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Připravujeme oslavy 700 let města Holešova

Jak dál s dopravou v Holešově?
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Rok 2022 jsme přivítali slavnostním ohňostrojem
Nový rok 2022 jsme přivítali tradičním městským 

ohňostrojem, který na několik minut nádherně rozzářil 
nebe nad holešovským trojzubcem. Stejně jako v přede-
šlých letech byl ohňostroj opravdu povedený, nápaditý 
a vhodně doplněný hudbou. Tuto krásnou podívanou 

si nenechala ujít velká spousta návštěvníků, což svědčí 
o oblíbenosti této tradice. Samozřejmě ne všichni jsou 
příznivci podobného typu zábavy, ovšem věříme, že 
organizovaná a ohlášená akce by mohla být tolerována  
a děkujeme tímto za shovívavost. A také věříme, že všich-

ni, kteří do zámecké zahrady dorazili, si tyto slavnostní 
chvíle užili. Několik vět pronesl také starosta města  
a popřál všem lepší rok, než byl ten předešlý.

K tomuto přání se připojujeme. Ať je váš rok úspěš-
ný a ve zdraví prožitý.                                  Hana Helsnerová

Jakub Nevřala

Milena Machálková

Aleš HrbáčekHana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Netřeba ztrácet naději, byť vstupujeme do „3. covidového roku“
Vážení a milí spoluobčané,
pokud bychom měřili poslední měsíce a už i roky jen 

podle aktivit, které jsme mohli vykonávat, tak se dá říci, 
že tento čas byl z poloviny ztracený, ale není třeba být pe-
simistickými. Tento čas byl časem našich životů, který je 
každému z nás nějak vyměřen a také ovlivňován mnoha 
vnějšími vlivy i naším rozhodováním a konáním.

To, že nám rozhodnutí státních orgánů omezuje 
život, je třeba brát jako ochranu těch nejzranitelnějších 
a zdravotního systému, i když se vir stále vyvíjí podob-
ně jako i poznání nemoci a jejího chování. Doufejme,  
a pokud máme možnost, tak se i svým chováním zasaď-
me o to, aby nás zbytečné strašení nebo vlivné lobbistické 
zájmy nezatáhly do dalšího zavírání škol, lockdownů  
a nesmyslných nařízení a především omezování osobní 
svobody a práva na rozhodování.

Proto neztrácejme naději, pokoj v myslích a srdcích, 
zdravý úsudek, podporujme své tělesné zdraví, nerezig-
nujeme na svá předsevzetí a nenechejme se znechutit, 
aby naše žití nebylo chudobné a prázdné a zaměřené jen 
na vše objímající konzum. A pokud máte další novoroční 
předsevzetí, tak vám přeji mnoho úspěchů v jejich plnění.

Pár anglických aktuálních mouder: „Ani sebekratší 
okamžik nelze prožít znovu. Nevyužiješ-li ho, promar-
níš nejspíš celý život“; „Vždy si vyslechni experty. Řek-
nou ti, co se nedá udělat a proč. Pak to udělej.“ (R. A. 
Heinlein); „Pokud děláš, co jsi vždy dělal, dostaneš, co 
jsi vždy dostal.“ (A. Robbins).

700 LET MĚSTA HOLEŠOVA
Rok 2022 přinese spoustu událostí, ale bude se 

jím protkávat výročí 700 let od doby, kdy se podle no-
vých poznatků Holešov uvádí už jako město (1322). 
Sice si po padesáti letech toto výročí připomeneme 
podruhé, ale někdy se historikové, jako i jiní vědci 
mýlí. O to ale hůře, když do vědy vstupuje ideologie 
nebo komerce.

Hlavní připomínka tohoto výročí proběhne v prv-
ních dvou květnových týdnech a pak předpokládáme, 
že se do připomínky výročí města zapojí i další pořa-
datelé společenských, kulturních a sportovních akcí. 
Přitom si uvědomme, že historie města a regionu je 
mnohem starší a první zmínka o Holešově pochází 
nejpravděpodobněji z r. 1141, postupně se z něj stalo 
městečko a následně oficiálně město. 

S historickými událostmi a osobnostmi se budou 
moci občané i návštěvníci seznámit v rámci několika 
výstav a také z nově otevřeného muzea, které bude 
právě počátkem května po mnoha letech opět v Hole-
šově otevřeno. Po takřka dvaceti letech v zámeckých 
prostorách.

VÁNOČNÍ OBDOBÍ A NOVÝ ROK TRADIČNĚ
I když země procházela v listopadu a prosinci nou-

zovým stavem a přes Vánoce a Nový rok platila omezení 
setkávání, podařilo se udržet v základní podobě spole-
čenské dění. Občerstvení na náměstí u stromečku bylo 

zachováno a bylo velmi oblíbené, prodej bude do konce 
ledna zachován o víkendech a poté budou přístřešky 
opět přemístěny do masných krámů. Na Štěpána Ho-
lešovská muzika potěšila občany na několika místech 
koledami, Silvestra jsme zvládli celkem v klidu a 2. led-
na proběhl tradiční novoroční ohňostroj. Jako obvykle 
jej realizoval Zdeněk Hlobil se svými spolupracovníky  
a skutečně se jednalo o důstojné a velmi efektní vstou-
pení do roku 2022. Podobně nás Holešovský komorní 
orchestr novoročním koncertem uvedl do letošní kul-
turní a společenské sezony. Většina plesů je ale zrušena.

Holešovské kluziště je v provozu od počátku pro-
since a předpokládá se, že do konce února. Letos už ale 
bez početního či jiného omezení a za velkého zájmu 
sportovců. Ukazuje se, že toto zařízení do města patří 
a snad se letos podaří získat dotaci na vybudování stá-
lého objektu

Tříkrálové koledování připravila holešovská Cha-
rita v sobotu 8. ledna s třiceti skupinkami v Holešově 
a Všetulích a dalšími koledníky v Dobroticích, Količíně, 
Tučapech a Žopech a v obcích regionu. O celkové vybra-
né částce budeme informovat. Ale smyslem koledování 
není až tak vybírání finančních prostředků, ale udrže-
ní tradice příchodu tří králů do Betléma. S Tříkrálovou 
sbírkou v Holešově jako vloni pomohli místní obchodní-
ci a lidé tak mohli přispět opět do stacionárních poklad-
niček na dalších místech. Všichni, kteří se na Tříkrálové 
sbírce spolupodíleli, si zaslouží velké poděkování.

A počátkem zimy si připomínáme zajímavé prv-
ní výročí: V rámci informování v předloňské a loňské 
nelehké době i pro pobavení obnovilo město vysílání 
„Holešovské televize“. To sestavují pracovníci odboru 
kultury (Hana Helsnerová) a technicky zajišťuje společ-
nost TYPOservis. Reportáže jsou zveřejněny na interne-
tových stránkách města a na www.holesovtv.cz. 

Na konci loňského roku a počátkem ledna proběhly 
výroční schůze členů sborů dobrovolných hasičů v Ho-
lešově a místních částech. Holešovští dobrovolní hasiči  
s jednotkou JPO2 a kvalitní technikou jsou velmi důleži-
tí pro zajištění bezpečnosti v našem regionu i pro jejich 
schopnost různé technické pomoci a samotný sbor se 
spolupodílí na mnoha akcích či ekologických aktivitách. 
Podobně důležití jsou hasiči v místních částech a mnoh-
dy jsou hlavní – samozřejmě s osadními výbory – kdo 
zajištuje v obcích společenský život a tradice. Nejbližší 
je masopust a vodění medvěda (26. a 27. 2. nebo 5. 3.). 
A 5. března Rohálovská desítka zahájí letošní venkovní 
sportovní sezonu. 

INVESTICE POČÁTKEM ROKU 
– CPS, KRYTÝ BAZÉN aj.

V letošním roce město vstupuje do řady rozděla-
ných investičních akcí i s předpokladem, že v letošním 
roce budou dokončeny. Nyní je nejviditelnější dokonče-
ní odvodu vody ze zámeckých rybníků. Z tohoto důvo-

du jsou zemní práce v parku tak viditelné, ale do jara 
budou všechny aktivity s výkopy a kanalizací dokon-
čeny podobně jako i další úpravy a výsadby související  
s revitalizací zeleně.

Oprava Sport centra pokračuje podle harmonogra-
mu, i když je třeba některé projektované zařízení poo-
pravit ke kvalitnějšímu zajištění provozu – připomínky 
s dodavatelskou firmou řeší nejen pracovníci Tepelného 
hospodářství (provozovatel), tak i města – investiční od-
bor a vedení města. Termín otevření zůstává letošní září.

Centrum pro seniory čeká v těchto dnech zahájení 
odstraňování balkonů a poté realizace zateplení, opra-
va střechy, kotelny atd. Stavba by měla být dokončena 
v závěru roku.

Rekonstrukce ulice Grohova bude v prvních mě-
sících roku uzavřena a následovat bude vybudování 
parkoviště sousedící s ulicí Očadlíkova.

Další investice budou navazovat na přípravy 
z loňského roku – parkoviště na letišti je již zahájeno 
vybudováním lapolu, připravena je oprava ulice Plač-
kov (komunikace, chodníky, VO) a bude probíhat další 
rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava dětských 
hřišť, parků a chodníků, cest. Také se budou připravovat 
významné investice, které by měly navázat na součas-
né. Jde především o opravu kina Svět a vybudování 
knihovny v těchto prostorách, stavba kruhové křižovat-
ky ve Všetulích u „cukrovaru“ aj.

A CO NÁM PŘINESLY DVOJKY - MALÝ VÝBĚR
1322 - nejstarší zpráva o městě a kostele, 1522 - 

moravský zemský soud označuje hol. panské sídlo za 
zámek, 1742 - do Hol. přitáhla pruská armáda o síle  
10 000 mužů. Její třídenní pobyt stál měšťany 10 578 
zl. a Židé zaplatili až 5 000 zl., 1782 - zrušen řád tri-
nitářů, 1842 - při velkém požáru zničeno v křesťanské 
části města 68 a v židovské 11 domů, 1882 příjezd prv-
ního vlaku do Hol. na trati Kojetín – Val. Meziříčí, 1912 
- postaven hotel Central, 1942 - dva kostelní zvony 
zabaveny ve prospěch váleč. hospodářství a na nuce-
né práce do Německa odjelo 540 mužů z Holešovska, 
1962 - v únoru zemřela Barbora Wrbnová, poslední 
majitelka zámku.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolím si poděkovat všem, kteří se zapojili v loň-

ském roce do společenského, kulturního i sportovního 
dění a město reprezentovali, a také těm, kteří investují 
své nemalé prostředky do obnovy různých objektů a in-
frastruktury a kteří pomáhají ve zkvalitňování našeho 
života. A opět něco z Anglie: „Nemůžeme řídit vítr. Ale 
můžeme přizpůsobit plachty“;

„Pokud neděláš chyby, nepracuješ na dostatečně 
těžkých problémech. A to je velká chyba.“ (F. Wikzek). 
Krásný a podnětný rok 2022.

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Malé shrnutí událostí v roce 2021 v Holešově I. – investice 
Přestože se zdá, že jsme rokem 2021 propluli na 

vlně „lockdownů“ a zákazů, v oblasti investic a rekon-
strukcí infrastruktury se ve městě mnoho realizovalo či 
zahájilo. Jedná se o drobné stavby, ale také o zásadní 
investice. A nejen projekty financované městem Holešov 
přispívají k rozšíření infrastruktury a zázemí pro obyva-
tele. Velmi významný a přínosný je v této oblasti i sektor 
developerů a místních. 

I když byl rok 2021 poznamenán epidemií virové 
nákazy covid a vládními omezeními shromažďování 
a výuky ve školách, tak se i tak jistě zapíše do historie 
našeho města. 

Celkové shrnutí loňského roku si ale vyžádá i při-
pomínku společenského života, kultury a sportu. To 
bychom si nechali na únorové Holešovsko. Nyní tedy 
investice a oblast infrastruktury. 

SPORT RELAX CENTRUM 
Zastupitelstvo města schválilo v r. 2020 přijetí úvě-

ru ve výši 85 milionů korun a z toho důvodu bylo třeba 
stanovit způsob opravy areálu. Původně se uvažovalo 
o třech možnostech: nechat bazén v původní velikosti, 
nebo vybudovat v části bazénu malé relaxační centrum 
s dojezdem tobogánu (voda 32 °C). Třetí byla přístavba 
směrem k MGM. Původní propočty nechávaly otevřené 
všechny varianty, ale na podzim r. 2020 a především na 
jaře loňského roku se rozpočty projektantů dostaly do 
mnohem vyšších částek a trend výrazného navýšení cen 
za stavební práce potvrdilo i výběrové řízení. To bylo pro-
to po rozhodnutí zastupitelstva (17. 2. 2021) směřováno  
k úsporné variantě – tedy rekonstrukci nejdůležitějších 
částí objektu (bazén a vana, sítě, vzduchotechnika, sta-
tické zajištění, technologie, sauna, šatny, vestibul a jako 
bonus doplnění zázemí posilovny atd.). Rekonstrukční 
práce byly zahájeny loni v září a probíhají podle harmo-
nogramu. I když nejsou bez problémů, předpokládaný 
termín otevření bazénu platí nadále v září letošního roku.

Této stavbě mimo jiné v loňském jaru předcházelo: 
* Řešení trafostanice u bazénu s MGM (+ parkoviště), 
připomínky k projektu (hasiči aj.), sestavení rozpočtu  
s vypsáním soutěže (dokončena v červnu).

Parkoviště naproti bazénu: schválení a povolení 
„lapolů“ (pozemky, úřady, zahrádky). Lapoly - odlučo-
vače ropných látek - byly dokončeny v závěru r. 2021 
 i s úpravami pro staré teplovodní vedení.

CENTRUM PRO SENIORY 
Původní rozpočty na odstranění balkonů a zateple-

ní dosahovaly asi 30 mil. korun. Po peripetiích s ornitolo-
gy (rorýsy aj.) byla vypsána soutěž na dodavatele stavby. 
Podobně jako u sportcentra vystoupaly vysoutěžené ná-
klady na opravu pláště hlavní budovy CpS asi na 45 mil. 
korun. Jedná se o odstranění balkonů a jejich náhradu 
„zábradlím“, hasičské zajištění, opravu střechy, rekon-
strukci kotelny a doplnění vybavení. Práce byly zahájeny 
dodavatelem v prosinci a předpoklad dokončení díla je 
závěr letošního roku. 

V minulých letech proběhla tzv. humanizace CpS, 
tedy výrazné zkvalitnění vnitřních prostor v hodnotě 
45 mil. Kč. Nyní probíhá 2. etapa a ta třetí - dokončení 

rekonstrukce - by měla směřovat do kuchyně, jídelny  
a dalších doplňujících prostor.

Shrnutí: od r. 2012 do r. 2015 proběhla humani-
zace vnitřních prostor, 2016 byl zpracován energetický 
posudek a podána žádost o dotaci (neúspěšná), 2019 
proběhla úprava projektové dokumentace na současné 
tepelné a technické podmínky, 2020 město podalo žá-
dost o dotaci na zateplení prostřednictvím EA Zlín na EU 
OPŽP, žádost byla úspěšná s rozpočtovými náklady cca 
42,3 mil. Kč – dotace do 11 mil. Kč, 2021 byla zpracová-
na zadávací dokumentace, výběrové řízení a v prosinci 
byla zahájena stavba.

DALŠÍ INVESTICE
Na předešlých dvou investicích bylo zjednodušeně 

popsáno, co všechno je třeba udělat pro to, aby mohla 
být jakákoli stavba zahájena a dokončena. Nyní jen 
heslovitě:
• Ulice Grohova - Celková rekonstrukce ulice Grohova 

je před dokončením a provoz je navrácen do původ-
ního stavu - jednosměrka z ulice Palackého. V před-
jaří budou dokončeny chodníky a doplňkové práce  
a dílo bude plně předáno do užívání s tím, že tech-
nicky (sítě) je připraveno vybudování parkoviště  
u „Švehlových sadů“ (asi 10 + 2 mil. Kč). 

• Parkoviště naproti Sportcentra - Připraveno je  
v rámci technického zázemí (vybudován lapol, přelo-
žení sítí, úprava projektu z důvodu starého tepelného 
kanálu).

• Lokalita Třešňové sady / Novosady - z důvodu ře-
šení problémů s některými sítěmi (plyn), se sice zdr-
želo vybudování nové komunikace, ale i tato investice 
brzy změní ráz lokality i s vybudovanými podzemními 
kontejnery a možností rodinné zástavby, propojením 
pro cyklisty a chodce kolem Rusavy (8 mil. Kč).

• Zeleň - Významné investice proběhly v loňském roce 
i v oblasti revitalizace zeleně i s projektem společnosti 
Billa v zámeckých sadech, a také druhý projekt při re-
vitalizace zeleně ve městě (parky, kruhové křižovatky 
apod.). Tato investice bude dokončena v letošním roce 
(2,5 + 10 mil Kč).

• Mlýnský náhon - tato velmi důležitá oprava umě-
lého vodního toku, který napájí zámecké rybníky, 
je velmi důležitým základem celkové rekonstrukce 
vodního hospodářství v povodí Rusavy. Jde o opravu 
a zprovoznění mlýnského náhonu. A nyní město ještě 
investuje do systému vypouštění zámeckých rybníků 
další nemalé prostředky. Dílo je již funkční i s určením 
provozovatele (TS). Asi 10 – 11 mil. Kč.

• Významnou rekonstrukcí je vybudování vodovodu 
v Količíně. Investice města probíhala dle harmono-
gramu a dodavatelská společnost komunikovala ne-
jen s obyvateli (výkopy a přípojky) a osadním výbo-
rem, ale také prováděla práce v souladu s investorem 
- městem. I při této akci se podařilo získat projektové 
prostředky; celkově asi 30 mil. Kč.

• Proběhly i další investice a opravy: dokonče-
na byla manipulační plocha pro parkování za 1. ZŠ  
a MěÚ, proběhla i s doplněním velmi potřebná a vý-
měna osvětlovacích těles v ulicích Novosady, Kráčiny  

a v dalších místech (4–5 mil. Kč) a jednání i podpora 
připojení stavebních parcel k sítím – rodinné domy Žopy.

• Městské kluziště v areálu jednoty Orel ve Zlínské ulici 
je v provozu bez zbytečných omezení (1,7 mil. Kč).  

• Rekonstrukce a přístavba Střediska volného času 
Všetuly - rekonstrukce střechy s vestavbou a výtahem 
(projekt r. 2021 a 2022).

Orientační rozpočty počátkem roku 2021 např.: re-
vitalizace zeleně - 14 mil. (dotace 85 %), CpS - 45 mil. 
(dotace 10 mil.), náhon 8 mil. (dotace 6 mil.), mokřad, 
Lipina, zeleň Tučapy 3 mil. (dotace 85 %), chodníky Gro-
hova Plačkov - dotace 10 mil. Kč.

INVESTICE KROMĚ MĚSTA
Jedná se především o stamilionovou rekonstruk-

ci vlakového nádraží (investice asi 350 mil. Kč v letech 
2021 a 2022 – nástupiště, zabezpečení, budova atd.). 
Tato stavba je investicí Správy železnic a měla by být  
v létě 2022 dokončena. 

Důležitá a potřebná je i rekonstrukce přivaděče vody, 
kterou především vloni realizovala společnost VaK v ul. 
Očadlíkova. Díky tomu bude moci město i tuto ulici v příštích 
letech rekonstruovat. Podobně bylo důležité rekonstruování 
kanalizace a vodovodu v ul. Grohova společností VaK.

 Významně se mění i lokalita „Nad Sadovou“, tj. 
mezi ulicemi na Přílepy a Žopy, kde vzniká významná 
možnost rodinné i bytové zástavby – do měsíce budou 
známy podmínky na získání parcel. Významný investor 
se s velkým elánem pustil i do rekonstrukce budovy 
bývalé pošty (stavba bude otevřena v závěru letošního 
roku) a také se opravují či upravují další objekty ve městě 
(v ul. Očadlíkova, Palackého aj.). Tyto projekty pomáhají 
k vytvoření dalších služeb a možností bydlení. 

Dlouhodobě problémovou oblastí je doprava. Proto 
nás potěšila zpráva, že 13. prosince byla oficiálně znovu 
zahájena stavba komunikace D49 (Hulín – Fryšták). 

V Holešově vloni proběhla řada dalších projektů  
a zkvalitnění infrastruktury a do „pohybu se dává prů-
myslová zóna“, probíhá individuální výstavba rod. domů, 
výstavba a oprava dětských hřišť (Dobrotice aj.), areál 
Žopy, stavební pozemky v Količíně, kamerový systém MP, 
oprava škol a vybavení učeben a řada dalších aktivit.

Všichni aktivní Holešováci a lidé v našem kraji si za-
slouží za zvelebování města a regionu i skvělé nápady 
velké poděkování.

 Rudolf Seifert, starosta

Povedlo se!
O tom, co se v loňském roce podařilo, natáčela Ho-

lešov TV. Ptali jsme se v osadních výborech i v Holešově.  

ww
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Věřím, že nás čeká pozitivní vývoj v holešovské do-
pravě. Město, kraj i stát se snaží najít způsoby, jak zlepšit 
průjezdnost městem.

V prvním roce našeho volebního období jsme se ve 
vedení města shodli na nutnosti řešit dopravní situaci ve 
městě. Připomenu, že v letech 2019 a 2020 jsme nechali 
vypracovat generel dopravy, který nám vyhotovila firma 
RoyalHaskoningDHV, jedna z nejlepších firem specia-
lizujících se na danou problematiku. Generel definoval 
naše hlavní dopravní problémy, zmapoval situaci rozvoje 
města a navrhl řešení. Současně řešil jak pohyb automo-
bilů, tak i chodců a cyklistů.

Největším problémem je přetížená Palackého ulice, 
kde denně projede na 14 tisíc aut a přitom 30 % z nich 
tudy jenom projíždí. Zde je jediné řešení: část dopravy 
odklonit. Protože realizace stavby dálnice D49 byla 
donedávna v nedohlednu, snažil jsem se ve volebním 
období 2014–2020 z pozice krajského zastupitele  
a předsedy dozorčí rady společnosti Industry servis ZK 
nastavit podmínky rozvoje průmyslové zóny, a to tak, 
aby se minimalizovala rizika ohrožení pitné vody, poško-
zení životního prostředí a přitom aby lokalita co nejvíce 
sloužila občanům.

Moje úsilí bylo završeno vypracováním studie  
s názvem „Koncepce rozvoje SPZ Holešov 2020-2040“, 
která byla schválena Radou Zlínského kraje usnesením 
č.0727/R24/20 ze dne 21. 9. 2020. Studie popisuje tech-
nické a urbanistické principy rozvoje Strategické průmy-
slové zóny Holešov. Obsahem dokumentu je i dostavba 
propojovací komunikace západ–východ, která bude  
v budoucnu využitelná i pro tranzitní dopravu (pro nás 
holešováky známý „obchvat zónou“).

Je pro mě potěšující, že i nové vedení Zlínského kra-
je pokračuje v tomto projektu. V červenci 2021 schválila 
Rada ZK zahájení projektové přípravy akce: „Technická 
a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov-západ  
a střed“. V letošním roce by mělo dojít k vyprojektová-
ní díla, a tak bude splněna další podmínka k realizaci 
nové komunikace, která mj. umožní i pohyb cyklistů  
a chodců ve směru od Martinic do Všetul. Okolí silnice 
dále vytvoří podmínky k zasakování dešťových vod  
a dojde i k výsadbě tolik potřebných stromů. V posledních 
dnech se sice stavba dálnice D 49 po dlouhých letech roz-

jela, ale i  práce na realizaci výše uvedeného projektu má 
nadále smysl a věřím, že se ho podaří zrealizovat.

I poté, co se v Holešově podaří vyřešit tranzitní 
dopravu, nám ve městě zůstanou další problémy: par-
kování, chodci, cyklisté. Aby se situace zlepšila, chceme 
pokračovat v realizaci jednotlivých návrhů. Plánujeme, 
že od února 2022 na zkušební dobu upravíme doprav-
ní značení a z ulice Pivovarská se stane jednosměrka. 
Pokud se úprava osvědčí, následovalo by definitivní 
označení, včetně stavebních úprav parkovacích míst  
a chodníků.

Se Správou železniční dopravní cesty připravujeme 
provedení chodníků na přejezdech směrem na Žopy a na 
Přílepy (u Wastexu), kde je nutné co nejdříve vybudovat 
chodník pro občany z lokality Sadová. Rovněž vážným 
problémem je i neexistující chodník a přechod pro chod-
ce z Přerovské na Bořenovskou ulici.

Máme v plánu z některých lokalit vytvořit obytné 
zóny. Jako první by obytná zóna mohla vzniknout ve 
Všetulích v ulicích Sokolská, Ovocná a Zahradní. Při-
pomenu jenom, že v obytné zóně je povolená rychlost 
30 km/h a platí zde přednost zprava. Máme připraveno 
i vyznačení pruhů pro cyklisty a nová parkovací místa. 
Na spadnutí je realizace parkoviště na ulici Grohova  
u Švehlových sadů a na sídlišti U Letiště.

Samostatnou kapitolou je krajská komunikace pro-
cházející městem. Jedná se především o ulice Palackého 
a Masarykova. Silnice bychom chtěli zúžit a vytvořit na 
nich pruhy pro cyklisty a nová parkovací místa. Jako op-
timální řešení nejvytíženější křižovatky Palackého, Ne-
rudovy a Grohovy byla navržena miniokružní křižovatka. 
Všechny tyto návrhy, i přes to, že odpovídají českým 
technickým normám a jsou využívány v daleko větších 
městech než je Holešov (a to i v zahraničí), vlastník kraj-
ské komunikace odmítá. Doufejme, že jen dočasně... 

Bohužel nejde všechno naráz. Jednak vše podléhá 
schvalovacím procesům, které mnohdy realizaci díla 
opravdu hodně protahují, ale hlavním omezujícím fak-
torem jsou peníze. Proto máme rozpracováno více pro-
jektů současně a podle blížících se dotačních příležitostí 
je budeme postupně realizovat.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta města Holešova

Co dál s dopravou v Holešově!

Městu byla přiznána další dotace na obnovu zeleně
Jedná se o novou dotaci z ministerstva životního 

prostředí s nulovou spoluúčastí města. Cílem projektu 
bude založení nového stromořadí s keřovými segmenty 
do zatravněného pásu podél komunikací v katastru Žop 
a Dobrotic. Navrhované prvky krajinné zeleně vytvoří 
doprovodný dřevinný porost komunikace a rozčlení tak 
místní zemědělsky intenzivně obdělávanou krajinu. 
Úpravy mají opět podpořit přirozené funkce krajiny.
Konkrétně bude vysazeno 60 stromů a 250 keřů, a to  
v termínu do 30. dubna 2022.

Je vidět, že systematická práce kolegů ze správy ne-
movitostí a údržby zeleně a odboru investic, kterou jsme 

nastartovali v tomto volebním období, přináší své ovoce. 
Ukazuje se, že loňský úspěch nebyl náhodný a určitě ani 
poslední. Již nyní máme rozpracovány další projekty.

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova

Krátce z našeho města
Nabídka práce
Technické služby Holešov, s.r.o. přijmou spolehlivé 
zaměstnance na pozici:
dělník na čištění  města,  zeleně,  komunikací   
a svozu odpadu.
Více informací v Technických službách Holešov, 
s.r.o., Květná 1555, Holešov 769 01
telefon: 573 396 722,  573 394 913

Potřebujete dřevo 
a chcete přispět na údržbu 
zámecké zahrady?
Využijte nabídky odkupu dřevní hmoty vzniklé 
při revitalizaci zeleně.
dřevo nakažené poškozené 500,-/m3

měkké  1000,-/m3

tvrdé    1200,-/m3

Uvítáme i pomoc při úklidu větví, kdy dřevo 
do průměru 5 cm získáte zdarma.
Bližší informace na odboru správy nemovitostí.

Za kulturou bezpečně
Na všech akcích pořádaných Městským kulturním 
střediskem Holešov musí návštěvníci u vstupu spo-
lu se vstupenkou předložit i potvrzení, že splňují 
jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od dokončení očkování 
• potvrzení o prodělané nemoci, přičemž imunita  
 platí 180 dní od potvrzení pozitivity,
• RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, tento test 
bude možné doložit pouze:
a) u osob do 18 let,
b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro 
kontraindikaci,
c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od po-
slední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, 
první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní.
Ve všech uvedených případech budou kontroly 
probíhat formou digitálních čteček. Upozorňujeme 
proto návštěvníky, aby na akce přicházeli s připra-
venými aplikacemi v mobilních telefonech nebo  
s  patřičným dokumentem s QR kódem.
Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat nemusí.
Při účasti na kulturních akcích je návštěvník povi-
nen nosit respirátor. Všechny výše uvedené pod-
mínky jsou v souladu s aktuálním nařízením Vlády 
ČR. (dap)

Termíny
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Ho-
lešova v roce 2022 , vždy od 16 hodin
21. 2. 2022
25. 4. 2022
20. 6. 2022
19. 9. 2022

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz, 

tel.: 774 359 921
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Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova za rok 2021
Město Holešov každoročně oceňuje nejvýznamnější 

osobnosti města, a to na základě návrhů, které podává-
te vy, občané Holešova. Naše město se může pochlubit 
velmi pestrými kulturními, sportovními, spolkovými  
i volnočasovými aktivitami. Zástupci města chtějí touto 
formou podpořit a ocenit osobnosti, které jsou v těchto 
odvětvích nejaktivnější, a poděkovat jim za práci, kte-
rou pro město převážně ve svém volném čase odvádějí. 
Pokud vás napadá osobnost či kolektiv, který si zaslouží 
ocenění a poděkování, neváhejte a návrh na ocenění 
podejte. 

Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo 
právnická osoba. Nominaci na předepsaném formuláři 
je třeba podat na podatelně Městského úřadu Holešov 
nebo zaslat na adresu - Městský úřad Holešov, Masa-
rykova 628, 769 17 Holešov. Lze také využít datovou 
schránku x8qbfvu či emailovou adresu petr.chvatal@
holesov.cz. V letošním roce bude probíhat příjem návr-
hů do 28. února 2022. Nominační formulář si můžete 
stáhnout na stránkách města Holešova v sekci Město – 
Dotace a ocenění – Osobnosti města Holešova nebo si 
jej vyzvednout osobně na Městském úřadě, na odboru 
kultury, školství a památkové péče.

Nominovat můžete osobnosti v následujících kate-
goriích:
1. Osobnost města Holešova
2. Osobnost v oblasti kultury
3. Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
4. Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
5. Sportovní naděje (do 15 let)
6. Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
7. Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
8. Kolektiv působící v oblasti sportu
9. Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu
10. Čin roku

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitel-
stvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba 
starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která význam-
ným způsobem ovlivnila některý obor lidské činnosti  
a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či 
šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku 2009 
získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. 
Lubomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František 
Rafaja, Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík, JUDr. Jar-
mila Pokorná, Milan Šrámek, Jan Flora, PaedDr. Zdeněk 
Janalík a Ing. Jaroslav Bachner.

Na osobnost města Holešova v oblasti sportu, 
kultury a dalších aktivit může být nominován člověk 
či kolektiv, který působí či působil na území města 
Holešova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších 
aktivit uděluje rada města. Cílem vyhlašování osob-

Dotace z FKSVSV města Holešova v roce 2022
Město Holešov každoročně podporuje aktivity v 

oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, so-
ciální a životního prostředí prostřednictvím finančních-
dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních 
věcí města Holešova (dále jen FKSVSV).

V roce 2022 bude možno dotaci čerpat z následují-
cích programů:
• Akce milion, 
• mimořádné finanční dotace, 
• dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení
 především pro děti a mládež, 
• dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých 
 soutěžích, 
• dotace na významné akce v Holešově, 
• dotace na sociální služby a 
• dotace na sociální oblast. 

Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově či 
s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být práv-
nická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové orga-
nizace…). U mimořádných dotací, dotací na významné 

akce v Holešově a dotací na sociální oblast i fyzická oso-
ba a fyzická osoba podnikající. 

Pro každou dotaci musí být podána žádost na pře-
depsaném formuláři (každý program má svůj vlastní 
formulář) a povinné přílohy, které stačí doložit v každém 
kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žá-
dosti žadatele. Povinné přílohy jsou čtyři, a to
• nově – úplný výpis údajů o skutečném majiteli práv-

nické osoby podle zákona upravujícího evidenci sku-
tečných majitelů,

• prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,
• prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) 

současného statutárního orgánu (je možno nahradit 
sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně),

• čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 
Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování do-
tace z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ 
Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, 
nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města 

(www.holesov.cz, sekce Město – Dotace a ocenění – 
FKSVSV).

Uzávěrka příjmu žádostí dne 28. 2. 2022 platí pro 
žádosti o dotaci z Akce milion, pro žádosti o dotaci na 
nájem tělocvičen a podobných zařízení především 
pro děti a mládež (v případě, že subjekt žádá na celý 
kalendářní rok) a pro žádosti o dotaci na mládežnická 
družstva v dlouhodobých soutěžích. Příjem žádostí  
o mimořádné finanční dotace a o dotace na významné 
akce v Holešově bude probíhat v termínu 1.3. 2022 – 30. 
11. 2022. Žádosti o dotace na sociální služby lze podávat 
do 15. 2. 2022, u dotací na sociální oblast není termín 
stanoven. 

Další informace týkající se fondu jsou k dispozici 
na oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné 
dotazy je možné konzultovat na následujících kontak-
tech:  ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.
chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

Mgr. Ilona Augusti
odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

ností města v uvedených oblastech je podpořit veškeré 
aktivity v tělovýchově, sportu, kultuře, volnočasových  
a dalších oblastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost 
a snažit se tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit 
a ocenit jednotlivce nebo skupinu lidí organizovanou 
či neorganizovanou za významný čin nad rámec jejich 
činnosti. Všechny výše uvedené kategorie lze udělit in 
memoriam.

Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích 
není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán 
na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři 
musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo 
spolku, na internetu…). 

Mgr. Ilona Augusti
odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

Osobnost města Holešova za rok 2020  Jaroslav Bachner a starosta města Rudolf Seifert
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Výzva
Dovolujeme si oslovit pamětníky prvních oslav vý-
ročí Holešova z roku 1972, kteří pořídili nebo jsou 
majiteli fotografií této události, zda by byli ochotní 
tyto fotografie poskytnout pro převedení do elek-
tronické verze. Připravujeme prezentaci těchto 
snímků, aby občané mohli společně zavzpomínat. 

Obracejte se, prosím, na e-mail 
hana.helsnerova@holesov.cz. Děkujeme.

Světla mezi námi

Opravdu poslední oslavy 700 let města Holešova 

V této temné době se setkáváme s mnoha negativ-
ními jevy a bohužel narážíme i na zlé lidi. To, že někteří  
z našich spoluobčanů napadají obětavé zdravotníky ne-
jen slovně, ale i fyzicky, že jim ničí auta, vyhrožují jim, je 
neomluvitelné, čiré zlo. Ale i v této temnotě se naopak 
najdou jasně zářící světla. Lidé, kteří jsou pravým opa-
kem těch plných nenávisti, zloby, lidé, kteří o pomoci 
bližním nemluví, ale intenzivně konají.

Stalo se již skutečnou tradicí – jednou z nejkrás-
nějších v Holešově – že v předvánočním čase se setkává 
vedení města se zasloužilými dárci krve, aby jim podě-
kovalo za jejich nesmírně záslužnou činnost, zachraňu-
jící zdraví a životy ostatních. I letos přišli do kanceláře 
starosty města ti nejzasloužilejší. Pavel Šváb, Jaromír 
Tomšů a Libor Ševčík, kteří poskytli padesát bezpříspěv-
kových darů krve, Luděk Jürgl a Miroslav Odstrčil s ab-

solvovanými sedmdesáti dary krve, Naděžda Pleváková 
se stem darů krve a Tomáš Vančura, který daroval krev již 
stotřicetkrát (!!!!!!!). Drobné pozornosti, které tito úžasní 
lidé na radnici dostali, jsou zanedbatelné ve srovnání  
s tím, co udělali pro ostatní. Jsou skutečnými světly, tak 
potřebnými nejen v tomto vánočním čase.

Karel Bartošek

Holešov bude mít opět městské muzeum, spolu s galerií bude otevřeno v květnu
Po dvanáctileté pauze se Holešov opět dočká měst-

ského muzea a muzejní galerie. Slavnostní otevření na 
zámku se plánuje na začátek května. O měsíc dříve tomu 
bude předcházet otevření nového zámeckého okruhu.  

Muzeum zahájí svou činnost výstavou Sto let mu-
zejnictví v Holešově, která představí jeho čtyři nejvý-
znamnější donátory. 

„Byli to Rudolf Janovský, Jaroslav Doležel, Františka 
Černá a František Stelzig. Prostřednictvím těchto osob-
ností odprezentujeme sbírkové předměty, které muzeu 
darovali nebo prodali. Návštěvníci si prohlédnou ukázky 
z hlavních sbírek, to znamená archeologii, etnografii  

a fotografie,“ vysvětluje správkyně muzea Renée Rudol-
fová s tím, že zmíněna bude i historie vývoje muzea.  

Výstavou obrazů malíře Františka Růžičky (1882 
– 1958) zahájí činnost také muzejní galerie, která se 
bude soustředit na prezentaci děl regionálních výtvar-
níků. Růžičkovy práce v  červenci vystřídá výstava Waltra 
Stambergera (1924 – 1997), holešovského rodáka, pře-
kladatele, politologa, scénáristy, ale také malíře. 

Nový zámecký prohlídkový okruh se prodlouží.  
Ke stávajícímu přibudou místnosti vybavené nábytkem, 
který do Holešova zapůjčilo vedení zámků v Náměšti 
nad Oslavou a Jaroměřicích nad Rokytnou. První turis-

ty zámek přivítá 2. dubna. V roce 2022 připravuje ho-
lešovské muzeum také několik jednorázových akcí pro 
veřejnost. 14. května to budou kostýmované prohlídky, 
v červnu se zapojí do akce Noc muzeí a na 28. srpna  
v rámci městských Dožínek chystá další populární akci  
v zámecké kovárně.

Květnové otevření muzea bude součástí začínajících 
Dnů města Holešova spojených s oslavami sedmistého vý-
ročí od první doložené písemnosti z roku 1322, která o Ho-
lešově pojednává jako o městě. Holešovští historikové ov-
šem míní, že naše město bylo založeno o několik let dříve.

Dana Podhajská

Tříkrálová sbírka opět s koledníky
Byla to radost pohledět, když se v sobotním ránu 

začali scházet tříkráloví koledníci, aby se vydali do ulic 
města Holešova na Tříkrálovou sbírku. Ta v Holešově 
proběhla po loňské pauze opět tradičně. Lidé ochotně 
otevírali dveře, poslechli si koledu, věnovali příspěvek či 
malou sladkost pro koledníky. Na zárubních dveří se jim 
nyní skví zkratka Christus mansionem benedicat: Kristus 
požehnej tomuto domu.

Kdo ale koledníky promeškal, má možnost přispět 
do sbírky prostřednictvím statických kasiček, které jsou 
umístěny na mnoha veřejných místech ve městě a u růz-
ných obchodníků. Seznam je k nahlédnutí zde: https://
www.holesov.cz/2846-trikralova-sbirka-v-holesove-p-
robehne-ve-vsech-variantach.html

Sbírka byla ale zahájena už v pátek, kdy tři králové 
objížděli úřady a holešovské firmy. Jde o dlouholetou tra-

dici, která se v Holešově stala oblíbeným spojením příjem-
ného s užitečným - dobrý skutek spojen s milým setkáním.

O účelu, na který bude použit výtěžek sbírky v Hole-
šově a okolí, bude pojednávat nedělní reportáž Holešov 
TV.  Konečný výsledek neuvádíme, protože do statických 
pokladniček bylo možné přispívat až do 16. ledna 2022, 
tedy po uzávěrce Holešovska. Již nyní je ale jisté, že pů-
jde o sumu rekordní. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Hana Helsnerová

Město Holešov v letošním roce oslaví významné 
jubileum, už podruhé. A zdá se, že by to alespoň na dal-
ších padesát let mohlo být i naposled. To je samozřejmě 
myšleno s jistou nadsázkou, protože jak už dnes víme,  
a jak bylo vysvětleno v Holešovsku z března loňského 
roku, existují vědecké objevy, které správnost 700. výročí 
v letošním roce dokládají. Mnozí z vás jistě oslavy z roku 
1972 pamatují, a tak si je mohou s úsměvem na rtu zopa-
kovat letos v květnu, a vlastně klidně po celý rok. 

Už 22. března se totiž všichni zájemci mohou zúčast-
nit odborné přednášky Doc. Mgr. Dalibora Janiše PhD., 
který nám spoustu souvislostí přijede vysvětlit prostřed-
nictvím přednášky Holešov ve 13. a 14. století aneb Jak se 

Holešov stal městem. Slavnostně bude zahájena zámecká 
sezóna a otevřen bude nový zámecký prohlídkový okruh. 
Stěžejní událostí pak bude květnové otevření Městského 
muzea, kterému se podařilo po dlouhých 12 letech získat 
vlastní prostory. Právě otevření muzea odstartuje něko-
likadenní slavnosti, kdy nebude chybět historie, hudba, 
divadlo, folklór, jarmark, sport a mnoho dalšího. 

V rámci oslav proběhne oceňování osobností města 
Holešova za rok 2021, světlo světa spatří nová publikace  
a třešničkou na dortu bude velkolepá komická opera Proda-
ná nevěsta. Podrobnosti k celkovému programu květnových 
oslav budou následovat brzy. Máme se opravdu na co těšit.

Hana Helsnerová 

ww

ww ww .. hh oo ll ee ss oo vv tt vv .. cc zz

SS LL EE DD UU JJ TT EE   NN AA



8 | holešovsko www.holesov.cz

SPOLEČNOST

Poděkování pracovníkům 
Technických služeb 
Holešov

Vánoce jsou pro nás všechny nejen svátky kli-
du, dárků a rodinné pohody, ale i obdobím zvýšené-
ho množství komunálního a zejména separovaného 
odpadu. Před svátečním týdnem se snažíme uklidit 
své domovy a zbavit se nepotřebného odpadu. 
Mnozí z nás pak bezprostředně po vybalení dárků 
odklízejí papír, plasty a polystyrenové obaly do kon-
tejnerů, aby měli doma znovu uklizeno. Kontejnery 
na plast a papír se rychle plní, a tak mnozí z nás svůj 
odpad nechávají volně  položený u kontejnerů.

My, kteří máme tyto kontejnery umístěné na 
ulici přímo pod okny našich domů, pak s nelibostí sle-
dujeme kupící se nepořádek s tím spojený. Zároveň se 
těšíme na den, kdy budou kontejnery opět prázdné  
a naše ulice uklizené. Navíc celou dobu věříme, že od-
pad volně uložený u kontejnerů nerozfouká vítr.

O letošních Vánocích bylo pro mě osobně vel-
mi příjemné zjištění, když hned ráno na 2. svátek 
vánoční zastavilo u kontejnerů popelářské auto 
Technických služeb Holešov a nežádoucího odpadu 
nás zbavilo.

Rád bych touto cestou veřejně poděkoval všem 
pracovníkům Technických služeb Holešov, že udržují 
naše město v čistotě i v době, kdy my ostatní lenoší-
me u vánočních pohádek.

Jaromír Tomšů

Dům zvláštního určení, Dům s pečovatelskou službou a Domov pro seniory. 
Jaký je mezi nimi rozdíl?

Dům zvláštního určení bývá často špatně označen 
nápisem „Dům s pečovatelskou službou“, toto označení 
je totiž dědictvím doby dávno minulé. Dnes se od tohoto 
pojmenování ustupuje právě proto, že je zavádějící a nemá 
oporu v legislativě. Termín „Dům s pečovatelskou službou“ 
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. nezná. 

Toto nesprávné označení je matoucí, a to jak pro 
samotné obyvatele domu, tak pro jejich příbuzné a ve-
řejnost. Riziko tohoto označení spočívá v tom, že vytváří 
dojem a s ním spojené očekávání, že se jedná o pobyto-
vou službu. Uživatelé, jejich blízcí, veřejnost, a to včetně 
odborné veřejnosti (bohužel se s tím setkáváme i při 
příjezdu složek integrovaného záchranného systému) 
pak očekávají přítomnost personálu 24 hodin denně, 
schopnost pracovníků okamžitě a kdykoliv reagovat na 
potřeby uživatele, ale často i dostupnost zdravotní péče. 
Tato očekávání pak vedou k různým nedorozuměním  
a problémům.

Ve skutečnosti se jedná o bytové domy patřící obci, 
kde terénní pečovatelská služba pouze sídlí. V budovách 
jsou tzv. byty zvláštního určení, které jsou určené k řeše-
ní obtížné sociální situace místních obyvatel. Nejčastěji 

v nich žijí senioři, ale i mladší lidé např. se zdravotním 
postižením, se kterými obec uzavře nájemní smlouvu  
s cílem řešit jejich situaci. Nájemce v takovém bytě 
může, ale i nemusí využívat terénní pečovatelské služby. 

V Holešově je Dům zvláštního určení na adrese 
Novosady 1597, Havlíčkova 1134 a 1136. Běžně se jim 
hovorově říká „Pečovatelské domy“. Ve skutečnosti se 
jedná o obecní byty určené k sociálním účelům, jehož 
správcem není Charita Holešov, ale Tepelné hospodářství 
Holešov. V tomto Domě s byty zvláštního určení Charitní 
pečovatelská služba pouze sídlí. Jinak poskytuje ná-
jemcům, kteří to potřebují, stejné služby jako ostatním 
uživatelům v terénu (v domácnostech po celém mikro-
regionu Holešovsko).

Je ovšem rovněž mylnou představou, že podpora 
pečovatelské služby je nepřetržitá. Poskytování služeb 
se děje v rozmezí běžné pracovní doby od 6:30 – 15 
hod., navíc probíhají i večerní služby od 16 – 20 hod.,  
o víkendech a státních svátcích se zajišťuje ranní i večerní 
provoz – v domech s byty zvláštního určení, stejně tak 
jako v jakékoliv jiné domácnosti v obci nebo ve městě, ale 
vždy na základě písemné Smlouvy o poskytování Charitní 
pečovatelské služby. Pečovatelky nebo pečovatelé však 
nemohou ze zákona poskytnout nepřetržitou čtyřiadva-
cetihodinovou péči! K tomu slouží Domovy pro seniory.

Právě v souvislosti s informacemi o koronavirové 
pandemii se v médiích objevují články o situaci v domo-
vech pro seniory. Také novináři často mylně považují za 
jejich synonymum Domy s pečovatelskou službou. Je to 
ale stejné, jako by psali o nemocnici, kterou by o několik 
řádků níže zaměnili za polikliniku.

Domov pro seniory (dříve zvaný Domov důchodců) 
je pobytová sociální služba poskytující 24hodinovou péči 

seniorům, jejichž situaci již nelze řešit doma za pomoci 
rodiny, běžně dostupných služeb (úklidové firmy, restau-
race rozvážející jídlo aj.), ani terénních sociálních služeb 
(pečovatelské služby či osobní asistence). V tomto zaří-
zení nepřetržitě působí i zdravotní personál apod.

V Holešově je např. Centrum pro seniory na ul.Příční 
1475, v Bystřici pod Hostýnem CPS Zahrada atd.

Bc. Renata Leskovjanová, DiS.
sociální pracovnice

Charitní pečovatelská služba

Koledy pod balkóny
Pokud bychom měli najít nějaké pozitivum na covidové pandemii, pak by to určitě byla tradice Štěpánského vy-

hrávání, kdy do ulic našeho města i místních částí vyrazí Holešovská muzika s koledami. Dělají radost nejen seniorům 
v CPS a DPS, ale zavítají vždy i na sídliště, na návsi osadních výborů a letos se zastavili také na městském kluzišti. 
Svoji pouť zakončují tradičně na náměstí Dr. E. Beneše. Děkujeme všem muzikantům i řidičům (Milan Libenský z SDH 
Holešov a starosta města Rudolf Seifert), že se nenechali odradit mrazivým počasím a přivezli krásnou atmosféru až 
pod okna našich obyvatel.            Hana Helsnerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Marcela Menšíková – Holešov
Martin Pokorný – Bystřice pod Hostýnem

ÚMRTÍ
Bohumil Kněz – Holešov
Vlasta Kvapilová – Holešov
Růžena Kotasová – Holešov

Josef Miklík – Holešov
Bohuslav Smýkal – Holešov, č. Žopy
Ondřej Kovář – Holešov
Josef Páťal – Holešov

Otakar Michalčík – Holešov, č. Žopy
Radek Sedláček – Holešov, č. Žopy
Jan Přibyl – Holešov
Marie Šulcová – Holešov, č. Tučapy
Jiřina Fuksová – Holešov
Josef Randula – Holešov

Holešovské vánoční pohlazení
I když letošní Vánoce nejsou až tak 

sešněrovány epidemiologickými ome-
zeními, jako svátky loňské, přesto jsou 
kulturní aktivity až na čestné výjimky 
zmrazeny a hromadně rušeny. Ve vánoční 
době je to zvlášť bolestné – v období, pří-
mo předurčeném k setkávání rodin, přá-
tel i neznámých lidí, k vlídné, přátelské 
atmosféře, ke krásným věcem a k umění 
je absence kultury a jejího společného 
prožívání přímo popřením vánočního 
ducha. O to záslužnější a statečnější je 
počin Holešovského komorního orchestru  
a Holešovského chrámového sboru, které 
přes všechny těžkosti a nejistoty součas-
né covidové doby uspořádaly na první 
svátek vánoční ve farním kostele Nane-
bevzetí Panny Marie tradiční Vánoční 

koncert. Opět tradičně se hrála doslova 
národní Česká mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby „Hej mistře!“ (doufejme, že snad 
někdy o budoucích Vánocích uslyšíme 
doslova národní slovenskou Zrunkovu 
Missupastoralis F Dur).  Holešovský ko-
morní orchestr vedený Ivem Kurečkou 
a Holešovský chrámový sbor vedený 
Janem Kotasem rovněž již tradičně ří-
dil Jaroslav Mikuš, v sólových partech 
vystoupili Tereza Špačková, Kateřina 
Oškerová, Pavel Janečka a Aleš Janiga. 
Asi nemá cenu hodnotit opravdu velmi 
dobrou interpretační úroveň a sehranost 
obou těles. Škoda jen, že jsme už nemoh-
li slyšet skvělý soprán Kristýny Vylíčilové, 
která opustila pěveckou dráhu, a že 
mužská sekce HCHS je v současnosti jen 

čtyřčlenná. Co bylo ale naprosto skvělé, 
byla atmosféra koncertu. Diváci zcela 
zaplnili prostory kostela a ve vzduchu 
bylo přímo cítit nadšení z toho, že se po 
dlouhé době, navíc v tomto kouzelném 
vánočním čase můžeme setkat a společ-
ně se těšit z krásné hudby. Co může být 
krásnějšího a více povznášejícího, než 
když vidíte a slyšíte své známé, přátele, 
sousedy, kteří naprosto perfektně hrají  
a zpívají rozkošnou hudbu J. J. Ryby, která 
je zosobněním našich hudebních tradic 
a pocitů? Pocit přátelství, vzájemnosti  
a pohody byl naprosto úžasný. Snad ni-
kdy si Holešováci společně nezazpívali tak 
radostně koledu „Narodil se Kristus Pán“, 
jako na závěr překrásného (a bohužel je-
diného) vánočního koncertu v Holešově.

A toto setkání v kostele mělo ještě je-
den skvělý moment. Těsně před letošními 
vánočními svátky byla ukončena mnoho 
let trvající kompletní rekonstrukce základ-
ních interiérových uměleckých prvků jeho 
hlavní lodi. Díky špičkovým restaurátorům 
z celé České republiky se podařilo zrestau-
rovat všech deset bočních oltářů, hlavní 
oltář, křtitelnici a kazatelnu, všechno vyni-
kající ukázky vrcholně barokního sochař-
ství, malířství a štukatérství. Návštěvníci 
koncertu se mohli po skoro tři sta letech 
kochat pohledem na autentickou podobu 
nádherných soch, obrazů a umělých mra-
morů v celém interiéru hlavní lodi farního 
kostela. V dalších letech bude pokračovat 
restaurování v interiéru Černé kaple.

Karel Bartošek

Odešel bratr Jan Přibyl…

Připomínka nejen pana Rudolfa Pecháčka
Rok 2021 začal pro mnohé naše spo-

luobčany a rodiny neradostně a opustilo 
nás navždy několik významných osobností. 
Podobná situace je i začátkem roku 2022.

Také o loňských Vánocích i počát-
kem ledna nás opět opouštějí aktivní 
lidé, kteří se zapojovali do veřejného 
dění nebo se zapsali do historie význam-
nými počiny či díly.

Jedním z nich je pan Rudolf Pechá-
ček, který ukončil svou životní pouť 4. 
ledna v 64 letech. Tato smutná zpráva 
překvapila nejen rodiny ale i přátele.

Pana Pecháčka známe jako skvělého 
kamenosochaře, jehož mistrná umělecká 
ruka a um jsou zachovány na mnoha ve-
řejných místech.

Nejvýznamnější je bezesporu kaš-
na na náměstí Dr. E. Beneše vytvořená  
v rámci rekonstrukce náměstí. Spolupo-
dílel se v r. 2000 na restaurování moro-
vého sloupu (balustrády a schodů), po-
dobně jako rok předtím na opravě kříže  
u sv. Martina, pro hasiče vytvořil sochu 
sv. Floriána (stojí v parčíku před zbrojni-
cí), opravil poničený kříž u silnice k Tuča-
pům a řadu dalších památníčků a pomní-
ků. Tímto se nezapomenutelně vepsal do 
úprav a řešení veřejných míst města.

Odchody podobných osobností jsou 
velmi smutné a je škoda, že dnešní podiv-
ná nelehká doba plná i malicherností a zlo-
by přispívá k odchodu talentovaných lidí.

Rudolf Seifert, starosta

V předvánočním čase jsme se roz-
loučili s dlouholetým starostou Sokola 
Holešov bratrem Janem Přibylem, který 
v 95 letech ukončil svou životní pouť. 
Základ sokolství si nesl do života ze své 
rodiny a celý život od žákovských let až 
do dnešních dnů prožíval v sokolském 
hnutí. Zvlášť intenzivní byla jeho činnost 
po obnovení Sokola v roce 1990. Po dvou 

letech vystřídal ve funkci starosty bratra 
Jaroslava Dočkala a starostou Sokola se 
stal na dlouhých 13 let. Jeho zásluhou 
prošla sokolovna mnohými úpravami  
a vylepšeními. Svůj volný čas věnoval za-
jišťování organizační i sportovní činnosti 
a stále složitějšímu získávání financí  
z pronájmů nemovitostí, na kterých byla 
jednota závislá.

Bratr Přibyl prožil po obnovení So-
kola se svými vrstevníky i díky pochopení 
své ženy Olgy mnoho pěkných let, na 
které navazovaly další přicházející gene-
race. I on má zásluhu na tom (se svými 
předchůdci), že T. J. Sokol v našem městě 
žije již 141 let.

V jeho osobě odchází další význam-
ná osobnost holešovského Sokola a pro 

všechny, kdo ho znali a s ním spolupra-
covali, dobrý a přátelský člověk. V této 
době, kdy se s ním loučíme, děkujeme 
za vše, co pro Sokol Holešov vykonal, a za 
dlouhá léta přátelství.

Výbor T. J. Sokol Holešov

Představitelé města a R. Pecháček - model sv. Floriána (květen 2004)
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SPOLEČNOST

Město Holešov čeká v příštím roce velké jubileum a nejen to... Po mnoha letech příprav se na zámku otevře také městské muzeum a galerie. Na tyto události se moc těšíme  
a chceme zapojit i vás, naši milí občané… Pokud máte doma zajímavý historický předmět či jiný umělecký artefakt, který chcete věnovat svému městu, pošlete jeho fotografii na 
email podhajska@mks-holesov.cz. Naši muzeologové předmět posoudí a pokud zjistí, že město něco podobného ve sbírkách ještě nemá nebo se jedná o jinak zajímavý kousek, 
moc rádi si dárek převezmou. Obzvlášť rádi přivítají věci, které pochází z holešovského zámku. 

Pokud budete souhlasit, o cestě vašeho „pokladu“ do muzejních depozitů může vzniknout také příběh, který bude zveřejněn v Holešovsku a na facebooku MKS Holešov. 
Největší Holešovské poklady se svými příběhy zařadíme také do nového prohlídkového okruhu zámku, který se příští rok otevře. Z celé sbírky může vzejít také samostatná výstava. (dap)   

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea
12. díl: dvě žehličky z 19. století jako důkaz pokroku

V našich depozitech je uloženo několik historických 
nástrojů na  „vyhlazení“ prádla. Některé si během sezony 
můžete dokonce prohlédnout v zámecké kovárně, do naše-
ho seriálu jsme ale vybrali dva rozdílné modely z 19. století, 
které záměrně technicky srovnáváme jako důkaz vývoje. 

Starší model pravděpodobně z první poloviny 19. 
století je celokovový model s dřevěnou rukojetí, který 
předkové nahřívali v troubě nebo v peci. Jednoduchým 
způsobem uvolnili rukojeť a poté ji zase nasadili na roz-
pálenou cihličku. 

Druhý model je lihová žehlička značky Omega pa-
tentovaná v 90. letech 19. století. „Do nádržky ve tvaru 
válce se nalil líh, který pak skapával do těla žehličky, do 
hořáku a tam se musel zapálit. Je to pokrok oproti první-
mu prezentovanému typu žehličky nahřívané v troubě,“ 
vysvětluje muzeolog Jan Machala. 

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského mu-
zea tímto dílem končí. Ukázali jsme vám dvanáct zají-
mavostí ze zámeckých depozitů, což je pouhý zlomek. 

Naše muzeum eviduje přes třicet šest tisíc sbírkových 
předmětů rozdělených do fondů historie, etnografie, vý-
tvarného umění, archeologie (ten je nejrozsáhlejší), fa-
leristiky, militarií, fotografií, filmů a videozáznamů. Díky 

otevření městského muzea a samostatné galerie letos  
v květnu v prvním patře zámku se na veřejnost dostanou 
v širším rozsahu alespoň některé z nich. 

Dana Podhajská

Svaté obrázky na plechu z depozitu muzea připomínají slavnou historii 
holešovských tkalců a soukeníků

Co byste odpověděli na otázku, které řemeslo bylo 
pro Holešov v historii charakteristickým? Nejsou to truh-
láři, kováři ani zedníci. Správná odpověď je tkalci a souke-
níci. Jejich působení mimo jiné připomíná i série svatých 
obrázků na plechovém podkladu, které jsou uloženy na 
zámku v muzejním fondu výtvarného umění. Spojuje je 
jedna zajímavost – v levém spodním rohu cechovní znak 

složený z tkalcovských člunků. Můžeme tedy předpoklá-
dat, že se jedná o obrázky, které v Holešově zdobily místo, 
kde se příslušníci tohoto řemeslného cechu scházeli. 

„Tyto obrázky svatých získalo muzeum ve třicátých 
letech minulého století od Rudolfa Janovského, největší-
ho mecenáše našeho muzea. Je jich celkem pět – Svatá 
Kateřina, Svatá Barbora, Svatý Jan Sarkander, Panna 

Marie Hostýnská a výjev ukřižování. Přesné staří bohužel 
neznáme, ale předpokládáme devatenácté století,“ říká 
Renée Rudolfová z městského muzea. 

Historik Jan Machala podle plechového podkladu míní, 
že příslušníci cechu mohli obrazy nosit také při procesí.

Výroba textilu, především z ovčí vlny, byla pro Ho-
lešov typická. Třetina ze 158 řemeslníků, kteří ve druhé 
polovině 17. století ve městě pracovali, byli tkalci a sou-
keníci. Tkalci se soustředili do nově založené ulice Křížové 
(dnešní Partyzánská) a soukeníci do ulice Soukenické 
(dnešní Novosady).

A co s tak velkou produkcí textilu, když v Holešově 
byli v 17. století jen čtyři krejčí? Látky šly na vývoz po čes-
kých zemích a snad i do zahraničí. Díky početné židovské 
komunitě, jejichž obchodníci měli povolení s textilem 
obchodovat, to nebyl žádný problém. 

Řemeslnou textilní výrobu v dalších stoletích vy-
tlačily manufaktury a později vznik textilních továren. 
Zatímco na začátku 19. století pracovalo na Holešovsku 
dvě stě padesát tkalců, v roce 1875 jich bylo už jenom 
dvanáct. Do roku 1948 fungovalo ve městě osm textilek, 
ale po znárodnění zde byla ponechána jen výroba plete-
ného kojeneckého zboží v Loaně. Po Sametové revoluci 
zanikla i tato továrna.  

Dana Podhajská
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POZVÁNKY

Změna termínu: Skleněný zvěřinec 
se Simonou Stašovou bude 24. února

Vážení návštěvníci a příznivci kulturních akcí v Holešově, v důsledku covidu a velmi 
složité situace, která obecně v kultuře panuje již delší čas, musí Městské kulturní stře-
disko Holešov přesunout divadelní představení Skleněný zvěřinec z 22. února 2022 na 
24. února 2022.

Vaše vstupenky zůstávají v platnosti, pouze se o dva dny posune konání představe-
ní. Simona Stašová v Holešově vystoupí v mužské roli buď s Jaromírem Noskem, Filipem 
Cílem nebo Zdeňkem Piškulou, v ženské roli s Kamilou Trnkovou nebo Andreou Daňko-
vou. Alternace nejsou předem známy.

Skleněný zvěřinec se koná v kině Svět od 19 hodin. Informační centrum prodává 
poslední volné vstupenky, které si můžete koupit na zámku nebo on-line na www.ho-
lesov.cz. Cena je 550 Kč.

Pořadatel upozorňuje veřejnost, že na všech akcích pořádaných holešovským 
kulturním střediskem platí proticovidová opatření Za kulturou bezpečně viz webové 
stránky MKS Holešov a města Holešov. (dap) 

Island versus Alpy, Nelly Billová 
vystaví v arkádách fotografie z cest

Holešovská fotografka, učitelka hry na kytaru na místní základní umělecké škole 
Nelly Billová vystaví v zámeckých arkádách fotografie z cest po Islandu a Alpách. Výsta-
va začíná 27. ledna v 17 hodin vernisáží pro širokou veřejnost, na které autorka vystoupí 
se svým souborem Corda Magico. 

Nelly Billová vybrala dvaadvacet fotografií a tři fotoplátna a rozdělila je mezi dva 
různé pohledy na evropskou krajinu. „Příroda na Islandu a příroda v Alpách je nepopsa-
telný rozdíl. Proto jsem fotografie z těchto cyklů postavila do konfrontace,“ přibližuje 
výstavní záměr. 

Před cestou na sever často slyšela, že je sto sedmý největší ostrov světa popisován 
jako magický, a souhlasí. Na fotografiích z Islandu zachytila pro Středoevropana neví-
danou krajinu ohně, ledu a vodopádů, přičemž důležitou roli na snímcích sehrálo světlo 
slunce, které tam v létě nezapadá. Pro fotografa tak poskytne dlouhý čas na přípravu  
i zachycení záběru. 

Alpy fotografuje Nelly Billová již mnoho let a soustředí se na snímky z výšky mini-
málně dvou tisíc metrů. Ani v tomto případě se nejedná o dnes populární cestovatelské 
fotografie, ale snímky pořízené ze stativu. „Nezlézám hory jako turista, ale pohybuji se 
výhradně jako fotograf. S fototechnikou by to ani nebylo možné,“ dodává Nelly. 

Kromě fotografování se věnuje také digitální grafice a jako pedagog hudby kom-
ponování. Inspiraci prý často nachází v tichém prostředí horských výšek.

Výstava Nelly Billové potrvá v arkádách do jara. Přesný termín ukončení zatím není dán.  
Dana Podhajská
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Prosinec bývá obvykle dobou zastavení, rozjímá-
ní, setkávání, hodnocení. Na naší 1. ZŠ byl tento měsíc 
nabitý akcemi a událostmi. Přečtěte si, jak pokračujeme  
ve výuce angličtiny, co jsme viděli v Rymicích nebo jak se 
umíme vypořádat s kyberšikanou.

Jak pokračují kurzy 
angličtiny?

Koncem listopadu tohoto roku proběhlo poslední 
setkání žáků a žákyň v rámci jazykových kurzů zaměře-
ných na přípravu k prestižním mezinárodním zkouškám 
Cambridge English: KeyforSchools A2(KET) a English: 
Preliminary B1 (PET). 

Byl to náročný rok a půl naplněný intenzivním 
studiem angličtiny a osvojováním si jazykových kompe-
tencí a formátu pro zvládnutí zkoušky. Samozřejmě ani 
nás neminula online výuka, což ztížilo přípravný proces 
hlavně na straně frekventantů. Ti však svým zápalem 
pro angličtinu a velkou motivací bez větších problémů 
překlenuli i toto těžší období. Nevzdali to a zdárně se 
zúčastnili písemné i ústní části koncem listopadu a za-
čátkem prosince v naší partnerské škole Lingua Centrum 
ve Zlíně, která je certifikačním střediskem Cambridge 
Assessment. Zadostiučiněním a velkou odměnou jim 
bude, pevně věřím, mezinárodně uznávaný a celoživot-
ně platný certifikát, který obdrží krátce po zveřejnění 
výsledků zkoušky za několik týdnů. Určitě potěší i to,  
že díky certifikátům mohou žáci/žákyně získat body na-
víc u přijímacích zkoušek na střední školy.

Adventní čas a Vánoce 
v Rymicích

Muzeum Kroměřížska připravilo pro školy zajímavý 
program pod názvem Adventní čas a Vánoce v Rymicích. 
Žáci třetích tříd si v malebných chaloupkách vyslechli 
poutavé vyprávění o tom, jak lidé na Hané dříve prožíva-
li adventní dobu. Připomněli si, jaké byly tenkrát zvyky  
a tradice. Například, jak se slavil svátek sv. Barbory, 
Mikuláše nebo Lucie.  Mohli si vyzkoušet zdobení stro-
mečku, lití vosku nebo krájení jablíčka. Kromě pěkných 
zážitků si děti do svých domovů odnesly i vlastnoručně 
vyrobenou sladkou vánoční ozdobu.

jev mezi dětmi a mládeží. Přednášející Ludvík Hanák 
děti začal postupně seznamovat s možnými riziky, která 
na ně ve světě velkých lákadel a zdánlivě neomezených 
možností číhají. Zazněly dnes velmi aktuální pojmy 
jako šikana, kyberšikana a kybergrooming. Pro žáky 
čtvrtého, pátého a sedmého ročníku jsme proto v rámci 
programu Prevence patologických jevů, jež je hrazena 
z „Akce milion“, připravili na druhý prosincový týden 
besedy na toto téma.

Prezentace splnila svůj účel – žáci byli varováni 
před šikanou a kyberšikanou, dozvěděli se, jak se mají 
v případě ohrožení zachovat a hlavně, jak možnému 
nebezpečí předejít. Dívky a chlapci měli spoustu dota-
zů a bylo vidět, že přednáška zacílila na tu správnou 
věkovou skupinu.

Něco navíc…
K adventnímu času nepatří jen rozjímání, setkávání, 

ale je také časem splněných přání. I my ve škole učíme 
naše děti pomáhat ostatním kolem nás. Na podzim jsme 
se zúčastnili prodeje kytiček v rámci Českého dne proti 
rakovině a v předvánočním týdnu uspořádala žákovská 
samospráva prodej charitativních předmětů pro  nadaci 
Život dětem, která se stará o nemocné děti. Snad naše 
malá pomoc pomůže splnit nějaké tajné přání.

Na závěr Vám všem přejeme klidné a radostné Vá-
noce a v roce 2022 hlavně zdraví, štěstí a pohodu. 

Děti a pracovníci 1. ZŠ Holešov

Předvánoční čas na 1. ZŠ

Kyberšikana 
a jak se s ní poprat

Přestože je internet médium usnadňující získá-
vání velkého množství užitečných informací zajišťující 
rychlou a spolehlivou komunikaci s celým světem, který 
nám díky němu „leží na dlani“, má svá úskalí, své šedé 
zóny. Vulgarismy, výhrůžky, zasílání urážlivých a zastra-
šujících zpráv – to vše charakterizuje nebezpečně sílící 

Jak se nám daří v matematice?
Na  1. Základní škole Holešov má dlouholetou 

tradici rozšířená výuka matematiky a přírodovědných 
předmětů. Z tohoto důvodu je škola již po několik let 
pověřena organizováním okresních kol  matematických 
soutěží. Nejinak tomu je i v letošním školním  roce. Prv-
ní letošní soutěž jsme zorganizovali 8. prosince 2021, 
za finanční podpory ministerstva školství, jednalo se 
o okresní kolo logické soutěže Pythagoriáda. Letos,  
z důvodů nepříznivé epidemiologické situace, probíhala 

on-line formou. Žáci řešili pod dohledem kamer okres-
ní kola na svých mateřských školách  a výsledky museli 
vkládat do on-line formulářů. I přes tuto neobvyklou 
situaci většina řešitelů v okresním kole uspěla a úkoly 
vyřešila správně.

Těší nás, že v  konkurenci  15 základních škol a dvou 
gymnázií okresu Kroměříž uspěli i žáci naší školy: David 
Hanzlík obsadil dělené 3. – 5. místo v kategorii sedmých 

ŠKOLSTVÍ

Spolek mladých bubeníků Young dru-
mmers děkuje městu Holešov za finanční 
podporu z Akce milion v roce 2021.

ročníků a Radim Sklenář společně s Vendulou Křížkovou ob-
sadili také dělené 3. – 5. místo v kategorii osmých ročníků.

Procházková Libuše
 vedoucí předmětové komise matematiky
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Krabice od bot (2. ZŠ)
Krabice od bot aneb Děti pomáhají dětem, je akce, je-

jímž cílem je potěšit děti z chudších rodin, nízkoprahových 
zařízení a azylových domů, ale také rodiče, kteří by si jinak 
„Ježíška“ nemohli dovolit. Naše škola se do této krásné 
sbírky, která letos probíhá už po jedenácté, zapojuje již tra-
dičně. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické, 
jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb. 
Z počátečního nadšení pár jedinců vyrostla během deseti 
let největší vánoční sbírka v České republice. Vloni se touto 
cestou podařilo potěšit více jak 51 000 dětí.

V letošním roce se u nás, v 2. ZŠ Holešov, zapojilo 
všech 12 tříd a díky štědrosti dětí a hlavně rodičů, kteří 

jim byli nápomocni, se podařilo zabalit krásných 19 dár-
ků. Jsme velice rádi, že se žáci aktivně do sbírky zapojili. 
Učí se touto cestou, že ne všechny děti se mají stejně 
dobře a je třeba jim pomáhat.  

Děkujeme za vaše otevřená srdce a možná, když jste 
rozbalovali dárky doma u svých stromečků, v rodinném 
kruhu, vzpomněli jste si na to, že ať už jste do krabice při-
balili pastelky, kosmetiku, hračku nebo jinou drobnost, 
pomohli jste zapálit plamínky v očích jednoho človíčka, 
který měl díky vám o něco veselejší Vánoce.

Kateřina Krmencová

Učení naruby (2. ZŠ)
Už jste měli někdy tričko naruby? A co takhle učení? 

Zdá se vám to nemožné? Žáci 2. A si mohli učení naru-
by vyzkoušet hned v několika vyučovacích hodinách.  
A nebylo žádným překvapením, že si vybrali právě ho-
diny Světa vzdělání – matematiku Hejného metodou, 
logiku a angličtinu se Stevem a Maggie. 

Role učitele se dětem nesmírně líbila – posadit se 
za učitelský stůl, zadávat úkoly, kontrolovat, ale i rozdá-
vat razítka a jedničky - no kdo by po tom alespoň jednou 
nezatoužil? Chtěla bych děti moc pochválit za krásnou 
spolupráci a poděkovat jim za milou zkušenost. 

Mgr. Monika Ministrová 

Projekty školní družiny 2. ZŠ
Záchytné kotce Holešov

Od konce listopadu, kdy nás navštívil pan Erik Fišer, 
školní družina intenzivně pracuje na projektu pro zá-
chytné kotce Holešov. Vybrali jsme téma, které nás bude 
bavit a které nás naučí, jak vycházet nejen spolu navzá-
jem, ale i se čtyřnohými kamarády z útulku. Pro začátek 
nám pan Fišer představil práci městských strážníků při 
odchytu zvířat a následné péči o ně, popsal potřebné 
pomůcky a techniky, vysvětlil nám postup při nalezení 
jakéhokoliv opuštěného zvířete a nechyběly ani úsměv-
né a dramatické příběhy. 

Projekt jsme zahájili teorií, ale tímto to nekončí. 
Jsme domluvení na dlouhodobé spolupráci s městskou 
policií, a to tak, že budeme záchytné kotce několikrát 
do roka navštěvovat a zásobovat potřebnými věcmi pro 
zvířata, jako jsou deky, granule, hračky atd.

Knihovna plná tajemství
Knihovna je pro většinu z nás známým místem, kde 

si chodíme půjčovat knížky. I my s družinou do ní rádi 
chodíme. Jenže děti jsou zvídavé, a tak jsme se rozhodli, 
že je necháme nakouknout do míst, kde by se jen tak ne-
dostaly. Nejdříve jsme pozvali paní knihovnici k nám do 
družiny, kde proběhla beseda o historii knihovny. Další 
den jsme navštívili my s dětmi paní knihovnici a ta nás 
vzala na prohlídku prostor pro běžné návštěvníky nepří-
stupných, kde nám ukázala spoustu zajímavých zákoutí 

knihovny, archivních knížek, kronik a článků. Děti čekaly, 
že na nás vybafne i nějaký skřítek strážící knížky, ale ten 
nejspíš v tomto předvánočním čase sháněl dárky pro své 
kamarády. Budova knihovny je sice už hodně stará, ale 
právě proto má své kouzlo.

Kocourek Modroočko a jeho filmoví kamarádi
Jak se stane, že pletená loutka, která jen tak nehyb-

ně stojí v muzejní expozici, nám najednou v animova-
ném filmu ožívá před očima? Toto jsme se s dětmi roz-

hodli zjistit, a proto jsme se v pátek 10. prosince vydali 
na cestu do zlínského Muzea jihovýchodní Moravy, kde 
nám kouzlo filmového Ferdy mravence, pana Prokouka, 
pavouka Pecha a dalších filmových rekvizit bylo odha-
leno. Podobně jako zlínští filmaři jsme si vyzkoušeli 
rozpohybovat kocourka Modroočka a také jsme se do-
zvěděli spoustu zajímavých triků a poznali filmovou tech-
niku používanou k oživení loutek. Možná, že pro některé  
z dětí byl tento projekt inspirací a v budoucnu se filmaři-
nou budou třeba i živit.

ŠKOLSTVÍ
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Jak to vidím já aneb pohled jedné maminky na výuku třídy 
Světa vzdělání (2. ZŠ)

V žádném slova smyslu nejsem zastáncem nějakých 
super alternativních přístupů ve vzdělávání, zejména  
a vůbec ne ve smyslu vztah učitel – žák. Vlastně jsem 
před třemi lety ani moc nezvažovala jinou variantu, než 
že syn bude chodit do školy, která je pro nás spádová. 
Neznala jsem jinou možnost, a jak jsem už zmínila, na 
klasickém vzdělávání nevidím zhola nic špatného. 

Pak jsem objevila letáček Světa vzdělání v synově 
skřínce ve školce. A už se to skládalo jako puzzle, aneb 
když něco má být, tak se i holubice slétají. A nám se slét-
ly krásně, protože toho roku to byla v Holešově naprostá 
novinka – klasické vzdělávání rozšířené o angličtinu, 
matematiku podle Hejného metody, logiku, osobnostní 
rozvoj, k tomu zjištění (ryze subjektivní), že tento kon-
cept nabízí moje „alma mater“ 2. ZŠ, dále několik setká-
ní předškoláčků s paní učitelkou a bylo rozhodnuto. Tak-
že o dva roky později jsem už nepřemýšlela ani okrajově, 
do které školy či třídy zapsat dceru. Nebylo co řešit.

Pro mě je neocenitelné, že v rámci vyučování mají 
děti od první třídy angličtinu, některé hodiny i s rodilým 
mluvčím. Čím dřív dítě naposlouchá cizí jazyk, tím přiro-
zenější pro něj je si ho osvojit a nebát se v něm vyjadřo-
vat. A o to jde. Jen a jen o to. Nebát se mluvit. Česky jsme 
se naučili všichni na základní komunikační bázi do cca 5 
let věku. Není důvod si tedy myslet, že angličtinu či jiný 

jazyk není možné se naučit. A opravdu to nese ovoce.  
Ve chvíli, kdy mám dobrou náladu (to je skutečně pod-
mínka, bez které to nejde) a vzpomenu si v tom rozmaru 
na angličtinu a začnu na syna mluvit anglicky, tak je  
(ve třetí třídě) na většinu věcí schopen anglicky odpově-
dět nebo neverbálně zareagovat.

Líbila se mi nabídka matematiky podle Hejného 
metody, o které jsem teoreticky slyšela mnoho a prak-
ticky si ji neuměla představit. A to do chvíle, než jsem 
navštívila „kavárnu pro rodiče“ uspořádanou Světem 
vzdělání ve škole. Odešla jsem tam s naprostým (ne)oče-
káváním ničeho a přišla domů s úsměvem na rtu a větou: 
„Vojti, já se tak těším, až budeš v matice dělat autobus.“ 
Syn to pojal velmi stoicky. Odvětil, že je rád, že mám 
radost a autobus tedy samozřejmě rád dělat bude, ale 
vůbec neví, o co jde. Nechali jsme to tak. V té době jsme 
totiž vůbec a ani zdaleka netušili, že „prostředí autobus“ 
budeme dělat doma a spolu. V rámci distanční výuky, 
kterou jsme si následně prošli pár měsíců synovy první 
i druhé třídy, to byla nejlepší část domácího vyučování. 
Na tzv. velkou matematiku jsme se těšili oba. Ráda jsem 
se aktivně zapojovala, což byl naprostý protipól např.  
k „písance“ nebo čtení, jelikož těchto uvedených jsem se 
po pár zkušenostech zúčastňovala velmi nerada (i když 
jen pasivně). Syn následně logicky taktéž (aktivně). 

Ačkoli jsem tomu zpočátku nevěnovala velkou po-
zornost, čím dál tím více oceňuji, že děti mají hodinu 
týdně osobnostního rozvoje, kde se učí o sobě, učí se roz-
poznat a pojmenovat emoce, co je správné, co je špatné, 
a to za pomoci různých příběhů z knížek. Děti tak nejsou 
pouze vyučovány coby žáci, ale jsou vzdělávány ve všech 
směrech coby malí lidé. A z toho mám velkou radost  
a klid na duši. Zejména když vím, že se do školy těší.  
 A nevím, co a jak s nimi ve škole dělají, ale oba jsou jak 
ryby ve vodě a baví je to moc. A když člověka něco baví, 
tak mu to i jde. I když jde někdy svět šejdrem a člověku 
z toho hlava kolem, tak vyzvednout si u školy dítě, kte-
ré vám na otázku „jak bylo“, odpoví „mami, zase špica“ 
nebo „geniálně“ nebo „bomba“, je prostě k nezaplacení. 

Za rozšířenou výuku Světa vzdělání se platí, ale ta 
částka není taková, že bych ji nedokázala měsíčně utra-
tit za něco v tu chvíli velmi nezbytného, co se následně 
ukáže jako naprosto a zcela zbytné. Jelikož chci, aby 
moje děti uměly anglicky, nebály se vystupovat samy  
za sebe, uvažovaly logicky a koncepčně a nechci jim pla-
tit kroužky a zatěžovat tak jejich volný čas něčím, co se 
můžou naučit ve škole, nebo je učit sama, tak to považuji 
za nejlépe investované peníze. 

Barbora Dokoupilová

Ve dvou se to lépe táhne (2. ZŠ)
Jsme moc rádi, že naše škola navázala spolupráci s paní psycholožkou PhDr. Jaro-

slavou Pavlíčkovou. Její odborné rady týkající se práce s třídním kolektivem nám pomá-
hají tvořit příjemnou vzdělávací atmosféru ve 2. A. 

V předvánočním čase si děti vyzkoušely namalovat se svým spolužákem dům 
jednou pastelkou a beze slov. Nevěřili byste, kolik se toho o sobě dozvěděly! Kromě 
poznávání svých vlastních pocitů mají možnost vnímat také potřeby těch druhých, 
spolupracovat a vzájemně se respektovat. Zkuste si takovou aktivitu třeba i Vy doma 
se svými dětmi.

Mgr. M. Ministrová, Mgr. R. Jadrníčková

ŠKOLSTVÍ
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eTwinning v tomto školním roce (2. ZŠ)
V anglickém jazyce se pravidelně zapojujeme 

do projektů v platformě eTwinning. Spolupracujeme  
s žáky z různých evropských zemí. Učíme se vzájemně 
komunikovat, spolupracovat, sdílet své nápady. Projekt 
eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita 
e-learningového programu Evropské komise, od roku 
2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evrop-
ské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež 
a sport.

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu 
„Our school, school life and healthy ways of living“. 
Projekt o naší škole jsme si vybrali záměrně, protože  

v tomto roce 2. ZŠ oslavila významné 110. výročí od 
jejího založení. Skupinka žáků z osmé třídy nejprve 
vytvořila krátké video o škole v anglickém jazyce. Poté 
žáci seznámí partnerské školy s našimi školními pravidly, 
která nám na naší škole pomáhají chovat se slušně a brát 
ohled na ostatní lidi. Na závěr vytvoří prezentaci o svém 
zdravém způsobu života. A z kterých zemí jsou ostatní 
žáci, kteří nám ukáží jejich videa a prezentace? Jsou to 
Turecko, Španělsko, Itálie, Finsko, Polsko, Portugalsko, 
Německo, Litva, Rumunsko a Holandsko.

Mgr. L. Janská

The memory board 
game competition 
(2. ZŠ)

Před Vánoci jsme si v první třídě v hodině angličtiny 
pořádně změřili síly ve znalosti anglických slovíček. Přes-
tože naši prvňáčci znají zatím slovíček málo, nic nebránilo 
tomu, aby si slovní zásobu obohatili o dalších pár výrazů 
navíc. A nejlépe se učí při hraní! A protože máme žáky  
v první třídě velmi šikovné, tak si stihli i zasoutěžit. Ve dvo-
jicích se utkali v anglicko-českém pexesu. A kdo vyhrál?  
I když byli někteří rychlejší a měli lepšího „pamatováka“, 
vyhráli úplně všichni. A už teď se těšíme na další soutěžení.
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Vánoční ohlédnutí na 3. ZŠ
Předvánoční období bývá bohaté na mnoho různých 

akcí, které byly ale vzhledem ke stále přetrvávající složité 
epidemiologické situaci i v letošním roce značně omezené. 

Mikuláš přišel do školy bez andělů a čertů, přinesl 
prvňáčkům Slabikář a první pero. Vánoční stromečky  
v aule, ve třídách i před školou se rozzářily, Ježíškova 
vnoučata zazpívala pod balkony či do rozhlasu. Pro nej-
mladší žáčky jsme připravili krátké vánoční hudební pás-
mo a navštívil je i Santa Claus s vánoční angličtinou. 

Děti školní družiny krásnými přáníčky potěšily oby-
vatele Centra pro seniory, pomocnou ruku jsme podali ne-
mocným dětem Fakultní nemocnice Olomouc prostřednic-
tvím sdružení Šance, Spolek žáků připravil a zorganizoval 
dobročinnou sbírku pro útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně.

Ze školní kuchyňky se v prosinci téměř každý den linu-
la vůně perníčků, vanilkových rohlíčků a dalšího vánočního 
cukroví. Ve vánočně vyzdobené školní jídelně jsme ochut-
návali zajímavá předvánoční menu. Žákovská knihovna 
byla obohacena o mnoho nových knih, aula školy i další 
prostory byly vyzdobeny krásnými žákovskými pracemi.  
Po roce mohly v omezené míře ve třídách proběhnout tra-
diční vánoční besídky s bohatým programem. Malí i velcí, 
všichni se snažili vykouzlit tu pravou vánoční atmosféru. 

Žákům, rodičům i zaměstnancům školy jsme popřáli 
klidné a pokojné Vánoce. Ať nás v novém roce 2022 prová-
zí pevné zdraví, hodně radosti, spokojenosti a co nejvíce 
dobrých zpráv. 

  vedení 3. Základní školy Holešov

Cambridge English Penfriends
V letošním školním roce se jazykové třídy 3. Základní školy Holešov účastní pro-

jektu Cambridge English Penfriends. Jedná se o mezinárodní vzdělávací projekt, který 
spojuje školy po celém světě. Děti z různých částí světa si navzájem vyměňují korespon-
denci, buď online nebo  zasíláním klasických dopisů. Celý projekt probíhá pod záštitou 
Cambridge Assessment English, což je část Cambridgské University, která se zabývá 
studiem jazyka anglického.

Díky dopisování rozvíjí žáci své anglické jazykové dovednosti, mají možnost po-
znávat kulturu jiných zemí a získávat nové přátele. Hlavním cílem projektu je povzbudit 
a motivovat žáky, aby se učili anglicky a rozvíjeli si jazykové kompetence prostřednic-
tvím výměny informací o sobě, svém bezprostředním okolí a o své zemi. Učí se spolu-
pracovat, poznávají  jinou kulturu a její tradice.

Žáci ze 6. a 7. ročníku si vyměnili dopisy se svými vrstevníky ze španělského města 
Pamplona, které leží poblíž hranice s Francií. Starší žáci z 8. a 9. ročníku navázali kon-
takt se školou z italského města Rivoli, které se nachází u města Turín. Na svou první 
výměnu dopisů ještě čekají.

V rámci tohoto projektu může každá škola získat virtuální odznaky z Cambridge 
Assessment English. Ty se udělují aktivním školám, které splní určitá kritéria. Na konci 
roku obdrží žáci účastnící se výměnné korespondence v rámci Cambridge English Pen-
friends certifikát potvrzující jejich účast na projektu.

Mgr. Veronika Cholastová, 
3. Základní škola Holešov

ŠKOLSTVÍ
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Poděkování od vedení ZUŠ

Vedení Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov děkuje všem posluchačům a divákům předvánočních koncertů a představení, které byly beneficí pro nadaci Dobrý anděl, 
se kterou v tomto školním roce škola spolupracuje. Celkem bylo odesláno 44 tisíc. Peníze jsou určeny rodinám, jež se vlivem vážných onemocnění dostanou do obtížné finanční 
situace. K poděkování a zároveň k přání všeho dobrého v roce 2022 se připojuje i vedení nadace.

ZUŠ F. X. Richtera si připomene Mozartův Sen o radosti z hudby
Žáci literárně dramatického oboru společně s žáky a pedagogy hudebních oborů 

a pěveckého oddělení holešovské základní umělecké školy připravili hudebně-drama-
tickou koláž, inspirovanou životem a dílem hudebního skladatele Wolfganga Ama-
dea Mozarta. Dramatizace volně vychází ze stejnojmenné literární předlohy korejské 
spisovatelky Pak Un-jong, která Mozarta objevila, když překládala sbírku jeho dopisů  
s názvem Mozartův první polibek a vytvořila tak první korejskou knihu pro děti.

V loňském roce, avšak teprve nedávno (5. prosince 2021) uplynulo 230 let od skla-
datelova úmrtí, premiéra je však  naplánovaná poněkud optimističtěji, a to v den Mo-
zartových virtuálních 266. narozenin! Nenechte si ujít tuto jedinečnou malou slavnost, 
kterou pro vás připravili naši mladí herci a hudebníci.

Účinkují žáci literárně-dramatického a hudebního oboru, dramatizace a režie 
Vladimíra Dvořáková, hudební nastudování Kateřina Jurášková, Michal Sedlář, Eva 
Conevová, Sylvia Šimečková a Anna Pitrová, výtvarná spolupráce pedagogové a žáci 
výtvarného oboru.

Premiéra se uskuteční 27. ledna 2022 v 18.00 hodin v sala terreně zámku Holešov.
Srdečně zveme!

Studenti SŠNO přijeli odhalit lavičku
Ve čtvrtek 16. 12. proběhlo na náměstí Dr. E. Be-

neše setkání s autory lavičky, která je věnována výročí 
10 let od úmrtí Václava Havla. Ať už je Havel jakkoliv 
kontroverzní osobnost a ačkoliv lavička budí různé 
názory, nutno podotknout, že na náměstí nyní máme 
velmi originální, pečlivě vyrobený a opravdu povede-

ný „kousek“. Studentům SŠNO Bystřice pod Hostýnem 
se podařilo přesně vystihnout myšlenku a navrhnout 
lavičku tak, aby lidi iniciovala k vedení dialogu. Kva-
litní zpracování pak svědčí o jejich šikovnosti a práci si 
pochvalují i samotní mistři. Starosta města Holešova 
pronesl pár slov a studentům i mistrům poděkoval. 

Studenti pak dostali několik dárků, mezi kterými te-
maticky nechyběly kapesní nožíky. A právě těmi noži 
studenti lavičku odhalili a následně představili „světu“. 
Přijďte si posedět.

Hana Helsnerová

ŠKOLSTVÍ
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Gymnazisté z Holešova v jazycích porazili zbytek České republiky
Brno, 10. prosince 2021 – Žáci kvinty z Gymnázia 

Ladislava Jaroše v Holešově zvítězili v celostátním kole 
online soutěže Jazykový WocaBee šampionát. Třetí roč-
ník soutěže probíhal pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Titul celostátních šampiónů 
získali žáci z Holešova v konkurenci 22 328 žáků z 1821 
tříd z celé České republiky. Během trvání soutěže se na-
učili 254 slovíček. Soutěž Jazykový WocaBee šampionát 
se na českých základních a středních školách uskutečnila 
v termínu 20. 10. – 24. 11. 2021. Soutěž probíhala vý-
hradně online v aplikaci WocaBee k učení cizích slovíček 
a kritériem hodnocení v jednotlivých kolech soutěže 
byla píle žáků v učení se nové slovní zásoby. O té vypoví-
dají body získané za procvičování slovíček v aplikaci, tzv. 

WocaPoints. Vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný 
počet WocaPoints na jednoho žáka. V šampionátě tak 
třída soutěží jako tým a v jazycích se zlepšují všichni žáci. 

Do čtvrtého ročníku Jazykového WocaBee šampio-
nátu v České republice se zapojilo 22 328 žáků z 1821 
tříd základních a středních škol. Po vítězství v okresním  
a krajském kole se šampióny České republiky v učení ci-
zích jazyků stali žáci kvinty z Gymnázia Ladislava Jaroše 
v Holešově pod vedením své paní učitelky anglického 
jazyka Marie Otépkové. Díky své motivaci se žáci během 
trvání šampionátu naučili až 254 nových anglických slo-
víček. Každý z žáků v celostátním kole získal v průměru 
denně 3903 WocaPoints. Pro lepší představu – každá 
správná odpověď při procvičování slovíček znamená zisk 
přibližně 2 WocaPoints. 

Paní učitelka M. Otépková hodnotí výkon a motivaci 
svých žáků v soutěži následovně: „Jsem velmi ráda, že i přes 
prvotní ostych se žákům podařilo šampionátem probojo-
vat až do celostátního kola a nakonec i zvítězit. Motivací 
pro ně byly nejen zajímavé ceny v jednotlivých kolech, ale 
hlavně možnost týmové spolupráce a vzájemné podpory.“

Slavnostní vyhodnocení celostátního kola šampio-
nátu se uskutečnilo v pátek 10. 12. 2021 online za účasti 
Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, PhD., radní pro oblast kultury 
a školství Zlínského kraje. „Blahopřeji žákům a žáky-
ním Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově k úspěchu 
v soutěži Jazykový WocaBee šampionát. Zapojování do 
soutěží a dalších akcí podporujících jazykové vzdělávání 
vnímám jako velmi důležité,“ sdělila Z. Fišerová. „Zlínský 
kraj dlouhodobě reflektuje stále se zvyšující potřebu 

dětí i dospělých aktivně využívat cizí jazyk. Aktuálně se 
soustředíme zejména na rozvoj všech jazykových doved-
ností s důrazem na zvyšování komunikativní úrovně, 
rozšiřování odborných jazykových znalostí (zejména 
slovní zásoby) podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů 
a podporu vícejazyčnosti v souvislosti s procesy globali-
zace a regionalizace,“ doplnila radní.

Ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově Pa-
eDr. Zdeněk Janalík o úspěchu své školy v celostátním 
kole jazykové soutěže řekl:„Z úspěchu našich studentů 
mám samozřejmě velkou radost. Děkuji jim, a také našim 
učitelům, za výbornou reprezentaci školy, ale především 
mě těší, že se dokázali prosadit v celostátní konkurenci. 
Znalost cizího jazyka patří v současné době k jedné ze 
základních kompetencí důležitých pro život. Výsledek je 
tak pro nás učitele i pro žáky důležitý signál, že ve výuce 
cizích jazyků jdeme správnou cestou, a to i s efektivním 
využíváním moderních technologií ve vyučování.“

Organizátor soutěže a autor aplikace WocaBee 
Michal Ošvát hodnotí třetí ročník soutěže následovně: 
„Vítězům celostátního kola Jazykového WocaBee šampio-
nátu srdečně blahopřejeme, podali skutečně skvělý výkon.  
Ve WocaBee však máme dobrý pocit nejen z vítězství 
nejlepších, ale nejvíce z toho, že díky šampionátu jsme 
motivovali tisíce dětí k učení se cizího jazyka moderním 
způsobem. Věříme, že je to posune dál ve znalosti jazyků, 
které jsou pro jejich budoucnost velmi důležité.“

Celkové výsledky soutěže jsou dostupné zde: 
https://www.wocabee.app/soutez/

Převzato od WocaBee s. r. o.

Přátelé zahrádkáři  a další naši příznivci…
 Skoro se mně nechce věřit, že těch pár chvil, které 

uběhly od okamžiku, kdy jsme hodnotili rok 2020 a vítali 
rok 2021, už je víc jak 365 dní! 

 Dvanáctkrát (někdo 52x) jsme otočili list kalendáře  
a už nám stůl, či stěnu zdobí nový na rok 2022. Podle nu-
merologie jsou tři dvojky, tedy číslo 6, rokem výjimečným. 

  Zvláště to platí pro Český zahrádkářský svaz, který 
oslaví výročí úctyhodných 65 let! Že bychom se jako spo-
lek už také měli počítat do „ rizikové skupiny“? Naštěstí 
tomu tak není, naopak náš svaz je virům zcela odolný  
a v dobré kondici. I když už větší část členů našeho spolku 
je za hranicí  65 let, a tedy táhnou svaz už hodně dlouhou 
dobu, přesto si troufám říct, že jsme pořád ještě fit na to, 
abychom naše zahrádky zvládali. Vypěstovali si na těch 

kouscích půdy zdravou zeleninu a ovoce, jak pro nás, ale 
hlavně pro naše děti a vnoučata. Zahrádky jsou pro vět-
šinu majitelů volnočasovým programem, který užitečně 
přeměňují v hodnotné  a hlavně zdravé pamlsky  plné vi-
tamínů. Zahrádkáři totiž vědí, co si dají na záhonek, čím  
a kdy ošetří stromy, aby byly lépe uchráněny chorobám 
a škůdcům, ale také aby neuškodily prostředí kolem.  
V našem městě máme štěstí, že zahrady  jsou kolem do-
kola, jako zelený límec, který dodává zdravější ovzduší, 
nepropustí tolik zplodin do obytných částí a také celý kraj 
v jarním kvetoucím  plášti okrášlí své okolí. 

Zahrádkáři v Holešově se mohou pyšnit delší dobou 
zahájení činnosti (už v roce 1948, zde začínal první ovoc-
nářský spolek), než celorepublikový svaz, ale i tak nesta-

gnujeme a snažíme se pro tuto zálibu získávat mladší 
zájemce. Nabídkou přednášek, kursů, výstav a soutěží 
bychom chtěli přiblížit tuto krásnou zájmovou činnost  
i dětem a mládeži. Vždyť právě mládež se díky naší spo-
lupráci a podpoře dostává do celostátních soutěží jak 
vědomostních tak i floristických  a prezentuje tak nejen 
náš spolek zahrádkářů, ale také své školy a celé město. 

Všem čtenářům přeji v tom letošním roce jen zdra-
ví pro všechny aktivity, pohodu, štěstí  a hlavně dobré  
a spolehlivé lidi kolem sebe, protože jen tak můžeme 
mít každý z nás dobrý rok, když kolem budou jen dobří 
a spolehliví lidé.  

                     Za holešovské zahrádkáře V. Čablová

Jak jsem přežil Vánoce a příchod nového roku
Vše začalo na Mikuláše, kdy jsem se bál, že mne sebe-

rou čerti, protože podle manželky jsem nebyl po celý rok 
hodný. Neměli ovšem tak velký pytel, tak mne tu nechali. 
Štědrý den nic moc pod stromečkem – papuče, ponožky, 
trenýrky. Večeře proběhla v poklidu, návštěva jesliček  
v kostele – jsou opravdu krásné, na náměstí pěkný stro-
meček a betlém, přes týden návštěva vnoučat s dárečky, 
Silvestr začal jako každý rok vycházkou na Hostýn. Protože 
se oteplilo, sníh roztál a zůstala jen ledovka. Doklouzali 

jsme se na Hoškovu chatu, kde jsme si popřáli do nového 
roku a sešli na Hořansko na autobus. V Holešově jsme si 
dali svařák a poseděli na „Havlově lavečce“. Nový rok se při-
vítal petardami a světlicemi i šampusem. Do nového roku 
bych chtěl všem za „turisty“ popřát hodně pohody, zdraví a 
štěstí. Letošní vycházky začneme jako vždy první jarní ne-
děli. O programu se dozvíte z nástěnky a na internetových 
stránkách turistů. 

Za turisty Bob  

Oznamujeme Vám otevření 
nové gynekologické ambulance 
v budově polikliniky v Holešově:

Gynekologie Esté, 
MUDr. Katarína Babčová, PhD.
www.gynekologie-este.cz, tč. 604791173
Přijímáme nové pacientky! 
Ordinujeme od 3. ledna 2022.
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Novoroční koncert vdechl život holešovské kultuře v roce 2022
Do nového roku jsme vstoupili ve společnosti špičkových hudebníků, kteří pro 

posluchače připravili další neopakovatelný zážitek. Holešovský komorní orchestr  
s uměleckým vedoucím Ivem Kurečkou nás při Novoročním koncertu provedl nejznáměj-
šími áriemi světových oper. Skvělé výkony sólistek Terezy Špačkové, Kateřiny Oškerové  
a Petry Bradáčové doslova braly dech a doprovod orchestru neměl jedinou chybu. Kon-
cert gradoval a dramaturgie byla promyšlená od začátku až do konce. Pokud k tomu 
připočteme vtipné a profesionální průvodní slovo pana Lubora Horáka, výsledek je více 
než uspokojivý. Po nuceném přídavku udělali hudebníci posluchačům radost tradičním 
Radeckého pochodem. Za celou opravdu nádhernou dávku uměleckého „dopingu“, kte-
rý už jako společnost tolik potřebujeme, sklidili zasloužený potlesk vestoje.   

Pokud si mohu vypůjčit slova moderátora dnešního koncertu, pak přeji všem „pří-
jemný zbytek letošního kalendářního roku“.                                            

          Hana Helsnerová

Bezpečnostní folie s unikátní výrobou z Holešova
Společnost Kuraray je součástí našeho města již 11 

let, stále se rozrůstá a nabírá nové zaměstnance. Možná 
ale ne každý ví, na co se firma zaměřuje, a co vlastně 
vyrábí. Ptali jsme se jednatele Ing. Jakuba Sýkory. 

Pokud se zeptáme internetového vyhledáva-
če, dozvíme se, že se u vás vyrábí bezpečnostní 
folie. O jaké folie jde a k čemu se používají?

Máme dva typy výrobků. Historicky starší je PVB 
folie, což je folie, která se lisuje jako bezpečnostní vrstva 
do čelních automobilových skel. Ačkoliv to tak nevypa-
dá, čelní sklo auta není jeden kus skla, ale tzv. sendvič 
– „sklo – bezpečnostní folie – sklo“. PVB folie je vrstva, 
která chrání řidiče i pasažéry při havárii (střepy, ale i le-
tící předměty apod.). 

Závod v Holešově vyrábí tuto folii ve světě jedineč-
ným způsobem, a sice z odřezků, které vznikají při liso-
vání skel ve sklárnách. V praxi to funguje tak, že sklárna 
nakoupí bezpečnostní folii v roli (namotané na dutince), 
z ní vyřeže tvar okna a zalisuje mezi dvě skla. Zbytky 
(odřezky) folie prodá do Kuraray do Holešova. My folii 
vyčistíme a přepracujeme v prvotřídní folii. 

V minulosti se tato folie používala pouze pro výrobu 
náhradních automobilových skel, ale za posledních pár 
let jsme udělali takový technologický pokrok, že je naše 
recyklovaná folie čím dál více žádaná i v prvovýrobě au-
tomobilů, na tzv. OEM trhu. Při současném tlaku na udr-
žitelnost můžeme směle říct, že již mnoho let zbavujeme 
svět nepoužitelných plastů a máme tak pozitivní bilanci, 
co se týká produkce a především spotřeby odpadu.

Nová, moderní výrobní hala, která ve Všetulích 
vyrostla za původním areálem naší společnosti směrem 
ke kolejím v roce 2019, vyrábí technologicky naprosto 
odlišnou, ve světě unikátní folii – SentryGlas®. Tato 
folie se rovněž se používá použitá k bezpečnostním 
účelům, ale převážně v architektonickém průmyslu,  
a to jako funkční mezivrstva pro aplikace s extrémními 
nároky na bezpečnost a estetiku.

Co vás jakožto vedení firmy těší?
Na projektu výstavby a uvedení nové technologie 

do provozu prokázal holešovský tým v rámci korporace 
Kuraray, že se dokáže poprat s velmi náročnými projek-

ty. Od roku 2018 jsme  přijali jsme do stavu více než 20 
lidí, kteří byli od rozjezdu nové výrobní linky techno-
logie u toho a měli jedinečnou možnost vyrůst u nás 
zkušenostmi i platově.

Na rozjezd nové linky jsme přijímali nové zaměst-
nance, kteří často neměli vůbec žádné zkušenosti z plas-
tikářského oboru. Po dvou letech z mnoha z nich vyrostli 
zkušení výrobní experti, kteří jsou platově ohodnoceni 
nad průměrem v regionu.

Čeká vás nějaký další růst? 
Ano, v korporaci jsme získali takové renomé, že se 

vedení rozhodlo zde znovu investovat. V roce 2023 bu-
deme instalovat novou vytlačovací linku. Jestliže v mi-
nulosti byl projekt nové linky veden z Německa, dnes již 
bude pod taktovkou českého technologického inženýra, 
zkušeného Ing. Vladimíra Babayana, PhD.. Každý takový 
projekt nám dává nové možnosti účastnit se meziná-
rodních projektů a naučit se spoustu nového. V průběhu 
roku 2022 budeme navíc rozjíždět druhou výrobní linku 
PVB, protože aktuálně nejsme schopni vykrýt zákaznic-
kou poptávku po PVB folii.

Znamená to také vyhlídku nových pracovních 
míst pro holešovské (a okolní) občany?

Ano, v průběhu dvou let budeme nabírat cel-
kem cca 30 zaměstnanců, od operátorů, kteří nikdy 

v plastikářském průmyslu nepracovali, až po zkušené 
operátory a experty, kteří si přinesou zkušenosti z oboru. 
Ale i nezkušený operátor pro nás není překážkou. Naším 
cílem je vytrénovat z operátorů experty - specialisty. Pro 
zaměstnance je to výhodné, protože jim tímto umožňu-
jeme růst znalostmi a dovednostmi, ale i platově. Pro 
nás je naopak výhodné, že se můžeme spolehnout na 
kvalitně odvedenou práci našich odborníků.

 
Na koho se mohou obracet uchazeči o práci?
V případě zájmu o práci u nás, kontaktujte naši per-

sonalistku, Jitku Žalůdkovou.
Mobilní telefon: +420 725 946 097 nebo na pevné 

lince: +420 573 323 577.
 
Nutno zmínit, že podporujete také aktivity 

Města Holešov. Přetrvává tato myšlenka i v letoš-
ním roce?

Určitě přetrvává. Opět se domlouváme s vedením 
města, součástí jakého projektu by společnost Kuraray 
mohla v letošním roce být. V minulosti jsme se spolupo-
díleli na financování výstavby dětského hřiště na sídlišti 
Novosady. 

Minulý rok jsme všechny volné prostředky posla-
li na sbírku po ničivém tornádu na jižní Moravě. Dále 
pokračujeme v aktivitách společně s Dětským centrem 
TYMY Holešov, kde se každoročně účastníme akce Zlatý 
oříšek, pořádané Zlínským krajem, který je zaměřen na 
podporu dětských talentů z Holešova a okolí. 

Aktivně jsme se také zapojili do pomoci okolním 
Domovům pro seniory v době pandemie. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěšný rok 2022.
Hana Helsnerová

Zajímavostí je, že při stavbě areálu jsme narazili na pohřebiště z období několika tisíc let před Kristem. Spolupra-
cí s archeology se podařilo část artefaků zachránit a nyní je vystavujeme v tzv. „showroomu“ a laická veřejnost 
si je může přijít prohlédnout. Prohlídka se koná vždy 1. pondělí v měsíci (upřesnit). Jen upozorňuji na nutnost 
se předem ohlásit na emailové adrese: jitka.zaludkova@kuraray.com, případně na telefonu: +420 573 323 577.

ROZHOVOR / SPOLEČNOST
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Filip Jakubčík vyhlášen Golfistou roku 
Amatér Filip Jakubčík, nyní osmnáctiletý student 

posledního ročníku střední školy v Montverde (Florida) 
je vítězem mezinárodního mistrovství mužů i juniorů 
na rány, turnaje AJGA Sean Foley Performance Junior 
Championship v Lake Mary (Florida), Copa Valle na Mex-
Golf Junior Tour (jako první hráč narozený mimo Střední 
a Jižní Ameriku) i German Boys Open. K tomu přidal dru-
há místa v turnajích Czech Open Golf Tour na Kaskádě 
(turnaj profesionálů a amatérů) a na AJGA Sung Hyun 
Park Junior Championship v Innisbrooku (Florida). S GC 
Brno vyhrál extraligu družstev a pomohl k historicky 
nejlepšímu výsledku Česka na ME družstev do 18 let, 
čtvrtému místu v Dánsku. Ve světovém žebříčku amaté-
rů (WAGR) patří Filipovi 176 příčka a podle amerického 
juniorského žebříčku (AJGA) je osmým nejlepším juni-
orem působícím na území Spojených států amerických.

Jeho talent ocenila University of Arizona, s níž po-
depsal smlouvu o studiu od podzimu 2022.

Úspěšná sezóna Filipa Jakubčíka přinesla vý-
razné výsledky a ocenění na závěr

Před dvěma lety byl ohodnocen nejlepším hráčem 
do 16 let, letos si osmnáctiletý amatér Filip Jakubčík 
převzal již nejprestižnější ocenění Golfista roku ČGF.  
V této sezóně dominoval na tuzemských i zahraničních 
turnajích, nejlepší vzpomínky má však na týmové akce.

Golfista roku Filip Jakubčík zahájil úspěšnou sezónu 
vítězstvím hned na svém prvním turnaji v USA. O dva 
měsíce později přidal za oceánem, kde trénuje a studuje 
na střední škole, druhé místo a fazónu si v létě přivezl  
i do Evropy.

„Sezóna roku 2021 byla opravdu výjimečná. Všech-
ny ty úspěchy, nejen individuální, ale i týmových sou-
těžích, byly prostě super,“ komentuje na úvod shrnutí 
nejlepší český amatér.

Největší ovace u českých golfových fanoušků si 
získal svým triumfem na prestižním juniorském tur-
naji German Boys Open, kde jako první Čech dosáhl na 
nejvyšší příčku. Ještě před odletem zpět do Ameriky se 
stal mezinárodním mistrem ČR ve hře na rány, zvládl 
se svým týmem z GC Brno poprvé v historii vybojovat 
titul mistrů ČR družstev a s národním týmem chlapců  
do 18 let skvělé čtvrté místo na ME družstev.

„Těžko ukázat na jeden moment, turnaj či umístění. 
Všechno má pro mě velkou hodnotu. Fakt je ale ten, že 
největším momentem jsou pro mě týmové soutěže. Tak-

že ME družstev v Dánsku a Extraliga jsou tím, co u mě ve 
vzpomínkách bude určitě dlouho dominovat,“ přiznává 
hráč, který si minulý měsíc přidal na posledním turnaji 
sezóny vítězství v Mexiku.

Snovou formu i celou sezónu bere mladý repre-
zentant s velikou pokorou a odhodláním na své hře dál 
usilovně pracovat.

„Nemyslím, že by šlo jen o talent, jak se o tom často 
píše, ale o všechnu tu dřinu, díky které byly ty výsledky, 
a nakonec i ocenění ČGF,“ zdůrazňuje Jakubčík. „To, že se 
mi ale letos dařilo, neznamená, že jsem nejlepší. Jsem si 
stále vědom toho, že jsou u nás i jiní výborní hráči.“

Filip Jakubčík sice během školního roku žije na Flori-
dě, odkud plánuje v příštím roce nastoupit na univerzitu, 
důležité díky však posílá zpět domů. „Úspěchu bych ne-
dosáhl, kdybych byl na to sám. V životě jsem měl štěstí 
na lidi kole sebe, kteří mě motivovali, podporovali a fan-
dili mi. Na lidi, kteří mě mají rádi nejen když se daří, ale 
i když to drhne, to je fakt důležité. Chtěl bych tedy po-
děkovat určitě mé rodině. Ale ani bez ostatních bych to 
nedokázal, takže poděkovat bych chtěl ještě jednou Čes-
ké golfové federaci, mému domovskému klubu GC Brno  
a samozřejmě také mému trenérovi Ondrovi Truplovi.“

Na svátky se Golfista roku přesunul zpět do vlasti, 
ale z golfového režimu během zimy nevychází. „Zimní 
sezóna zůstává stále stejná jako každý rok. Tedy škola, 
trénink, kondička. Na rozdíl od minulého roku budu ale 
Vánoce trávit v Čechách. Na to se už moc těším – uvidím 
nejen rodinu a kamarády, ale udělám si i řidičák. To bude 
super,“ těší se česká amatérská jednička. 

Klára Kuchařová
Článek převzat z webu České golfové federace (www.cgf.cz)

Město Holešov ocenilo Filipa už jako sportovní na-
ději v roce 2010. Od této doby jej finančně podporuje  
a za to mu patří velké poděkování.

SFK ELKO Holešov – Mladší přípravka
K zimní přípravě malých fotbalistů tradičně patří 

halové turnaje, které v podstatě nahrazují pravidelné 
soutěžní zápasy. Bohužel vzhledem k letošní epidemiolo-
gické situaci byla celá řada z nich, tak jako v loňském roce, 
opět zrušena. Jsme proto rádi, že jsme se mohli v uplynu-
lém měsíci zúčastnit alespoň jednoho turnaje mladších 
přípravek, který pořádala TJ Prusinovice a OFS Kroměříž 
pro ročníky narození 2013 a mladší. Pořadatelům patří 
poděkování za organizační zvládnutí turnaje, který se 
musel konat v takto ztížených podmínkách (turnaj musel 
např. proběhnout bez účasti rodičů a diváků).

Turnaj se konal v neděli 12. prosince ve sportovní 
hale Sušil v Bystřici pod Hostýnem a účastnila se jej druž-
stva Prusinovic, Chvalčova, Rusavy, Želatovic a Mladcové. 
I přes problémy se sestavou, kdy byla celá řada našich 
hráčů nemocných nebo v karanténě, se nám turnaj nad 
očekávání vydařil. V turnaji hraném systémem každý  
s každým byly všechny zápasy velmi vyrovnané a hodně 
z nich skončilo remízou nebo o vítězi rozhodla jediná roz-
dílová branka. O to cennější je skutečnost, že se nám po-
dařilo velkou bojovností a výbornými výkony všech hráčů 

zvítězit ve všech zápasech, a turnaj tak s plným počtem 
bodů vyhrát. Kromě celkového prvenství jsme si odvezli 
i dvě individuální ocenění, kdy byl Radovan Chytílek vy-
hlášen nejlepším střelcem turnaje (10 branek v 5 zápa-

sech) a Jakub Uličník nejlepším brankářem turnaje (v 5 
zápasech pouze 3 obdržené branky). Na druhém a třetím 
místě v turnaji skončila družstva Prusinovic a Chvalčova.

Trenéři Bob a Radek

SPORT
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Chtěli bychom Vás za T.J. Sokol Holešov v novém 
roce 2022 pozdravit a popřát Vám hodně zdraví, šťast-
ných a pozitivních chvil v soukromém, sportovním i pra-
covním životě.

Vzhledem k onemocnění trenérů některých oddílů 
a hygienickým opatřením musela být ukončena činnost 
sokolovny Holešov na Plačkově již začátkem prosince 
2021. Za tuto nemilou skutečnost se omlouváme a dou-
fáme, že si cvičení vynahradíme v tomto roce. 

I přes nepřízeň se nám však podařilo na konci roku 
zorganizovat pár sokolských setkání.

V listopadu, konkrétně v sobotu 13. 11. 2021, se 
členky našeho Oddílu sportovní gymnastiky zúčastnily 
soutěže sportovní gymnastiky „Včelínský dvojboj“ v hale 
Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Náš oddíl reprezentovalo 
celkem 6 děvčat. Závod byl sestaven ze dvou disciplín,  
a to prostná a kladina. Šlo hlavně o to, aby si po dlouhé 

přestávce vyzkoušely prostředí gymnastických závodů  
a zažily pocit soustředění a poměření svých dovedností 
s jinými gymnastkami. Za 3. místo chceme pogratulovat 
Regentíkové Marice (r. 2009), za 5. místo Hudcové Alž-
bětě (r. 2009) a Sklenářové Adéle (r. 2013). Na 7. místě 
se umístily Jurášková Viktorie (r. 2009), Janalíková Eliška 
(r. 2008) a Sklenářová Emílie (r. 2012). Přejeme děvča-
tům, aby je gymnastika nadále hlavně těšila a pěkné 
umístění bylo spíše takovým příjemným bonusem.

Začátkem prosince jsme také ještě ve cvičení „Před-
školáků“ a „Rodičů s dětmi“ uskutečnili Mikulášské 
cvičení, protože víme, že děti tuto akci mají moc rády  
a popravdě i my jsme potěšeni, když vidíme rozzářené 
oči nadšených dětí, které v přítmí tělocvičny vidí při-
cházet Mikuláše s anděly a hodným čertem. Akce měla 
moc hezkou atmosféru a doufáme, že alespoň na něja-

kou chvíli vytrhla rodiče a děti z každodenních starostí 
a letargie. V programu nechybělo rozběhání při vánoční 
hudbě, stavění nebe a pekla z velkých kostek, plátna  
a nakonec cvičení na nářadí pod přísným dohledem 
Mikuláše. Děti se opravdu snažily a i u těch nejmladších 
bylo znát, že od září si na prostředí tělocvičny zvykly  
a chodí tam s rodiči nebo prarodiči rády. 

V této souvislosti bychom rádi vyzvali sportovního 
nadšence, který by nám pomohl s vedením oddílu „Ro-
dičů s dětmi“. Ideálně by to měl být člověk, který rád 
pracuje s malými dětmi a je ochoten se zúčastnit školení 
pro získání odbornosti. Ze zkušenosti by se pro tuto čin-
nost nejvíce hodila maminka s malými dětmi. Nebojte 
se prosím ozvat, pokud Vás tato nabídka zajímá a upou-
tala Vás. Budeme jen rádi, když se objeví zájemce, který 
podpoří sportovní aktivitu v naší sokolovně.

 Za T.J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Ukončení kalendářního roku v T.J. Sokol Holešov

Holešov má další mistrovský titul
Předposlední listopadový víkend se holešovští bo-

jovníci vydali za zápasy po České republice. Nejdříve,  
v pátek 19. listopadu, vyrazili do Českých Budějovic. Zde 
se Zuzka Malíková utkala pod pravidly thajského boxu 
s místní soupeřkou na galavečeru Gladiátor Ring fight. 
Přestože prohrává na body, opět ukázala bojovný výkon, 

a defakto se dostala do provozní teploty před sobotou. 
Následující den se tedy z Budějovic vyráží do Kladna, kde 
je hlavní cíl, a to mistrovství ČR Českého svazu kickboxu. 
Jako první bojuje za Holešovský Rednecks gym Honza 
Sedlář, který ve finále prohrává se zkušeným zástupcem 
SKS Arena Kladno a doslova vyválčí stříbrnou medaili 

a titul vicemistra ČR. Zuzka Malíková si spravuje chuť  
a ve finále dominantním způsobem vítězí před časovým 
limitem a stává se juniorskou mistryní ČR v disciplíně K1.

Děkujeme městu Holešov za podporu.
Mgr. Petr Osokin
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Finále tanečního Sedmikvítku proběhlo i letos virtuálně
Taneční finále pionýrského sedmikvítku se letos ko-

nalo již po 10-té v Holešově.
Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci ne-

šlo na konci listopadu uspořádat toto finále v Holešově 
přímo v  SVČ TYMY, ale také tak jako vloni pouze virtuál-
ně. Toto  on-line finále se uskutečnilo 29. prosince 2021 
na youtube kanále Pionýra.

Republikové finále opět pořádala PS M. Očadlíka 
Holešov ve spolupráci s SVČ TYMY Holešov.

Taneční kluby, PS, SVČ a DDM nám zaslali své videona-
hrávky, které jsme zpracovali. Tak jako v loňském roce se i letos 
do této soutěže zapojili také tanečníci z různých míst ČR a také 
z našeho partnerského města na Slovensku z Povážské Bys-
trice. Tím pádem soutěž i v letošním roce měla mezinárodní 
účast. Celkem se do soutěže zapojilo okolo 250 tanečnic.

Soutěžící se utkali v kategorii Děti 1, Děti 2, Junioři  
a Kategorie hlavní. V  kategoriích se soutěžilo v tanečních 
stylech discodance, street dance, show dance, hip hop, 
klasický tanec, jumping trampolíny a společenský tanec.

Všechna vystoupení hodnotila odborná porota,  
ve které zasedli - Martin Mestek, Olga Pešková, Vladimíra 
Šulavová, Martina Gabajová a Eduard Kotikov. 

Taneční Sedmikvítek moderovala již tradičně Hana 
Srncová. Pro všechny tanečníky to byl pěkný povánoční 
dárek a také příjemné zakončení letošního roku a naděje 
a motivace do roku 2022.

 Online forma soutěže měla u dětí, vedoucích a rodi-
čů velký ohlas a měli jsme radost, že se vysílání podařilo, 
i když to nebylo vůbec jednoduché a pro nás organizátory 
to byla opět velká výzva. 

Děkujeme za podporu starosty města Holešova Ru-
dolfa Seiferta, dále za podporu Zlínského kraje – odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy, Olomoucko-zlínské 
krajské organizace Pionýra a také MŠMT. Za technic-
kou stránku si zaslouží velké poděkování Roman Mlčák  

a Matěj Zika. Všem soutěžícím, jednotlivcům i kolek-
tivům moc děkujeme za jejich účast a těšíme se, že se  
v příštím roce v Holešově sejdeme už opravdu „naživo“  
a tato soutěž proběhne tak, jak jsme zvyklí, za velké pod-
pory fanoušků a ve skvělé atmosféře.

Na závěr bych chtěla poblahopřát všem vítězům 
jednotlivých kategorií a věřím, že jim medaile a drobné 
dárečky, které jsme jim zaslali poštou, udělaly radost.

Mgr. Jarmila Vaclachová

RODINNÉ PUTOVNÍ HRY HOLEŠOVEM
22. 1. + 23. 1. 2022 – Ladova zima
29. 1. + 30. 1. 2022 – Z pohádky do pohádky
5. 2. +  6. 2. 2022 – Zimní sporty
12. 2. + 13. 2. 2022 – Česká přísloví

Účastnit se mohou dvojice nebo rodinné týmy.
Startovní karty budou zveřejněny vždy v pátek v 17 hodin na webových stránkách 

www.tymycentrum.cz , na FB nebo k vyzvednutí v kanceláři TYMY a cukrárně Vendula.
Cíl putovní hry bude v průběhu víkendu v cukrárně Vendula v Holešově, kde na Vás 

bude čekat odměna. Otevřeno so – ne 8 -16 hodin.

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

LEDEN 2022:
19. 1. Turnaj v šachách pro začínající šachisty 
– od 7 let, od 16 hodin
21. 1. Klub deskových her – od 16 hodin v TYMY
22. - 23. 1. Rodinná putovní hra - Ladova zima
26. 1.  Muzicírování v čajírně – od 17 hodin
28. 1.  Klub deskových her – od 16 hodin v TYMY
28.– 29. 1. Lednové noční deskohraní 
29.- 30.1. Rodinná putovní hra – Z pohádky do po-
hádky - info na FB + webu

ÚNOR 2022:
4. 2. Klub deskových her – od 16 hodin v TYMY
5. - 6. 2. Rodinná putovní hra – Zimní sporty
7. – 11.  2.  Jarní příměstský tábor – Sněhové dob-
rodrůžo!  denně od 9 – 16 hodin, program, jízdné, 
vstupy, obědy + svačiny, pitný režim, pedagogický 
dozor, cena 2.000,- Kč, přihlášky do 20.1.
7. – 11.  2.  Jarní lyžování – každý den odjezd od SVČ 
TYMY v 9 hodin do Ski areálu Troják nebo Rusava, 
návrat cca ve 14 hodin, program, jízdné, instruk-
tor, pedagogický dozor, cena 2.500,- Kč + možno 
zapůjčení výbavy za 550,- Kč, přihlášky do 20. 1., 
akce se uskuteční při min. počtu 20 zájemců, možno 
příchod do SVČ TYMY v 8 hodin a odchod v 16 hodin 
+ oběd /za příplatek 800,- Kč /
11.  2.  Klub deskových her – od 16 hodin v TYMY
12.- 13. 2. Rodinná putovní hra – Česká přísloví
17. 2. Tvoříme v TYMY – skleněná mozaika 
18.  2. Klub deskových her – od 16 hodin v TYMY
19. 2. Dívka roku 2022 - dívky a slečny, přijďte uká-
zat, že i hezká děvčata jsou chytrá, soutěž je určena 
dívkám ve věku 13 - 16 let včetně, k termínu konání 
musí dosáhnout minimálně 13 let a ke dni konání 
finále nesmí dosáhnout 16 let. Čekají vás úžasné zá-
žitky a hodnotné ceny. Soutěžní disciplíny: rozhovor 
s moderátorem, test znalostí, zručnost, dovednost, 
aerobic, volné vystoupení, módní přehlídka. Při-
hlášky do 4. 2. 2022 na e-mail: vsetuly@centrum.
cz, nebo na www.divkaroku.cz
20. 2. Taneční kurzy pro dospělé – od 18 hodin spo-
lečenská hala SVČ TYMY
24. 2. Relaxujeme s mandalou – tečkovací technika
25.  2. Klub deskových her – od 16 hodin v TYMY
25. – 26. 2. Valentýnské noční deskohraní 

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
Holešovský talent 2022 - talentová soutěž pro sku-
piny, páry i jednotlivce, otevřeno všem věkovým 
kategoriím, soutěže se můžete zúčastnit v různých 
oborech, např. pěvecký, hudební, taneční, diva-
delní, artistický, sportovní, zábavný aj., přihlášky  
a soutěžní videa zasílejte e-mailem: vsetuly@cen-
trum.cz do 7. 3.
Nabídka na LÉTO v TYMY 2022 – pobytové a pří-
městské tábory bude již brzy zveřejněna

Monika Železníková se stala finalistkou 
Zlatého oříšku 2021

Zlatý oříšek je soutěž pro talentované děti do 14 -ti 
let. Tato celostátní soutěž probíhá v České republice více 
jak 20 let. Tradičně 1. ledna probíhá finále v České televi-
zi. Také v letošním roce se toto finále konalo v odpoled-
ních hodinách na ČT 2. Do finále se celkem probojovalo 
21 jednotlivců a kolektivů z celé české republiky. Také náš 
Zlínský kraj měl v tomto finále svá želízka v ohni.  

Do finále se dostala nadějná atletka a biatlonistka 
Monika Železníková a všestranně nadaná Barbora Vaň-
ková. Se všemi finalisty byl natočen krátký medailonek, 
který byl odvysílán, bohužel díky nepříznivé situaci se 
natáčení v ČT nemohli zúčastnit všichni finalisté. Sedm 
Zlatých oříšků bylo letos předáno velmi šikovným a ta-
lentovaným dětem z různých oblastí zájmové činnosti.

K naší velké radosti jeden z těchto sedmi zlatých 
oříšků získala Monika Železníková z Babic u Uherského 
Hradiště, která byla také úspěšnou finalistkou našeho 
krajského kola. Monika získala spoustu medailí a oceně-

ní – např. 1. místo na mistrovství ČR v přespolním běhu 
v roce 2021, dále se stala vícemistryní na mistrovství ČR 
v letním biatlonu 2021 a na mistrovství Moravy a Slez-
ska 1. 7. 2021 získala 3. místo za starší žákyně v běhu na 
1500 metrů / i když stále ještě patří mezi mladší žákyně/.

Oběma děvčatům Monice i Báře děkujeme za vzor-
nou reprezentaci našeho kraje a přejeme jim v jejich 
zájmové činnosti co nejvíce úspěchů a hlavně v tom  
co dělají, aby jim to přinášelo radost a pocit uspokojení.

Také v roce 2022 se bude konat v našem kraji kraj-
ské kolo Zlatého oříšku. Nominovat talentované děti do 
14- ti let mohou rodiče. Kolektivy nominují jejich trenéři. 
Nominace začíná 1. 6. 2022 a krajské kolo se uskuteční  
v říjnu 2022 v holešovském zámku. Moc se těšíme na le-
tošní setkání s mladými talenty z různých oblastí. 

Věříme, že se talenti opět prosadí a dají o sobě vědět 
i přes současnou nepříznivou situaci.

Mgr. Jarmila Vaclachová
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Americký park 2021/2022
V Americkém parku se za minulý rok udělal kus 

poctivé práce, jak ze strany města, tak i našeho spolku. 
Je potřeba poděkovat všem zaměstnancům úřadu, panu 
starostovi za vstřícnou komunikaci a iniciativu místosta-
rosty Ing. Karhana. Děkujeme i široké veřejnosti za její 
podporu, protože rosteme i v popularitě na naší face-
bookové skupině, téměř 1500 členů.

Z dotačního titulu města Akce milion jsme proin-
vestovali celou částku 12.000 Kč, a to na tvorbu nových 
soch, jejich zastřešení, stavbu zvonice, instalaci krmítek 
a dalších drobných věcí. 

Koncem roku 2021 proběhlo v parku umístění 
testovací solární lampy veřejného osvětlení u horního 
hřiště. To přispělo k částečnému osvětlení trasy, kterou 
využívají návštěvníci parku nebo průchozí veřejnost. 
Investorem je město Holešov a tento počin vítáme. Dou-
fáme, že se v parku  časem objeví další lampy, či klasické 
veřejné osvětlení. 

Jelikož nás veřejnost a naši příznivci zahlcují dotazy  
a podněty, co vlastně bude s Americkým parkem dál, využije-
me s dovolením možnost odpovědět uceleně touto formou.

Ze strany spolku chceme umístit do parku novou 
sochu „veselého obličeje“ u Rákosníčkova hřiště. Bohužel 
původní socha podléhá přírodní zkáze. Naštěstí nová so-
cha je již hotová, opět z dílny „dřevařské“ školy z Bystřice 
pod Hostýnem. 

Máme i jeden malý rest, kdy jsme loni nestihli umís-
tit do parku „malou zvonkohru“ pro děti. Osobně bych 
byl velmi rád, aby první slavnostní zahrání provedl pan 
starosta Mgr. Seifert, který pro naše město podporuje 
také oblast kultury. Pane starosto, těšíme se na Vás, letos 
už zvládneme. 

Chceme i opravit dřevěný vláček u horního „doprav-
ního hřiště“ a máme přislíbený sponzoring na nástřik 
nového dopravního značení od jedné místní autoškoly.  

K Vašim dotazům, co se děje s bývalou budovou TJ 
Házená: ta byla ze strany původního vlastníka prodána 
soukromému investorovi za účelem přestavby na byty. 
Z této situace vzniká ale i potřeba tvorby soukromých 
parkovacích míst v parku. Ve věci jsme již požádali město 
o vysvětlení záměru a je nám přislíbeno jednání. Zatím 
neznáme detaily a necháme se překvapit, nebudeme 

předvídat. Jistě chce město v tomto volebně důležitém 
roce být i nadále transparentní a dokáže vysvětlit pří-
padný další zábor veřejné zeleně. 

Náš dlouhodobý cíl je, aby pro park vznikla obecná 
koncepce jeho rozvoje. Na toto téma se snaží pan Ing. 
Karhan vytvořit potřebnou studii lokality a zeleně. Z naší 
strany jsme oslovili Nadace Proměny ohledně možnosti 
získání finanční podpory, samozřejmě vše se musí úzce 
koordinovat s městem, jakožto vlastníkem a správcem 
pozemků, který má vždy poslední slovo. 

Americký park by se měl stát místem pro setkávání 
generací s odkazem na jeho historickou minulost a dů-
vod vzniku, který dnes již není tolik znám. Multifunkční 
sportoviště, dětské hřiště, cvičící stroje pro seniory, zpev-
něné pěšiny a cyklostezky a mnohé další nápady dostá-
váme od veřejnosti již několik let. Budoucnost je zatím 
ve hvězdách, ale věříme, že jednou skutečná revitalizace 
parku přijde a bude ku prospěchu celé veřejnosti.

Mgr. Jakub Nevřala
předseda spolku Proud

Donio - pomoc pro Beátku, Matýska a jejich tatínka, kterým rakovina 
vzala maminku. Silný příběh rodiny z Holešova

Matýsek a Beátka přišli na konci listopadu minulé-
ho roku o svou maminku, která po roce léčby podlehla 
agresivnímu typu onkologického onemocnění. Měsíc 
před svým odchodem se na základě vědomí své prognó-
zy vypravila na meditační výpravu do Nepálu s cílem 
pochopit svou nemoc a najít alternativní léčbu, která by 
ji mohla zachránit.

Bohužel, maminčin organismus začal v Nepálu 
selhávat a byla akutně hospitalizována v soukromé ces-
tovatelské nemocnici, kdy se s pomocí rodiny podařilo 
jejímu manželovi uhradit výlohy na tamní dvoutýdenní 
léčbu v celkové výši 450.000 Kč. Ačkoliv podle lékařů 

hlavní příčinou její hospitalizace nebylo onkologické 
onemocnění a měla sjednáno adekvátní cestovatelské 
pojištění, pojišťovna se od celého případu distancovala 
a odmítla rodině uhradit jakékoli výlohy.

Vzhledem k nepřetržité potřebě zdravotnických pří-
strojů a lékařské asistence se zároveň nemohla maminka 
z Nepálu vrátit domů civilním letadlem, ale potřebovala 
leteckou záchrannou službu. Aby se tak mohla dostat 
zpět za rodinou, její manžel si na sebe vzal půjčku ve 
výši necelých 3 500 000 Kč, aby všechny tyto peníze vy-
naložil na její letecký transport zpět do České republiky. 
S ohledem na výši částky se i od maminčiny repatriace 
pojišťovna distancovala a odmítla jakkoli přispět.

Jakákoliv částka pomůže pozůstalému manželovi  
s rodinou uhradit závazek vzniklý v souvislosti s hospita-
lizací jeho ženy v Nepálu.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Všechny peníze budou vynaloženy na pomoc rodině 

s úhradou jejich závazku, která není schopna v současné 
situaci takovou částku získat do konce února, kdy má být 
manželova půjčka splacena.

Manžel s dětmi předem děkují za jakékoliv příspěvky.
www.donio.cz/PomocVaculikovym

Připravované investice v Americkém parku
Myslím si, že budoucnost má Americký park vel-

mi pozitivní. A to nejen díky iniciativám spolku Proud  
a Mgr. Nevřalovi, ale i tomu, co již bylo vybudováno za 
poslední roky. A to ze strany spolku, ale i města. 

Když se vrátíme do historie, tak hlavním smys-
lem okrašlovacího spolku před více než 120 lety bylo 
vytvoření městského parku, protože zámecký park byl 
soukromou lokalitou s omezeným přístupem veřejnosti. 
Dokonce do parku posílali dřeviny a sazenice rodáci žijící 
v celém světě. A v roce 1905 byla postavena mohyla při-
pomínající padlé z let 1805 a poté z 1. sv. války. V dalších 
letech sokolové vybudovali své hřiště, které především 
po 2. světové válce a zrušení Sokola sloužilo holešovské 
házené a jejím úspěchům.

V dalších letech především po otevření zámku po 
r. 1946 význam a zájem o park upadal. To se podařilo 
změnit v posledních deseti-patnácti letech, kdy město 
koupilo přilehlou zahradu a uvažovalo o vybudování 
nového kluziště. Tento záměr nevyšel především pro fi-
nanční nároky. V té době také vznikla iniciativa o.s. Proud 
na ochranu tohoto území. Od této doby se mnoho věcí 
povedlo a park je velmi významnou volnočasovou lokali-
tou města a regionu.

Velmi oceňujeme aktivity spolku a každoročně  
i město přispívá nemalými prostředky ke zkvalitňování 
prostor. Tento trend bude jistě i nadále pokračovat.

A nyní k posledním aktivitám nového majitele bý-
valého objetu (domu) házené. Podle záměru, o kterém 
se oficiálně město dozvědělo před Vánocemi z projek-

tových podkladů, má vlastník zájem vybudovat menší 
ubytovací zařízení a byt správce objektu. Místní házen-
káři, na které město převedlo spodní hřiště, shánějí fi-
nanční prostředky na vybudování sportoviště s umělým 
povrchem pro tréninky a zápasy, především mládeže.  
A tyto záměry jsou spojeny i s vybudováním potřebného 
zázemí pro sportovce (šatny atd.) a budovy. Obě zařízení 
tedy vyžadují vybudování několika míst pro parkování. 

Projektant navrhl řešení, které by se nemělo dotk-
nout horního hřiště ani dalších prostor v parku. Jen menší 
části vlevo u budovy. A o tomto záměru budou zástupci 
města s investorem i projektantem jednat a rozhodně do 
těchto setkání budou pozváni i zástupci spolku Proud.

Rudolf Seifert
starosta

SPOLEČNOST
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Albert ze Šternberka - recenze knihy
Šternberkové, páni erbu zlaté osmicípé hvězdy 

v modrém poli, významně utvářeli dějinné události 
v Zemích Koruny české i za jejich hranicemi jako např. 
Zdeslav z Divišova - stavebník hradu Český Šternberk 
(rodové sídlo od poloviny 13. století, s výjimkou let 
1712 -1841 a časů obou totalitních režimů 20. století, 
do současnosti), Zdeněk Konopištský ze Šternberka – 
mimořádným ocenský protihráč krále Jiřího z Poděbrad, 
Kašpar ze Šternberka – spoluzakladatel Národního mu-
zea v Praze, Zdeněk Sternberg (+19. 1. 2021) - peripetie, 
které prožil v 50. letech, byly částečným motivem filmu 
Černí baroni režiséra Zdenka Sirového. Výše zmíněným  
i dalším členům rodu, rozděleného do dvou linií – české 
a moravské, byla v minulosti věnována značná pozor-
nost (nejen) historiků. Stále však existovala mezera, 
neboť dosud nikdo neprojevil hlubší odborný zájem  
o životní a společenské reálie Alberta ze Šternber-
ka. Situace se však změnila. Byla vydána monografie  
s názvem Albert ze Šternberka – arcibiskup, zakladatel, 
mecenáš a diplomat doby Karla IV. 

Prof. PhDr. David Papajík a PhDr. Tomáš Somer 
působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a zabývají 
se dějinami příslušníků středověké nobility. Jejich bib-
liografie je obsáhlá, ale příprava publikace o Albertovi 
ze Šternberka byla prvním týmovým projektem autorů 
- výsledkem je kniha značného rozsahu (428 str.). Dva-
náct kapitol textu je rozděleno Papajík-Somer v poměru 
šest ku pěti (jedna kapitola byla psána společně). Zá-
klad tvoří pasáže věnované Albertovým třem církevním 
stolcům, včetně souvislostí týkajících se pomyslné spo-
lečenské degradace pána erbu zlaté osmicípé hvězdy  
v modrém poli, neboť postupně zastával úřad biskupa 
ve Zvěříně, Litomyšli a arcibiskupa v Magdeburgu (zde 
pod tlakem ne zcela zřejmých vnějších okolností s vědo-
mím císaře Karla IV. rezignoval a jmenováním od papeže 

Řehoře XI. se vrátil do biskupského úřadu v Litomyšli). 
Na pomyslnou osu dále navazuje důkladný rozbor jeho 
sociálních vazeb a majetkových poměrů týkajících se ro-
dových i církevních statků v Čechách (panství Bechyně, 
Litomyšl) a na Moravě (panství Dědice, Količín, Odry, 
Račice, Šternberk, Veselí nad Moravou, Zlín) - množství 
prezentovaných ekonomických údajů dokazuje značnou 
odbornou erudici autorů. Obzvlášť informativně objevné 
jsou exkurzy do prostředí mocenských struktur císařské-
ho dvora, ve kterých je objektivně definováno význam-
né společenské postavení Alberta ze Šternberka jako 
panovníkova rádce a diplomata. Nechybí ani přehled 
dochovaných pečetí přivěšených na významných listi-
nách.Velký prostor je věnován biskupovu uměleckému 
mecenátu – popsány jsou jeho dvě stavební fundace - 
ve Šternberku (budova kláštera stojí dodnes) a v Tržku  
u Litomyšle (areál kláštera zcela zanikl). V přehledu mo-
vitých památek vynikají statě o Bibli (Jagellonská knihov-
na Krakov) i Pontifikálu Alberta ze Šternberka (Knihovna 
Královské kanonie premonstrátů Praha - Strahov)a ze-
jména o dějezpytu Madony ze Šternberka (Arcidiecézní 
muzeum Olomouc). Nutné je ocenit objektivitu autorů, 
neboť přiznávají, že ani na základě moderních analýz 
nelze s jistotou určit, zda socha byla pořízena (jak se stále 
traduje) přímo biskupem Albertem. Závěr textu knihy, 
jejíž vizuální podoba je doplněna velkým množstvím čer-
nobílých i barevných fotografií architektonických staveb  
z několika evropských zemí a unikátních uměleckých děl, 
obsahuje souhrn poznatků týkajících se antropologické-
ho průzkumu ostatků Alberta ze Šternberka.

 Informativní hodnota publikace však dále není vy-
čerpána… V části, která následuje po hlavním textu, je 
užitečným bonusem precizně zpracovaný poznámkový 
aparát, početný seznam literatury a pečlivě sestavený 
přehled odborných institucí vlastnících ve svých sbírko-

vých fondech příslušné písemné prameny, obohacený  
o edici vybraných listin i jejich jazykový rozbor. Nejdů-
ležitějším se jeví obsáhlý itinerář Alberta ze Šternberka.
Více než 200 položek pečlivě dokumentovaných přísluš-
nými zdroji dokazuje obdivuhodnou biskupovu cestovní 
mobilitu a zároveň důkladnou badatelskou přípravu 
obou autorů, vždyť napsali mimořádně objevnou knihu 
o muži, který byl zároveň (arci)biskupem, zakladatelem 
a mecenášem, jakož i diplomatem císaře Karla IV.

David Papajík – Tomáš Somer: Albert ze Šternberka 
– arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla 
IV., ISBN: 978-80-7601-541, 428 str., 1.vyd.,  Naklada-
telství Vyšehrad, Praha v roce 2021

Autor textu: Stanislav Vaněk

6. 2. 1972  zemřela v Brně FIALOVÁ, Vlasta, PhDr., CSc., historička, doktorát získala roku 1935, její dizertační práci tvořil kritický rozbor Kroniky holešovské. Autorka historické monografie 
Jan Adam z Víckova. Od r. 1940 byla redaktorkou regionálního sborníku Naše Valašsko, od r. 1949 pracovala v Moravském muzeu v Brně, kde vedla historické oddělení. V letech 
1952–1955 pod jejím vedením probíhal historicko-archeologický výzkum husitské lokality Nedakonice u Uherského Hradiště. Během průzkumu zaniklé tvrze v Kralicích 
našla ojedinělé literky tiskařských typů z tamní tiskárny jednoty bratrské. V Kralicích byl její zásluhou postaven a otevřen Památník Bible kralické. Podílela se na přednáškové 
činnosti Vlastivědného kroužku v Holešově.  (* 5. 6. 1896 Holešov) – 50. výročí úmrtí

10. 2. 1872  se narodil v Třeběticích HUBÍK, Karel, kněz, filozof a spisovatel. Prefekt v chlapeckém semináři v Kroměříži, v letech 1918–1919 ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 
(+23. 10. 1935 Kroměříž) – 150. výročínarození

19. 2. 1992  zemřela OBRTELOVÁ, Ludmila, učitelka a ředitelka II. ZŠ, členka kulturní komise a redaktorka Zpravodaje města Holešova. (*8. 8. 1916 Holešov) – 30. výročí úmrtí
23. 2. 1887  se narodil v Novém Veselí PELIKÁN, Julius, sochař, medailér, autor pomníku Františka Skopalíka. Spolupracoval s Adolfem Kašparem na restaurování fresek v kostele Panny 

Marie Sněžné v Olomouci. Od roku 1940 předseda Sdružení výtvarných umělců moravských. (+ 17. 2. 1969 Olomouc) – 135. výročí narození
24. 2. 1867   se narodil HAJNÝ, Matyáš, řídící učitel v Jankovicích, předseda učitelských jednot ve Vizovicích a v Holešově. Znalec slovanských jazyků, po roce 1918 působil na Podkarpatské 

Rusi jako školní inspektor a šéfredaktor Podkarpatoruských hlasů. (+ 1939) – 155. výročí narození
24. 2. 1862  narozen v Holešově OČADLÍK, Jan Alois, básník a prozaik. Některé jeho práce byly uveřejněny v Hlídce literární pod pseudonymem Hanuš Osvětič nebo Vojtěch Želkovský.  

(+ 21. 3. 1886) – 160. výročí narození
27. 2. 1922  zemřel v Třeběticích GOGELA, František, farář v Třeběticích, později v Rajnochovicích, botanik. Prováděl floristický průzkum moravských a slezských Karpat a východní části 

Chřibů. Autor botanických studií o květeně severovýchodních Karpat, moravských Beskyd, Radhoště, Rajnochovic, Kelčského Javorníku a dolního toku Rusavy. Jeho rozsáhlý 
herbář je uložen zčásti na Sv. Hostýně, zčásti ve Valašském Meziříčí a v muzeu v Holešově. Psal také pojednání o hradech a hradiskách v okolí Hostýna. (*13. 9. 1854 Podhradní 
Lhota) – 100. výročí úmrtí

VÝROČÍ - ÚNOR
SPOLEČNOST
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TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
JARO  2022
pro začátečníky i mírně pokročilé
cena 2.000,- Kč/ pár  
zahájení v neděli 20. února 2022 v 18.00 hodin 

SPOLEČENSKÁ HALA, SVČ - TYMY  HOLEŠOV 
přihlášky do 10. února 2022

INFORMACE  A PŘIHLÁŠKY V KANCELÁŘI SVČ TYMY   
tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, e-mail: vsetuly@
centrum.cz, www.tymycentrum.cz

Dobré myšlenky a nápady by se měly realizovat
Zcela náhodou jsem v poněkud málo frekventovaném portá-

le Krajské listy našel článek, který pojednává o budově nádraží ČD  
v Holešově. Protože i já jsem byl zásadně proti uvažovanému zbou-
rání nádražní budovy, která prošla náročnou a zdařilou opravou, tak 
mě potěšilo, že k naprosto nelogickému a nepromyšlenému kroku 
zbourat budovu nedošlo a budova zůstala zachována. Jak je ale 
vidět, dnes na nádražním kolejišti a nástupišti probíhá jiná nároč-
ná rekonstrukce, lze proto předpokládat, že stanice dostane zcela 
nový orientační a informační systém, na nástupištích budou z obou 
stran nově vybudovaného centrálního přechodu umístěny hlasové 
majáčky pro nevidomé atp., jak se k rekonstrukci vyjádřil mluvčí 
Správy železnic.

Nicméně, pokud jde o vlastní budovu nádraží v Holešově,  
v rámci jednání  o ponechání budovy, byly vysloveny jisté myšlenky 
či úvahy, jak by mohla být celá budova racionálně využita. V článku 
je řečeno, že  Správa železnic se nakonec uvolila, že patro nádražní 
budovy poskytne městu pro jejich vlastní účely. Starosta Seifert při 
té příležitosti  zmínil, že v prvním patře nádražní budovy by mohlo 
být pracoviště pro Městskou policii, zázemí pro volnočasové cent-
rum či prostory pro řidiče autobusů, a že město také uvažuje o tu-
ristickém centru s expozicí o Holešově. Ptám se tedy otázku, jaký 
je osud úvah a návrhů pana starosty na využití zmíněných prostor 
budovy nádraží v Holešově.    

Osobně a nebudu sám, bych se přimlouval za realizaci zmíně-
ných návrhů, protože sídlo MP v prostorách zámku nepovažuji za 
ideální a už vůbec ne praktické a také úvahy, jako prostory pro řidiče 
nebo turistické centrum, považuji jednak za praktické z pohledu 
využití a prospěšné pro občany a návštěvníky města Holešova. Jen 
malá poznámka. Pokud by bylo nové sídlo MP v budově nádraží, 
podle mého názoru by bylo ideální, kdyby i Policie ČR měla rovněž 
sídlo v budově nádraží, protože se domnívám, že současné sídlo Po-
licie ČR není, vzhledem k umístění u frekventované kruhové křižo-
vatky, zrovna nejideálnější. Je to zřejmě nereálné, ale zmiňuji to jen 
jako možnou eventualitu. Myslím, že za popřemýšlení by to stálo.

                                                          

Jiří Baťa, Holešov

Z pozůstalosti po letcích, vojácích, četnících, partyzánech, hasičích, skautech, vysokých funkcioná-
řích apod. Koupím vyznamenání, odznaky, průkazy, písemnosti, foto, části uniforem apod. 
Tel. 608 420 808
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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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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INZERCE 

 

 
 
 

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

Koupím LES včetně pozemku. 
Taky smrkovou kulatinu/kůrovec. 

Tel.: 775 300 570

Sledujte nás na webu 
a sociálních sítích
www.holesov.cz, www.holesov.info
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Vychází 20. ledna 2022. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 
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Prázdniny bez pohybu s Atletikou Holešov nehrozí
Je velmi povzbudivé, že některé kluby a spolky 

svou činnost nepřerušily ani o vánočních prázdninách, 
kdy klasické tréninky zpravidla neprobíhají. Patří mezi 
ně také Atletika Holešov, jejíž trenéři uspořádali pro své 
svěřence Klubové halové přebory. Patří jim velké podě-
kování za to, že vytáhli děti od televizí a jiných obrazovek 
mezi své kamarády, aby si všichni společně zasportovali 
a užili odpoledne plné pohybu a legrace. Závodilo se ve 
skoku z místa, skoku vysokém, běhu na 30 m a hodu 
míčem a raketkou. Za odměnu si pak děti mohly zařádit 

na překážkové dráze a zahrát si na Tarzany na kruzích.  
Spokojení závodníci získali drobnou odměnu a dobrý 
pocit z dosažených výsledků.

Celkové výsledky na www.atletika.cz  

Hana Helsnerová

Foto: Atletika Holešov, Hana Helsnerová

SPORT
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Ve společnosti Kuraray vyrábíme bezpečnostní fólie, které se lisují mezi dvě skla. Protože jsou dokonale čisté, 
okem si jich nevšimnete. Přesto se s nimi setkáte na každém kroku, třeba když jedete autem. Naše fólie 
zachraňují životy – při dopravní nehodě zabrání roztříštění skla a udrží jej pohromadě. Používají se také u oken 
mrakodrapů, kde zajistí ochranu osob i při zemětřesení. 
Naše práce nás baví a jsme v ní dobří. O bezpečnostní fólie je takový zájem, že naši výrobu nyní rozšiřujeme. 
Rádi Vás ve svých řadách přivítáme. Přidejte se k nám a podílejte se na výrobě produktu, který má smysl a 
zachraňuje životy. 
 

Hledáme  
* OPERÁTORY/ OPERÁTORKY VÝROBY *  

do našeho týmu v Holešově 
 
Co bude Vaší pracovní náplní 

 příprava a kontrola vstupního materiálu 
 obsluha vytlačovací výrobní linky 
 manipulace s břemeny v rámci pracovních operací 
 příprava obalového materiálu 
 základní obsluha PC 

 
Požadavky z naší strany 

 spolehlivost a pečlivost považujeme za samozřejmost 
 manuální zručnost 
 ochota pracovat v nepřetržitém provozu, 12hod. směny (2 dny ranní + 2 dny noční, 4 dny volna) 
 týmový duch, chuť a zápal do práce – zbylé Vás naučíme 

 
Nabídneme Vám 

 mzda v prvním roce 28.500 Kč 
 mzda v dalším roce minimálně 30.000 Kč - můžete si sáhnout i na vyšší částku, záleží na tom, kolik 

nového se během roku budete chtít naučit  
 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK – 20.000 Kč 
 každý rok navyšujeme mzdy o několik procent – roční valorizace 
 za práci o víkendu, o svátcích a v noci platíme víc, než předepisuje zákon 
 budeme Vám platit rizikové životní pojištění - aby bylo o rodinu postaráno, kdyby se Vám cokoliv 

z jakéhokoliv důvodu stalo  
 dále přispíváme na penzijní a životní pojištění 
 za oběd si doplatíte pouze 22,75 Kč 
 kávy můžete vypít za den, kolik budete chtít 
 5 týdnů dovolené 
 k tomu další odměny - záleží opravdu na Vás, kolik Vám každý měsíc pošleme na účet 
 je u nás čisto, a také přátelský kolektiv 

 
Nástup 

 po domluvě 
Adresa pracoviště 

 Palackého 516, Holešov – Všetuly 
Kontaktní informace 

 personální oddělení - Jitka Žalůdková,  
 tel.: +420 725 946 097; mailto:jitka.zaludkova@kuraray.com 

 

Ve společnosti Kuraray vyrábíme bezpečnostní fólie, které se lisují mezi dvě skla. Protože jsou dokonale čisté, 
okem si jich nevšimnete. Přesto se s nimi setkáte na každém kroku, třeba když jedete autem. Naše fólie 
zachraňují životy – při dopravní nehodě zabrání roztříštění skla a udrží jej pohromadě. Používají se také u oken 
mrakodrapů, kde zajistí ochranu osob i při zemětřesení. 
Naše práce nás baví a jsme v ní dobří. O bezpečnostní fólie je takový zájem, že naši výrobu nyní rozšiřujeme. 
Rádi Vás ve svých řadách přivítáme. Přidejte se k nám a podílejte se na výrobě produktu, který má smysl                 
a zachraňuje životy. 

Hledáme * OPERÁTORY- EXPERTY *  
do našeho týmu v Holešově 

 

Co bude Vaší pracovní náplní 
 obsluha a základní údržba vstupního výrobního uzlu našich linek 
 report spotřeby materiálu do interního systému, okamžitá reakce na případné nedostatky 
 obsluha dílčích výrobních zařízení - řezací stroj, sekací zařízení, navíjecí zařízení 
 nastavování technických parametrů na zařízeních dle specifikace výroby 
 ovládání řídicích systémů výrobních linek – zadávání základních výrobních parametrů, kontrola kvality 

jednotlivých operací, vytváření reportů, značení hotové výroby 
 běžná provozní údržba strojů a zařízení 
 příprava obalového materiálu pro finální výrobu 
 orientace ve výrobním plánu 

 
Požadavky z naší strany 

 víceletá zkušenost z extruze plastů 
 ochota pracovat v nepřetržitém provozu, 12hod. směny (2 dny ranní + 2 dny noční, 4 dny volna) 
 spolehlivost a pečlivost považujeme za samozřejmost 
 manuální zručnost 
 týmový duch, chuť a zápal do práce – zbylé Vás naučíme 

 
Nabídneme Vám 

 mzda v prvním roce 31.000 Kč 
 mzda v dalším roce minimálně 33.000 Kč - můžete si sáhnout i na vyšší částku, záleží na tom, kolik 

nového se během roku budete chtít naučit  
 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK – 20.000 Kč 
 každý rok navyšujeme mzdy o několik procent – roční valorizace 
 za práci o víkendu, o svátcích a v noci platíme víc, než předepisuje zákon 
 budeme Vám platit rizikové životní pojištění - aby bylo o rodinu postaráno, kdyby se Vám cokoliv 

z jakéhokoliv důvodu stalo  
 dále přispíváme na penzijní a životní pojištění 
 za oběd si doplatíte pouze 22,75 Kč 
 kávy můžete vypít za den, kolik budete chtít 
 5 týdnů dovolené 
 k tomu další odměny - záleží opravdu na Vás, kolik Vám každý měsíc pošleme na účet 
 je u nás čisto, a také přátelský kolektiv 

 
Nástup 

 po domluvě 
Adresa pracoviště 

 Palackého 516, Holešov – Všetuly 
Kontaktní informace 

 Personální oddělení - Jitka Žalůdková,  
 tel.: +420 725 946 097; mailto:jitka.zaludkova@kuraray.com 


