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ÚVODNÍK STAROSTY

Povelikonoční období s nadějí i nemálo otazníky...
Vážení a milí čtenáři a přátelé Holešovska,
vstupujeme do dalšího opět nepřehledného období 

a po covidových dvou letech místo naděje a radosti z pří-
chodu jara a ve vztahu k Velikonocům i k oslavě života 
a překonání zlých sil a temnoty, nás trápí a čekají nové 
zásadní výzvy. Nové temno se zjevuje velmi reálně. S tím 
souvisí nutnost se zamýšlet nad dnešní dobou a situací 
ve společnosti a budoucnosti naší země i východní Evro-
py. A s tím souvisí nejen zamýšlení se, ale také příprava 
na krizovější scénáře, ať nejsme překvapeni jako při pří-
chodu epidemie covidu.

Přesto doufám, že jste prožili krásné velikonoční 
období v pohodě a radosti a se svými blízkými i s nadějí 
do dalších dnů a s přáním polepšení se letošního dvoj-
kového roku.

Město Holešov pokračuje ve všech připravovaných 
investicích, i když se některé komplikují nečekanými 
problémy a finanční náročností přicházející od loňského 
roku a přecházející do nebývalé inflace a zdražováním 
veškerých vstupů. Naopak velmi pozitivní je, že se spo-
lečenský život velmi rychle vrací do normálních kolejí  
a napomáhá nám zvládnout nelehké období.

A ve vztahu k Velikonocům i následujícímu období 
si uvědomme, že „Temnota nemůže vyhnat temnotu, to 
dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, 
to dokáže jen láska.“ -  Martin Luther King - a také ve 
vztahu k bližním a současným uprchlíkům: Hlavní smysl 
v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim ne-
můžeme či nechceme pomoci, aspoň jim neubližuj-
me.“ -  Dalajláma.

Dny Holešova a 700 let od první zmínky o městě
V první polovině května nás čeká připomínka 700 

let od doby, kdy se podle nových poznatků už Holešov 
uvádí jako město. Toto výročí si budeme připomínat 
sice po celý rok, ale hlavní „oslavy“ proběhnou od  
5. do 15. května. V těchto jedenácti dnech se můžeme 
potkat v pestré škále zajímavých pořadů a setkání, do 
kterých se zapojí řada místních organizací, škol i jed-
notlivců. Bude se tedy skutečně jednat o Dny města, 
které doplní po třech letech i potvrzení spolupráce 
s partnerskými městy a jejich návštěva v Holešově. Po-
drobný program přinášíme na jiném místě ve zvláštní 
příloze. Samozřejmě může dojít ke změně některých 
setkání a časů, anebo je mohou částečně ovlivnit vrto-
chy počasí. Ale např. opera Prodaná nevěsta asi žádnou 
„mokrou variantu“ nemůže mít. 

Významným krokem je otevření městského 
muzea (po dvanácti letech) i prohlídkového okruhu  
v zámku (po více než třiceti letech). Muzeum působilo 
od poloviny 90. let i s galerií v zadním bočním traktu 
bývalé radnice na náměstí, později byly sbírky umístě-
ny do depozitářů na zámku.  

Investice a náročnost jejich dokončení
V letošním roce se sešla a vrcholí celá řada inves-

tičních akcí města, které navazují na dřívější stavby, 

anebo vycházejí z dlouhodobé přípravy. Největší je 
samozřejmě rekonstrukce Sport centra s celkovou ob-
novou sítí, plaveckého bazénu i s přízemím a se sauna-
mi. Podle informací z kontrolních dnů stavby probíhá 
rekonstrukce sice s různými úpravami, ale zatím podle 
harmonogramu. To znamená, že by areál mohl být na 
zahájení příští zimní sezony otevřen. Druhou velkou 
stavbou je oprava vnějšího pláště hlavní budovy Cen-
tra pro seniory i se střechou a kotelnou. Již nyní město 
registruje zvyšování nákladů na tyto velké investice  
a pracovníci úřadu a potom i Zastupitelstvo města 
bude muset tyto skutečnosti řešit.

Stavba parkoviště v ulici Grohova (s Očadlíkovou) 
je již před dokončením a bude zahájena výstavba par-
koviště v ulici Tovární naproti Sport centra. U těchto 
dvou staveb zatím větší problémy město nepředpoklá-
dá - doufejme. V plném proudu je rekonstrukce „levé 
části“ (od sokolovny) ulice Plačkov. Při této stavbě ale 
dochází ke komplikacím z důvodu špatného stavu ka-
nalizačních přípojek k některým stavením. Respektive 
se dá říci, že by si měli všichni občané této části uli-
ce dřív nebo později přípojky opravit (jsou v majetku 
vlastníků objektů). Z tohoto důvodu se město snaží 
obyvatelům alespoň trochu pomoci, aby nedocházelo 
za pár let k překopům nového chodníku a především 
silnice.

Uprchlíci z Ukrajiny a jejich začleňování 
Zlínský kraj i náš region patří v rámci celé repub-

liky k regionům nejméně „zasažených“ uprchlickou 
vlnou. To ale neznamená, že v našem městě lidé, kteří 
před válkou museli utéci, nejsou, anebo že nepotřebují 
pomoci. Přesné informace a přehled město o počtu 
těchto lidí nemá, ale předpokládáme, že v Holešově 
je jich kolem stovky a v mikroregionu podobně nebo 
o něco více.

Město Holešov umisťuje uprchlíky buď do upra-
vených nebytových prostor nebo bytů, které byly hůře 
obyvatelné, či o ně nebyl a není zájem (Bořenovská ul. 
apod.). Ostatní byty z bytového fondu jsou nadále pře-
dávány holešovským občanům a potřebným rodinám 
z regionu - toto uvádím pro informaci pisálkům ze so-
ciálních sítí. A dokonce a navíc se městu ve spolupráci 
s krajem v samém počátku podařilo zamezit příjezdu 
běženců, který se snažily organizovat převaděčské 
skupiny. A město i okolní obce (mají-li zájem) evidují 
všechny ubytované ve svých prostorách u Městské po-
licie Holešov.

„Máte nepřátele? Dobře. To znamená, že jste se ně-
kdy ve svém životě za něco postavili.“ -  Victor Hugo.

Velké poděkování a uznání si zaslouží všichni, 
kteří uprchlíkům pomáhají a pomohli. Jedná se nejen  
o potravinovou pomoc nebo příspěvky do sbírek a je-
jich organizování, ale také - a to velmi - za poskytnutí 
bydlení či ubytování, a to i v okolních obcích! Stejně tak 
za organizování nebo účast na několika cestách odváž-

ných spoluobčanů a hasičů na Ukrajinské hranice s ma-
teriální pomocí či pro uprchlíky, a nyní také všem těm, 
kteří uprchlíky zaměstnávají, umožňují dětem školní 
docházku (v Holešově i regionu), anebo se snaží zajistit 
pro ně smysluplné trávení volného času.

Ale nemysleme si, že tímto je vše ve vztahu 
k uprchlíkům zajištěno. Čeká nás ještě mnoho práce  
a organizování. Smyslem těchto všech aktivit je snaha 
o to, aby se uprchlí Ukrajinci - v naprosto velké míře 
ženy a děti - postupně zapojovali do společnosti a také 
si byli schopni hradit náklady na důstojný život u nás. 

A také si uvědomme, že pokud válka na Ukrajině 
vůbec dospěje k nějakému ukončení, tak se možná 
třetina uprchlíků vrátí co nejdříve, další třetina nebu-
de mít kam se vrátit, tak zde bude muset několik let 
zůstat, a ta třetí část se nebude mít ani kam vrátit  
a možná ani za kým. Proto je naše pomoc velmi důleži-
tá a potřebná k začlenění těchto rodin. Přitom se také 
modleme, aby naši zemi něco podobného nepotkalo.

„Nečakaj na motiváciu ani na podporu a argumen-
ty druhých. Keď cítíš, že je to správné, proste to urob! -   
Dávid Benkovský.

Události na Ukrajině
Zpochybňování hrůz války na Ukrajině a geno-

cidy tamějších obyvatel je stále citelnější stejně jako 
zpochybňování nutnosti pomáhat. Je jisté, že s přibý-
vajícím časem dochází v podobných situacích k určité 
únavě společnosti. Přesto si ale nedělejme naděje, že 
tato ruská agrese brzy skončí a že nemůže dojít k další 
eskalaci či použití horších zbraní. Je dobré být tedy ve 
střehu. Opět se ukazuje - jako u povodní v r. 1997 či 
před nedávnem při covidu - že je chyba zrušení „dáv-
né“ fungující civilní obrany. Doby klidu a míru vedou  
k ukolébání a v této oblasti má náš stát stále dluh, kte-
rý se nám i tentokrát může nevyplatit.

Vzpomeňme si na doby z 20. století a zkušenosti 
naší země, proto nepodléhejme některým zprávám 
třeba z facebooku. Karel Čapek po polovině 30. let mi-
nulého století vystihl i současnou situaci na Ukrajině: 
„Nepřítel se pokoušel zákeřně střílet na naše letadla, 
pokojně shazující bomby na jeho města.“ 

Vstoupili jsme do jara a čeká nás nejkrásnější 
měsíc v roce a s ním i celá řada zajímavých setkání. 
Rozeběhly se také všechny tradiční sportovní soutěže,  
a tak máme skutečně kam si zajít a potkat se s přáteli 
či navázat nové vztahy. Každý člověk má svou hodnotu 
a každý má nebo získal nějaký dar; jen je důležité jej 
objevit, rozvíjet a předávat druhým. 

Požehnané, klidné a slunečné jarní období nám 
všem. Užijme si tyto dny a pamatujme, že „Vlastenectví 
je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“  
-  T. G. Masaryk 

Rudolf Seifert
starosta  
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Díky kameře lze sledovat dění v holešovském čapím hnízdě

Po dvou letech se projekt Otevřené brány vrací  
k původnímu termínu, zahájen tedy bude už 1. května. 
I letos tak mohou zájemci zavítat od začátku května do 
konce září o víkendech a státních svátcích do církevních 
památek a seznámit se s jejich historií zcela zdarma. 
Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského 
kraje, měst, obcí a farností. Pravidelně se zapojuje téměř 
třicítka sakrálních objektů.  

Smyslem projektu je zpřístupnění bohatého fondu 
památek církevní povahy, zejména umělecky a historic-
ky cenných kostelů a jejich mobiliářů ve Zlínském kraji  
a také poukázat i na další zajímavá místa v okolí. V Hole-
šově bude možné navštívit Farní kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie a kostel sv. Anny. Návštěvníci by neměli vyne-
chat tajemnou Černou kapli a kaple sv. Kosmy a Damiána. 

Dějiny naší farnosti jsou úzce spjaty se sv. Janem 
Sarkandrem, jehož posledním působištěm v letech 
1616-1620 se stal právě Holešov. Je zvláštním ochrán-
cem holešovské farnosti i celého děkanátu. V kostele se 
nachází deset bočních oltářů, z nichž jeden je zasvěcen 
právě tomuto světci a je na něm v pozlaceném relikviáři 
uchovávána část jeho ostatků.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie spolu s Černou 
kaplí si vloni prohlédlo během čtyř měsíců celkem 2 235 
zájemců, z toho 29 cizinců. Pokud vystoupali po točitém 
schodišti, mohli si užít jedinečný výhled na celou chrá-
movou loď. „Některým návštěvníkům se poštěstilo, že 
sem vystoupali těsně před polednem, a mohli tak navíc 
zblízka slyšet i zvuk našich 400 let starých zvonů,“ vzpo-
míná na loňské prohlídky paní Radka Procházková.

Kostel sv. Anny spolu s kaplí sv. Kosmy a Damiá-
na navštívilo v loňském roce 1 809 zájemců, z toho 25 
cizinců. „Stalo se pravidlem, že si návštěvníci přáli pro-
hlédnout Pamětní síň sv. Jana Sarkandera s jedinečnými 
exponáty umístěnou v oratoři tohoto bývalého trinitář-
ského kostela,“ doplňuje Procházková.

Stejné možnosti budou mít návštěvníci i letos, a tak 
všechny zveme: „Přijďte se nechat unést uměním našich 
předků…“ 

Hana Helsnerová

Když je někdo celebritou, musí počítat s tím, že bude 
ostře sledován. Tak bychom mohli ve zkratce vysvětlit to, 
že jsme na dohled od sledovaného čapího hnízda nain-
stalovali kameru. Již na mnoha místech České republiky 
existuje možnost nahlížet čápům „do obýváku“. Jelikož 
jsme ale nijak nechtěli narušovat pohodlí a soukromí 
čapí rodinky, rozhodli jsme se kameru instalovat na ved-
lejší komín. Což má ale za důsledek horší kvalitu přenosu 
obrazu. Komín je vzdálen 50 m od hnízda a zároveň je  
v nižší úrovni, proto obraz nemůže být ideální. I přesto 
je více než dostačující a jsme rádi, že máme možnost při 
volných chvilkách tyto nádherné posly jara pozorovat. 
Město Holešov děkuje zhotovitelské společnosti Raab  
i holešovským hasičům.

Odkaz pro sledování mohou zájemci najít na webo-
vých stránkách města Holešova v rubrice „Praktické“ 
nebo přímo na youtubovém kanálu města Holešova. 

Hana Helsnerová

Co se staví 
v průmyslové zóně?

Holešovské kostely otevřou své brány
foto: Hana Helsnerová foto (včetně titulní strany): Jakub Nevřala

Holešov přivítá jedinečnou MOTOBESIP akci 
pro širokou veřejnost

Pod záštitou města Holešova se v sobotu 23. dub-
na v areálu TON uskuteční zajímavá akce určená nejen 
pro motorkáře, ale také pro širokou veřejnost a rodiny  
s dětmi.  

Akce „Restart“ je zaměřena na primární prevenci  
v oblasti bezpečnosti dopravy se zapojením složek IZS 
a jiných institucí, včetně atraktivního doplňkového pro-
gramu. Hlavními pořadateli jsou: Autoškola Dohnal, Ku-
bova Enduro Škola, CzechBikers Otrokovice. Návštěvníci 
se mohou těšit na Moto show kaskadéra Adama "Speci-
al" Peschel, módní přehlídku PSI-Hubík, ukázku vybave-

ní složek IZS, ukázku zásahu u dopravní nehody, ukázku 
činnosti moto školy nebo vyhlášení dětské výtvarné 
soutěže na téma BESIP. K vyzkoušení budou připrave-
ny enduro dráhy s průvodcem (vlastní moto, ŘP. sk. A), 
„Nekonečné“ moto kolečko v náklonu (moto autoškoly, 
ŘP. sk. A), první pomoc pod dozorem Českého červeného 
kříže, mobilní dětské dopravní hřiště (vlastní kolo a přil-
ba), skákací hrad pro děti. Chybět nebude ani kulturní 
program. To celé se vstupem zdarma. V případě nepřízně 
počasí bude akce přesunuta na náhradní termín.

Hana Helsnerová

Jak si jistě mnozí všimli, v zóně konečně panuje 
stavební ruch. Vyrůstají zde nové haly, které nabídnou 
až 100 nových pracovních míst. Jaký bude vývoj strate-
gické průmyslové zóny Holešov? Dozvíte se v reportáži 
Holešov TV.
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vých stránkách města Holešova v rubrice „Praktické“ 
nebo přímo na youtubovém kanálu města Holešova. 

Hana Helsnerová

Co se staví 
v průmyslové zóně?

Holešovské kostely otevřou své brány
foto: Hana Helsnerová foto (včetně titulní strany): Jakub Nevřala

Holešov přivítá jedinečnou MOTOBESIP akci 
pro širokou veřejnost

Pod záštitou města Holešova se v sobotu 23. dub-
na v areálu TON uskuteční zajímavá akce určená nejen 
pro motorkáře, ale také pro širokou veřejnost a rodiny  
s dětmi.  

Akce „Restart“ je zaměřena na primární prevenci  
v oblasti bezpečnosti dopravy se zapojením složek IZS 
a jiných institucí, včetně atraktivního doplňkového pro-
gramu. Hlavními pořadateli jsou: Autoškola Dohnal, Ku-
bova Enduro Škola, CzechBikers Otrokovice. Návštěvníci 
se mohou těšit na Moto show kaskadéra Adama "Speci-
al" Peschel, módní přehlídku PSI-Hubík, ukázku vybave-

ní složek IZS, ukázku zásahu u dopravní nehody, ukázku 
činnosti moto školy nebo vyhlášení dětské výtvarné 
soutěže na téma BESIP. K vyzkoušení budou připrave-
ny enduro dráhy s průvodcem (vlastní moto, ŘP. sk. A), 
„Nekonečné“ moto kolečko v náklonu (moto autoškoly, 
ŘP. sk. A), první pomoc pod dozorem Českého červeného 
kříže, mobilní dětské dopravní hřiště (vlastní kolo a přil-
ba), skákací hrad pro děti. Chybět nebude ani kulturní 
program. To celé se vstupem zdarma. V případě nepřízně 
počasí bude akce přesunuta na náhradní termín.

Hana Helsnerová

Jak si jistě mnozí všimli, v zóně konečně panuje 
stavební ruch. Vyrůstají zde nové haly, které nabídnou 
až 100 nových pracovních míst. Jaký bude vývoj strate-
gické průmyslové zóny Holešov? Dozvíte se v reportáži 
Holešov TV.
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Již brzy zahájíme 
Dny města Holešova

Dny města Holešova budou probíhat od 5. do 
15. května. Hned 7 podvečerů bude věnováno jed-
notlivým stoletím - představena budou formou kom-
ponovaných pořadů, přednášek, vojenských ukázek, 
historické hudby a mnoha dalších programů. Vždy 
v 17 hodin. Kromě historické složky oslav bude mít 
veřejnost možnost se bavit, tančit nebo sportovat. 
Podrobný program najdete přímo uprostřed tohoto 
vydání Holešovska, na webu www.holesov.cz i na FB 
profilu města Holešova.

Hana Helsnerová

ZPRÁVY 

Práce v zámecké zahradě finišují

Rekonstrukce ulice Plačkov a kanalizační přípojky
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Zámecká zahrada v Holešově se stejně jako celá 
příroda probouzí do jarní krásy. Proto je naším cílem do 
konce dubna dokončit většinu činností, které mohou ob-
těžovat její návštěvníky. V minulém roce se nám v zahra-
dě a v oboře podařilo provést největší objem prací v její 
historii. Jenom pro připomenutí: obnova mlýnského ná-
honu za 7 mil. Kč se 100 % dotací z ministerstva životního 
prostředí. Tento projekt jsme doplnili penězi z městského 
rozpočtu ve výši 1,2 mil. Kč, abychom vybudovali nový 
odvod vody. Vyřešili jsme tím dlouhodobý problém. Hava-
rijní přepad zaústěný do kanalizace jsme nahradili novým 
zařízením, které odvádí vodu zpět do Rusavy.

Dále se nákladem 2 mil. Kč podařilo obnovit ovocný 
sad „B“, včetně nového altánu z prostředků společnosti Billa.

V rámci dalšího dotačního titulu, ze kterého jsme zís-
kali 11 mil. Kč, bylo vysazeno 329 stromů, ošetřeno 519 
stávajících dřevin, 6 490 keřů, 3 343 trvalek a na délce 209 
m strojově zasazeno 10 092 cibulovin. Proběhla obnova 
ovocných sadů „A“ a „C“. Do zahrady přibyl nový mobiliář. 
Finanční spoluúčast města v tomto případě činila pou-
hých 15 %. Na tomto místě považuji za důležité pochválit 
pracovníky správy majetku, protože vytěžené dřevo se 
poprvé v historii města podařilo ekonomicky zhodnotit, 
tedy prodat. Na straně výnosů máme nyní téměř stejnou 
částku jako na straně nákladů na kácení.

Nad rámec dotace jsme se zaměřili na úklid v parku, 
terénní úpravy, včetně oprav cest, likvidaci náletových 
dřevin a probírku mladých stromů.

Hlavním cílem všech těchto prací bylo zvýšit provoz-
ní bezpečnost kolem cest. To se podařilo, nicméně stále 
v oboře hrozí nebezpečí pádu starých a nemocných stromů. 
O tom, že je toto riziko vážné svědčí událost z 31. března, 
kdy došlo k pádu stromu, který zničil plot a poškodil 2 auta 
na sousedním pozemku. Jsem rád, že nedošlo k žádnému 
ohrožení zdraví, ale tím více je nutné upozorňovat návštěv-
níky, aby při pohybu v areálu používali pouze legální cesty. 
Příkladem nekázně a hazardu je opakované poškozování 
zábran na nebezpečném úseku, přes který si občané stále 
vynucují průchod. V dalších etapách revitalizace chceme 
pokračovat na obnově právě takových částí.

Vážení občané, přeji Vám krásné chvíle v naší zámecké 
zahradě, která je unikátním příkladem barokní zahradní 
architektury. Současně Vás ale prosím o respektování or-
ganizačních pokynů. Není všude samozřejmostí, že jsou 
podobné parky tak velkoryse otevřeny návštěvníkům jako 
v našem městě. Uvědomme si, že naše zahrada je histo-
rickou památkou a potřebujeme ji uchovat v co nejlepším 
stavu pro další generace. Zároveň chceme, aby byla součástí 
veřejného prostoru města. Užívejme si ji, ale važme si jí!

Krásné jarní dny
Vám přeje Pavel Karhan

V současné době vrcholí práce na opravě ulice Plač-
kov, které probíhají zatím dle rámcových předpokladů, 
ale částečně se komplikují stavem některých kanalizač-
ních přípojek obyvatel po levé straně (směrem od soko-
lovny). Kanalizační sběrač je totiž umístěn i pro tuto část 
ulice za opravovanou komunikací.

 Při provádění prací někteří majitelé domů zjistili, že 
mají poruchu na kanalizační přípojce a dostali od města  
i společnosti VaK doporučení řešit opravu co nejdříve, tedy 
právě v průběhu provádění stavebních prací. A to proto, 
aby v blízkých následujících letech nedocházelo k překo-
pům nově opravené komunikace a vybudovaného chod-
níku. Z tohoto důvodu město žádá obyvatele této lokality, 
aby v případě, že mají v plánu provést opravu kanalizační 
přípojky, ji řešili již co nejdříve, a to do prvních květnových 
dní, než bude položen finální asfaltový koberec. 

V případě, že opravu kanalizační přípojky zrealizují 
v souladu se stavbou, případně po dohodě s odborem in-
vestic MěÚ tak, aby nebyl narušen harmonogram stavby, 
ušetří nemalé finanční prostředky za následné vytyčování 
sítí, za zábor veřejného prostranství, výkopy, zapravování 
povrchů atp. a město Holešov má navíc záměr poskyt-
nout na realizaci opravy příspěvek v částce 20 tisíc Kč 
(přibližně na část pod komunikací). Tuto částku a její po-
skytnutí ale bude teprve schvalovat Zastupitelstvo města.

 
Touto výzvou chce město Holešov motivovat vlast-

níky domů k rychlému jednání a zejména předejít tomu, 
aby nově opravená ulice byla v brzké době poškozena 
v důsledku následných výkopů. 

R. Seifert 
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Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánová-

ní a stavebního řádu, Útvar územního plánování zve 
veřejnost na veřejné projednání návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Holešov   a Vyhodnocení vlivů změ-
ny č. 1 Územního plánu Holešov  na udržitelný rozvoj 
území (dále také návrh změny) spojeného s odborným 
výkladem zpracovatele, které se uskuteční ve středu  
11. 05. 2022  v 16:00 hod.  v kině Svět (Masarykova 
č.p. 62, Holešov)

Změna č.1 Územního plánu Holešov je pořizována 
zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního záko-
na. Dle § 55 odst. 6 stavebního zákona je  návrh změny  
zpracován a projednává se v rozsahu měněných částí. 
Návrh změny obsahuje prvky regulačního plánu. Návrh 
změny  se týká zájmů všech vlastníků pozemků  a staveb 
a oprávněných investorů, kteří  jsou  dotčeni řešením 
návrhu  změny.

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

ského muzea a muzejní galerie. Slavnostní otevření na 
zámku se plánuje na 6. května. Otevřena bude jedna 
muzejní místnost a jedna galerijní místnost. Muzeum 
bude prezentovat výběr ze sbírek a každý rok otevře 
novou výstavu. Galerie se bude soustředit pouze na vý-
tvarné umění a opět vyjde z holešovských sbírek, které 
jsou velmi bohaté. 

První výstava v muzeu se bude jmenovat Sto let 
muzejnictví v Holešově a představí jeho čtyři nejvý-
znamnější donátory. „Byli to Rudolf Janovský, Jaroslav 
Doležel, Františka Černá a František Stelzig. Prostřednic-
tvím těchto osobností odprezentujeme sbírkové před-
měty, které muzeu darovali nebo prodali. Návštěvníci 
si prohlédnou ukázky z hlavních sbírek, to znamená ar-
cheologii, etnografii a fotografie,“ vysvětluje správkyně 
muzea Renée Rudolfová s tím, že zmíněna bude i histo-
rie vývoje muzea.  

Výstavou obrazů významného holešovského malíře 
Františka Růžičky (1882 – 1958) otevře galerie, která se 

bude soustředit na prezentaci děl regionálních výtvar-
níků. Růžičkovy práce poté v červenci vystřídá výstava 
Waltra Stambergera (1924 – 1997), dalšího holešovské-
ho rodáka, překladatele, politologa, scénáristy, ale také 
malíře. Tato výstava se tematicky pojí s letošním festiva-
lem židovské kultury. 

Holešovské muzeum vlastní přes třicet šest tisíc 
předmětů a naprostou většinu tvoří archeologie. Stálá 
expozice se nicméně teprve chystá. „Je to budoucnost 
a doufáme, že se nám plány podaří realizovat. V letoš-
ním roce požádáme o dotaci, což vyžaduje dlouhodobou 
přípravu včetně vytvoření konceptu, rozpočtu, přípravy 
dotačních žádostí a konzultací se zkušenějšími kolegy,“ 
doplňuje Rudolfová. 

Ne všechno je prozatím ukryto v depozitech. Holešov 
sice zatím vlastní prostory nemá, předměty ze svých sbí-
rek však aktivně zapůjčuje. Nejvíce jich najdeme ve stálé 
expozici všetulské firmy Kuraray, další například v síni 
tradic v místní policejní škole, dále ve Skopalíkově muzeu  
v Záhlinicích, v Provodově a v rymickém skanzenu. 

Historie holešovského muzea je zajímavá a složitá 
současně. V devatenáctém století byly sbírky uloženy 
u soukromníků, kteří muzeum založili. Byly to vlastně 
jejich sbírky, které poté Holešovu věnovali nebo prodali. 

„Jeden z těchto sběratelů Rudolf Janovský jako ře-
ditel holešovské spořitelny dokonce počítal s tím, že vý-
stavní prostory vzniknou přímo v budově spořitelny. To se 
ale po jeho smrti nestalo. Teprve na začátku protektorátu, 
když československá armáda opustila holešovská kasárna, 
dostalo muzeum některé z uvolněných místností a v roce 
1941 se vůbec poprvé otevřelo pro veřejnost. Po nastěho-
vání německé okupační posádky bylo samozřejmě všech-
no jinak. Němci provoz omezili a v roce 1944 muzeum 
úplně uzavřeli,“ říká holešovský muzejník Jan Machala. 

Další řešení přišlo až po roce 1948, po zkonfiskování 
zámku. Po nezbytných úpravách se muzeum v roce 1954 
přestěhovalo na zámek, kde zůstalo až do roku 1995. 
Poté bylo přemístěno do náhradního prostoru ve staré 
radnici na náměstí. Posledních dvanáct let nemělo ani 
tyto prostory.                                   Dana Podhajská

Na úřední  desce Městského úřadu Holešov je zve-
řejněna veřejná vyhláška, kterou se veřejnosti doručuje 
Změna č. 1 Územního plánu Holešov a Vyhodnocení vlivů 
změny č. 1 Územního plánu Holešov na udržitelný rozvoj 
území. Veřejná vyhláška je  zveřejněna v době od 25. 03. 
2022 do 18. 05. 2022 (včetně). Úplné znění návrhu změny 
je k nahlédnutí na internetových stránkách města Holešov 
na adrese Návrh změny č. 1 Územního plánu Holešov (ho-
lesov.cz) a v listinné podobě  také na  MěÚ Holešov, odboru 
územního plánování a stavebního řádu, útvaru územního 
plánování (dveře č. 315), Masarykova 628, Holešov. 

Podrobné informace o projednávaných změnách 
(resp. lokalitách)  jsou uvedeny v odůvodnění změny 
(příloha č. 3-1 textová část odůvodnění změny, příloha 
3-2 srovnávací znění), graficky jsou lokality vyznačeny 
v hlavním výkresu č. A.2.2 (příloha č. 2 návrhu opatření 
obecné povahy).

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona může 
každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
uplatnit své připomínky k návrhu změny a dotčené oso-
by podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (tj. vlastníci po-
zemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí 
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí do-
kladující dotčená práva a vymezit území dotčené námit-
kou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí 
se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům 
náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby 
uvedené v § 85 odst. 2 stavebního zákona.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.

Ing. Radomíra Pospíšilová
Útvar územního plánování

Noc s Andersenem v režii holešovské knihovny byla nezapomenutelná
Jak je v Holešově dobrým zvykem, akce Městské 

knihovny bývají hojně navštěvovány. Ani letošní Noc  
s Andersenem nebyla výjimkou. Možnost trávit pod-
večer, večer a noc ve společnosti postav z Ladových 
pohádek a ilustrací si nenechalo ujít 33 malých čte-
nářů. Holešovské knihovnice neponechaly nic náhodě  
a připravily pro děti krásnou a dobrodružnou výpravu 
po městě. Neodradila je ani nepřízeň počasí, která ve 
výsledku opravdu žádnou překážkou nebyla.

V rámci vycházky se děti na jednotlivých stanoviš-
tích dozvídaly zajímavosti o Josefu Ladovi, plnily úkoly, 
naučily se lidová říkadla a sbíraly indicie do tajenky. 
Setkaly se při tom s chytrou kmotrou liškou, kocourem 
Mikešem, kozlem Bobešem, chroustem a slunéčkem, 
hastrmanem nebo Švejkem. Po návratu do knihovny 

následovala večeře, společenské hry, předčítání a samo-
zřejmě oblíbená „přespávačka“ v knihovně.

Podle nadšených výrazů bylo jasné, že si celou akci 
užívali nejen malí čtenáři, ale i samotní pořadatelé. Nutno 
dodat, že na pomoc knihovnicím přispěchali dlouhodobí 
podporovatelé a přátelé knihovny. Všem náleží velké podě-
kování. Letošní Noc s Andersenem, která se konečně mohla 
uskutečnit ve své plné verzi, se tak může v kronice našeho 
města hrdě řadit k vydařeným společenským akcím.

Hana Helsnerová

SPOLEČNOST
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muzea Renée Rudolfová s tím, že zmíněna bude i histo-
rie vývoje muzea.  

Výstavou obrazů významného holešovského malíře 
Františka Růžičky (1882 – 1958) otevře galerie, která se 

bude soustředit na prezentaci děl regionálních výtvar-
níků. Růžičkovy práce poté v červenci vystřídá výstava 
Waltra Stambergera (1924 – 1997), dalšího holešovské-
ho rodáka, překladatele, politologa, scénáristy, ale také 
malíře. Tato výstava se tematicky pojí s letošním festiva-
lem židovské kultury. 

Holešovské muzeum vlastní přes třicet šest tisíc 
předmětů a naprostou většinu tvoří archeologie. Stálá 
expozice se nicméně teprve chystá. „Je to budoucnost 
a doufáme, že se nám plány podaří realizovat. V letoš-
ním roce požádáme o dotaci, což vyžaduje dlouhodobou 
přípravu včetně vytvoření konceptu, rozpočtu, přípravy 
dotačních žádostí a konzultací se zkušenějšími kolegy,“ 
doplňuje Rudolfová. 

Ne všechno je prozatím ukryto v depozitech. Holešov 
sice zatím vlastní prostory nemá, předměty ze svých sbí-
rek však aktivně zapůjčuje. Nejvíce jich najdeme ve stálé 
expozici všetulské firmy Kuraray, další například v síni 
tradic v místní policejní škole, dále ve Skopalíkově muzeu  
v Záhlinicích, v Provodově a v rymickém skanzenu. 

Historie holešovského muzea je zajímavá a složitá 
současně. V devatenáctém století byly sbírky uloženy 
u soukromníků, kteří muzeum založili. Byly to vlastně 
jejich sbírky, které poté Holešovu věnovali nebo prodali. 

„Jeden z těchto sběratelů Rudolf Janovský jako ře-
ditel holešovské spořitelny dokonce počítal s tím, že vý-
stavní prostory vzniknou přímo v budově spořitelny. To se 
ale po jeho smrti nestalo. Teprve na začátku protektorátu, 
když československá armáda opustila holešovská kasárna, 
dostalo muzeum některé z uvolněných místností a v roce 
1941 se vůbec poprvé otevřelo pro veřejnost. Po nastěho-
vání německé okupační posádky bylo samozřejmě všech-
no jinak. Němci provoz omezili a v roce 1944 muzeum 
úplně uzavřeli,“ říká holešovský muzejník Jan Machala. 

Další řešení přišlo až po roce 1948, po zkonfiskování 
zámku. Po nezbytných úpravách se muzeum v roce 1954 
přestěhovalo na zámek, kde zůstalo až do roku 1995. 
Poté bylo přemístěno do náhradního prostoru ve staré 
radnici na náměstí. Posledních dvanáct let nemělo ani 
tyto prostory.                                   Dana Podhajská

Na úřední  desce Městského úřadu Holešov je zve-
řejněna veřejná vyhláška, kterou se veřejnosti doručuje 
Změna č. 1 Územního plánu Holešov a Vyhodnocení vlivů 
změny č. 1 Územního plánu Holešov na udržitelný rozvoj 
území. Veřejná vyhláška je  zveřejněna v době od 25. 03. 
2022 do 18. 05. 2022 (včetně). Úplné znění návrhu změny 
je k nahlédnutí na internetových stránkách města Holešov 
na adrese Návrh změny č. 1 Územního plánu Holešov (ho-
lesov.cz) a v listinné podobě  také na  MěÚ Holešov, odboru 
územního plánování a stavebního řádu, útvaru územního 
plánování (dveře č. 315), Masarykova 628, Holešov. 

Podrobné informace o projednávaných změnách 
(resp. lokalitách)  jsou uvedeny v odůvodnění změny 
(příloha č. 3-1 textová část odůvodnění změny, příloha 
3-2 srovnávací znění), graficky jsou lokality vyznačeny 
v hlavním výkresu č. A.2.2 (příloha č. 2 návrhu opatření 
obecné povahy).

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona může 
každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
uplatnit své připomínky k návrhu změny a dotčené oso-
by podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (tj. vlastníci po-
zemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí 
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí do-
kladující dotčená práva a vymezit území dotčené námit-
kou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí 
se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům 
náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby 
uvedené v § 85 odst. 2 stavebního zákona.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.

Ing. Radomíra Pospíšilová
Útvar územního plánování

Noc s Andersenem v režii holešovské knihovny byla nezapomenutelná
Jak je v Holešově dobrým zvykem, akce Městské 

knihovny bývají hojně navštěvovány. Ani letošní Noc  
s Andersenem nebyla výjimkou. Možnost trávit pod-
večer, večer a noc ve společnosti postav z Ladových 
pohádek a ilustrací si nenechalo ujít 33 malých čte-
nářů. Holešovské knihovnice neponechaly nic náhodě  
a připravily pro děti krásnou a dobrodružnou výpravu 
po městě. Neodradila je ani nepřízeň počasí, která ve 
výsledku opravdu žádnou překážkou nebyla.

V rámci vycházky se děti na jednotlivých stanoviš-
tích dozvídaly zajímavosti o Josefu Ladovi, plnily úkoly, 
naučily se lidová říkadla a sbíraly indicie do tajenky. 
Setkaly se při tom s chytrou kmotrou liškou, kocourem 
Mikešem, kozlem Bobešem, chroustem a slunéčkem, 
hastrmanem nebo Švejkem. Po návratu do knihovny 

následovala večeře, společenské hry, předčítání a samo-
zřejmě oblíbená „přespávačka“ v knihovně.

Podle nadšených výrazů bylo jasné, že si celou akci 
užívali nejen malí čtenáři, ale i samotní pořadatelé. Nutno 
dodat, že na pomoc knihovnicím přispěchali dlouhodobí 
podporovatelé a přátelé knihovny. Všem náleží velké podě-
kování. Letošní Noc s Andersenem, která se konečně mohla 
uskutečnit ve své plné verzi, se tak může v kronice našeho 
města hrdě řadit k vydařeným společenským akcím.

Hana Helsnerová

SPOLEČNOST
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Pracovníci holešovských škol převzali ocenění

Mimořádné setkání s vedením města a ukrajin-
skými občany, kteří v Holešově našli azyl a zázemí se 
uskutečnilo v neděli 3. dubna na holešovském zámku. 
Hlavním smyslem bylo přiblížit uprchlíkům - hlavně 
ženám a dětem - region a město samotné, poskytnout 
jim příležitost, aby se poznali a navázali kontakty. Tuto 
mimořádnou událost připravila radnice ve spolupráci 
s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Holešov, Městským kulturním střediskem Holešov 
a provozovatelem Zámecké restaurace Marcelem Pospí-
šilem. Ten pro rodiny s děmi připravil slavnostní oběd, 
pozvání přijalo asi sto třicet uprchlíků. 

„Z původní myšlenky uspořádat pro uprchlíky oběd, 
kterou městu nabídl provozovatel Zámecké restaurace, 
se stalo významnější setkání. Chtěli jsme, aby se ukra-

Město Holešov oficiálně přivítalo ukrajinské občany, kterým poskytlo azyl
jinští občané mezi sebou vzájemně poznali, aby poznali 
naše město, ale také abychom je my informovali o mož-
nostech pomoci. To znamená další ubytování, školní do-
cházka a rozdělení dětí do škol podle kapacit, vytvoření 
dětských skupin, výuka češtiny, možnosti úřadu práce, 
sociálního odboru radnice, charity, obcí mikroregionu  
a tak dále,“ vysvětlil situaci starosta Holešova Rudolf Sei-
fert. Podle jeho slov bylo toto setkání velmi důžité také 
pro město a to s ohledem na sběr poznatků a potřeb 
uprchlíků a vytváření možností pro začleňování ukrajin-
ských rodin do naší společnosti.

Setkání začalo před obědem na zámeckém nádvoří 
neformálním přivítáním. Slova starosty tlumočila paní 
Oxana Loučková, původem Ukrajinka, která žije v Ho-
lešově již mnoho let a kterou vedení města zaměstnalo 

Před 430 lety se narodil Jan Amos Komenský, pe-
dagog, teolog, filozof a spisovatel. V den jeho naroze-
nin celá Česká i Slovenská republika slaví Den učitelů, 
vyhlášený k poctě tohoto náročného povolání. V Hole-
šově si Den učitelů tradičně připomínáme slavnostním 
večerem, kdy jsou ocenění pedagogové i nepedagogičtí 
pracovníci holešovských škol.

Z úst moderátora akce, vedoucího odboru kultury, 
školství a památkové péče, Petra Chvátala zaznělo krát-
ké zamyšlení nad tím, jak stejně jako v současnosti naše 
životy (i když vzdáleně), tak i život J. A. Komenského byl 
protkán neštěstími v podobě nemocí a válek. Následně 
všem učitelům a dalším pracovníkům ve školství po-
děkoval starosta města Rudolf Seifert, který vyzdvihl 
hlavně bezchybné fungování všech školských zařízení 
v náročných covidových letech. O kulturní zpestření se 
postarala kapela RabiGabi a.G.

Ocenění bylo předáno těmto osobnostem:
I. Základní škola Holešov
Ing. Bc. Barbora Winklerová
Mgr. Alena Jakubíčková
Dagmar Urbanová
Monika Hejníková
Středisko volného času TYMY Všetuly
Božena Žůrková

II. Základní škola Holešov
Mgr. Jitka Nedbalová
Mgr. Andrea Kubálková
Mateřská škola Havlíčkova
Ivona Icelová
Helena Hlaváčková
Mateřská škola Grohova
Radovana Ponížilová
Mateřská škola Masarykova
Jana Lužíková
III. Základní škola Holešov
Mgr. Marcela Hušťavová
Mgr. et Mgr. Iveta Tichá
Anna Berková, DiS.

jako komunikační koordinátorku. Následovala prohlídka 
nejzajímavějších částí zámku. Především děti rády na-
hlédly také do nové expozice výstavy Krysáci. 

„Jsme rádi, že jsme mohli ukrajinským spoluobča-
nům zpřístupnit zámek,“ komentoval prohlídku ředitel 
kulturního střediska Karel Adamík. 

Celá společnost se v závěru prohlídky shromáždila 
ve velkém sále, kde k ní promluvil také holešovský děkan 
a farář P. J. Walczak, aby představil možnosti využívání 
svátostí pro pravoslavné křesťany nebo řecké katolíky  
v místních kostelích. Jeho proslov vystřídala jedna  
z ukrajinských žen -recitovala ze sbírky básní svého otce, 
který ve verších symbolicky oplakal zradu, které se Rus-
ko dopustilo na Donbasu již před osmi lety. 

Organizátoři akce děkují všem zainteresovaným 
stranám za vyjádřenou pomoc a solidaritu.

Občané Holešova mohou nadále posílat peníze 
na speciální účet 123-6486780277/0100, který město 
zřídilo na pomoc Ukrajině. Možné je ale přispět také  
v hotovosti a to do pokladničky umístěné ve vestibulu 
Městského úřadu Holešov. V domě zahrádkářů stále trvá 
materiální i finanční sbírka.

K 25. březnu bylo v Holešově registrováno více než 
70 ukrajinských uprchlíků – jedná se o ženy a děti –  
v regionu Holešovsko můžeme zatím odhadovat počet 
uprchlíků asi na 130. Zatím se docela dobře daří najít jim 
ubytování a začleňovat je do společnosti i nacházet pro 
ně pracovní příležitosti i zajistit školní docházku. 

Dana Podhajská   

Mgr. Richard David
Zdeněk Telecký
Ústřední školní jídelna
Markéta Beňová

Zvláštní ocenění získaly ředitelky dvou příspěvko-
vých organizací, a sice Mgr. Jarmila Vaclachová - ředitel-
ka Střediska volného času TYMY a Lenka Krčová - ředi-
telka mateřské školy Sluníčko – Havlíčkova. Paní Jarmila 
Vaclachová byla oceněna mimo jiné za organizaci Celo-
státní vzájemné výměny zkušeností a za vzorné vedení 
organizace TYMY. Paní Lenka Krčová již brzy převezme 
ocenění Zlínského kraje. Jako poděkování za skvělou 
dlouholetou činnost ji ocenilo také město Holešov. 

Všem oceněným blahopřejeme.      Hana Helsnerová

Patřím k lidem, kteří mají rádi takzvané překvapenosti. U nás v TYMY si na překvapenosti rádi "hrajeme".
V úterý 29. března jsem byla velmi mile překvapena v rámci oslavy Dne učitelů, kdy jsem na závěr této slavnosti obdržela 

společně s paní Lenkou Krčovou z rukou starosty města krásnou kytici s poděkováním.
Vzhledem k tomu, že jedním z důvodů tohoto ocenění byla organizace Celostátní vzájemné výměny zkušeností / CVVZ 2021/, 

chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této mimořádné celostátní akci podíleli, a bez jejich pomoci bych to v žádném případě ne-
zvládla. CVVZ 2021 byla akcí mimořádného významu, které se dosud ve ZK nekonala, přestože má více než 30letou tradici.

Příprava akce trvala více než 2 roky a vrcholila v té nejméně příznivé době - v listopadu 2021, kdy bylo onemocnění covid-19 
v našem kraji na svém vrcholu. V této situaci byla organizace této akce velmi náročná!

O to více si vážím všech, kteří akci podpořili a zapojili se do jejího zdárného průběhu.
CVVZ byla ukázkou spolupráce a vzájemné pomoci a podpory.
Myslím si, že bez vzájemné spolupráce a podpory by nebylo možné cokoliv organizovat.
 Díky, díky, díky!    Jarka
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Hodan, Hubert, Eda, Ludvíček a další kamarádi z vizovického smetiště vás 
zvou na holešovský zámek. Výstava loutkových postaviček z populárního večer-
níčkového seriálu Krysáci se koná do 29. května a navštívit je můžete ve všední 
dny od 12.30 do 17 hodin, o víkendech od  9 do 12 a od 13 do 17 hodin. (dap)

Holešovské památky: začala turistická sezona 2022 
S dubnem odstartovala turistická sezona. V sobotu 

druhého se v Holešově turistům otevřel zámek a Ša-
chova synagoga. Stejně tomu bylo také v neděli třetího  
a během dalších dubnových víkendů. Komentované pro-
hlídky na zámku se konají v 10, 12.30, 13.30 a 15 hodin. 
V synagoze bude průvodce k dispozici v 9, 10, 11, 13, 
14, 15 a 16 hodin. Naopak židovský hřbitov je volně pří-
stupný po celý rok, zde nejsou organizovány pravidelné 
komentované prohlídky. 

Od května už budou zmíněné dvě památky ote-
vřeny denně kromě pondělí. Stávající okruh zámkem se 
rozšíří o expozici bydlení hrabat Wrbnů.

Pro cyklisty jsou na zámku k dispozici nabíjecí stoja-
ny na elektrokola a veškeré zázemí v rámci celostátního 
projektu Cyklisté vítáni. 

Do Malého muzea kovářství se můžete podívat od 
1. května a všechny následující květnové a červnové ví-
kendy. Denně kromě pondělí budou expozice o historii 
kovářství, kovářská dílna a ukázka lidového bydlení ote-
vřeny až v letních měsících. Komentované prohlídky se 
konají v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

První květnovou neděli začíná v obou farních kos-
telech také tradiční projekt Zlínského kraje Otevřené 
brány. Do kostela Nanebevzetí Panny Marie a kostela sv. 
Anny s Pamětní síní sv. Jana Sarkandera se s průvodcem 
můžete podívat každý víkend až do konce září. 

Největší nabídka čeká na turisty v letních měsících. 
Zámek otevře nový prohlídkový okruh zámeckou zahra-
dou a vybírat bude možné také z několika výstav věno-
vaných především rodičům s dětmi. 

Projděte si s dětmi nejzajímavější místa Holešova, vyluštěte tajenku 
a získejte odměnu

Chcete se vypravit na výlet s dětmi, aby je to bavilo 
a něco nového se dozvěděly? Destinační společnost Kro-
měřížsko pro vás připravila výlet s tajenkou. Potřebujete 
k tomu pouze mapu trasy a doplňovačku. Materiály si 
můžete stáhnout z webu www.region-kromerizsko.cz, 
www.holesov.info, nebo také ze stránek autorky výletu 
Lucie Nachtigallové www.veldo.cz/vylety-s-tajenkou. 
Než vyrazíte, přečtěte dětem dopis, který najdete na 
všech uvedených portálech. 

A jde se na to! Před vámi je pětikilometrová trasa 
historickou částí Holešova velmi lehké obtížnosti. Vyrazit 
můžete i s kočárkem, pejskem nebo na kole. Začínáme  
u Černé kaple, odkud pokračujeme přes náměstí, Památník 
smíření na náměstí sv. Anny, dále místo, kde stála Nová sy-
nagoga až k Šachově synagoze. Odtud pokračujeme směr 
kovárna, zámecký park a hvězdárna. Na těchto místech na-
jdete také odpovědi na otázky, které postupně vepíšete do 
tajenky. Výlet končí v zámeckém informačním centru, kde 
na vás za vyluštěnou tajenku čeká sladká odměna. 

V Malém muzeu kovářství se budou každý prázd-
ninový pátek a sobotu konat ukázky kovářské práce,  
o které je každý rok velký zájem. V srpnu v rámci dožínek 
se zde uskuteční také tradiční zvykoslovný program pro 
širokou veřejnost. Během červencového Festivalu židov-
ské kultury Ha-Makom se připravují speciální komento-
vané prohlídky židovského hřbitova.   

Městské kulturní středisko, které má ve správě zá-
mek, kovárnu, synagogu a židovský hřbitov, v roce 2022 
nezdraží ceny vstupného. Naopak připravuje speciální 
letní voucher v hodnotě 550,- pro dospělé a 330,- pro 
děti, studenty a seniory, který za zvýhodněnou cenu 
nabídne vstupy do všech památek a na všechny letní zá-
mecké výstavy. Holešovský zámek se zároveň i letos za-
pojí do soutěže pro turisty a cestovatele Objevuj památ-
ky. Zařadil se mezi několik desítek českých a moravských 
hradů, zámku a jiných pamětihodností, které turista 
může navštívit a sbírat razítka. Každou třetí památku 
získá za polovic, každou sedmou zdarma. Hrací karty  
a více informací v Informačním centrum Holešov.

Dana Podhajská

„Styl psaní výletu s tajenkou je určený především dě-
tem, proto se nelekejte některých vsuvek, otázek a slango-
vých výrazů. Záleží samozřejmě na rodičích, jaké informace 
dětem přečtou a jak jim je budou interpretovat. Věříme, že 
se bude holešovský výlet líbit, v jiných městech republiky 
tyto projekty slaví velké úspěchy,“ vysvětluje Alena Horáko-
vá, manažerka destinace 
Kroměřížsko, která výlet 
připravila ve spolupráci  
s autorkou nápadu. 

Výlet vznikl s podpo-
rou regionu Kroměřížsko  
a Zlínského kraje. Kromě-
řížsko kopíruje hranice 
bývalého okresu Kroměříž  
a zajišťuje aktivní propagaci 
svého území a turistických 
atraktivit pod hlavičkou cer-
tifikované destinační spo-

lečnosti KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, z. s. 
Sledovat aktivity Kroměřížska můžete na výše uvedených 
webových stránkách, ale také facebooku a instagramu. 
Na všech těchto platformách jsou pravidelně zveřejňo-
vány propracované výlety a kulturně-společenské tipy  
z celého regionu.                                               Dana Podhajská

Krysáci a ztracený Ludvík
Krásné pohádkové představení Divadla Za2 na motivy populárního večerníčkového 

seriálu se konalo 9. dubna v kině Svět, a to u příležitosti otevření stejnojmenné výstavy 
na zámku. Vyprodaný sál je pro Městské kulturní středisko Holešov tou největší odmě-
nou. Děkujeme, že jste s dětmi vyrazili do divadla. 

(dap)
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dny od 12.30 do 17 hodin, o víkendech od  9 do 12 a od 13 do 17 hodin. (dap)
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7. 5. 1977  zemřel v Kyjově DOMANSKÝ, František, kulturní pracovník, ředitel Okresního vlastivědného muzea v Holešově. Účastnil se aktivně veřejného a kulturního dění, byl předsedou 

oslav výročí narození a úmrtí F. X. Richtera. Publikoval vědecké články, organizoval vědecké konference, byl předsedou Astronomického kroužku, inicioval otevření hvězdárny 

v Holešově. Byl členem Divadla 6. května. (*22. 1. 1927 Skalka) – 45. výročí úmrtí

11. 5. 1952  se narodila ZAPLETALOVÁ, Marta, lektorka jógy a harmonizačního cvičení. Autorka několika knih o józe i beletristických. – 70. výročí narození

23. 5. 1992  zemřel GAJA, Vojtěch, estetik a pedagog. Působil jako tlumočník, jazykový poradce, překladatel a lektor na UP v Olomouci. V roce 1958 byl pro své názory přeložen do výroby 

v Moravských železárnách. Od roku 1972 mohl pracovat jako jazykový odborník tiskového oddělení rektorátu Univerzity Palackého. Přeložil více než 70 knih z mnoha jazyků, 

např. z angličtiny, němčiny, řečtiny, francouzštiny, polštiny, litevštiny, lotyšštiny a dalších. (*28. 7. 1912 Míškovice) – 30. výročí úmrtí

28. 5. 1977  zemřel REINBERGER, Jiří, hudebník a skladatel, pedagog, průkopník varhanního hnutí, přispěl k prosazení varhan jako plnohodnotného koncertního nástroje. Autor dvou 

symfonií, koncertu pro violoncello. Byl odborným expertem na stavbu varhan. (*14. 4. 1914 Brno) – 45. výročí úmrtí

29. 5. 1932  se narodil v Brně McINTOSH, Jethro Spencer (vl. jménem Jiří Sehnal). Dětství strávil v Holešově. Studoval DAMU a FAMU, hrál ve zlínském divadle, později v divadle ABC,  

v Semaforu. Roku 1961 odešel do exilu. Působil jako hlasatel ve Svobodné Evropě a Deutsche Welle, pobýval v Izraeli i Americe, po revoluci se vrátil domů. Věnoval se také 

malování, psal povídky a scénáře, překládal a cestoval. Svůj život popisuje ve vzpomínkové knize Z Holešova do Hollywoodu. († 17. 6. 2006 Praha) – 90. výročí narození

31. 5. 1967  se narodil JULÍČEK, Petr, koncertní a operní pěvec, pedagog. Svou kariéru začal v Holešovském dětském pěveckém sboru. Po studiích na JAMU hostoval v Jihočeském divadle 

v Českých Budějovicích a v Janáčkově divadle. Sólista komorní opery Orfeo, v současnosti nejvíce umělecky činný v mužském vokálním kvartetu QVOX. Působí jako vedoucí 

pěveckého oddělení Konzervatoře Brno. – 55. výročí narození

VÝROČÍ - KVĚTEN

Máme rádi zvířata. Zooterapie v CPS
Centrum pro seniory v Holešově 

není domovem jen pro naše klienty, 
ale poskytuje rovněž zázemí zvířecím 
společníkům, kteří se těší velké oblibě. 
Od brzkých ranních hodin se můžeme 
zaposlouchat do ptačího cvrlikání nejen 
otevřenými okny zvenku, ale především 
do veselého melodického zpěvu něko-
lika našich kanárků, kteří jsou umístění 
na centrální chodbě v přízemí budovy  
a vítají tak každého kolemjdoucího oby-
vatele či návštěvníka domova. Kanárci 

jsou pod vzornou péčí našeho uživatele 
pana T., který udržuje klece v čistotě, 
zajišťuje jim bohatý jídelníček zpestřený 
zeleným krmením, kousky ovoce, zeleni-
ny. A že už jaro nastalo, můžeme vidět i na 
přírůstku 5 mláďátek do naší ptačí rodiny.

Dalším zvířecím kamarádem, je  
v pořadí již druhý zakrslý králíček, samič-
ka Maruška. Má zde svůj stálý pelíšek  
v zázemí týmu aktivizačních pracovnic, 
které se o něj s láskou starají. Králíček je 
u seniorů velmi oblíben a využívá se jako 

terapeutický kvůli svým vlastnostem - 
je klidný, mazlivý, čistotný. Klienti si ho 
chovají na klíně, na rukou i na posteli, 
rád se od nich nechá hladit, kartáčovat 
a dochází tak k navození stavu celkového 
uvolnění a zklidnění.

Součástí aktivizačních programů  
v našem Domově je již několik let za-
vedená canisterapie, byť načas nuceně 
přerušená covidovými opatřeními. Kon-
takt člověka s pejskem je obecně pova-
žován za motivační až léčebný, což u nás 

zajišťuje hned 6 pejsků najednou. Tahle 
smečka krátkosrstých jezevčíků pod 
vedením své majitelky, dokáže už jen 
svojí přítomností vyvolat dobrou náladu. 
Jejich veselost a sršící energie se přená-
ší na naše uživatele a téměř každý si je 
spontánně pohladí a pomazlí se s nimi.

Setkání s živým zvířátkem je v našem 
zařízení pokaždé vítaným zpestřením  
a my bychom rádi tento trend i nadále 
podporovali a zachovali.

Za CpS Holešov, odd. aktivizace

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

SŇATKY
Alena Idesová – Bystřice pod Hostýnem
Josef Bělík – Bystřice pod Hostýnem

Alžběta Vaculová – Hostišová
Václav Žůrek – Žeranovice

ÚMRTÍ
Pavel Zaťko – Holešov
Jiří Sviták – Holešov
Jan Adámek – Holešov, č. Žopy
Karel Herník – Holešov

Jarmila Doleželová – Holešov
Anna Ševelová – Holešov, č. Dobrotice
Anna Dolanská – Holešov
Jaroslav Ševčík – Holešov

Miluše Grajcarová – Holešov
Stanislav Navrátil – Holešov
Zdeněk Žáček – Holešov
Zpracovala: Jarmila Medková - matrikářka
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Knoflík z livreje služebnictva hrabat Bruntálských 
z Wrbna, muzeum získalo další holešovský poklad 

Knoflík pravděpodobně z livreje služebnictva hrabat 
Bruntálských z Wrbna, to je nejaktuálnější dar, který získa-
lo holešovské muzeum od svých příznivců z regionu. Kovo-
vý knoflík se znakem rodu o velikosti necelé tři centimetry 
je to nejvzácnější, co prozatím muzejníci od lidí dostali.

„Ve sbírkách nic podobného nemáme. Livreje se 
zpravidla nedochovávají a tento knoflík je navíc ve vel-
mi dobrém stavu. Nic podobného jsme nikdy neviděli,“ 
komentovala nejčerstvější dárek správkyně muzea  
a kurátorských sbírek Renée Rudolfová. 

Muzeum oslovilo již loni na podzim obyvatele 
regionu, aby mu věnovali věci, které by jinak vyhodili.  

Za několik měsíců se tak muzejníkům na stůl dostalo 
hned několik takzvaných holešovských pokladů. Kromě 
knoflíku je to například několik stoletých historických 
map, kancionál, stará tištěná periodika, vojenský kufr, 
ale také genealogická kniha rodu Kneislů s šestimetro-
vým rodokmenem. Jejím autorem je Martin Horák. 

„Jsou to velmi zajímavé kousky a mají příběh, což je 
v případě takových darů do muzea velmi důležité. Všem 
dárcům děkujeme,“ říká Rudolfová. 

Například zmíněný kancionál byl vydán v roce 1879 
a žena, která jej muzeu věnovala, jej zdědila po své ba-
bičce a dědečkovi. S vojenským kufrem se mezi válkami 

vydal na vojnu její tatínek Antonín. Na kufru je dodnes 
čitelná adresa.

 Všechny dary budou uloženy ve sbírkách Městské-
ho muzea a galerie v Holešově, které plánuje pravidelné 
tematické výstavy. Je tedy velmi pravděpodobné, že tyto 
poklady budou dříve nebo později vystaveny na jedné  
z budoucích holešovských výstav.  

Holešovské muzeum nadále poptává zajímavé histo-
rické předměty či jiné umělecké artefakty. Jeho pracovníci 
předmět posoudí a pokud zjistí, že město něco podobného 
ve sbírkách nemá nebo se jedná o jinak zajímavý kousek, 
rádi si dárek převezmou.                                Dana Podhajská

Panda tančila a celý New Drive Club se smál
Herci Lukáš Hejlík a Pavel Oubram vystoupili 5. dub-

na večer v zámeckém New Drive Clubu v komedii Když 
panda tančí. Diváky po celou dobu představení výborně 
bavili originálním pojetím příběhu podle stejnojmenné 
knihy Jamese Gold-Bourna.  

Komedie Když panda tančí patří do Hejlíkova cyk-
lu scénického čtení LiStOVáNí, které charakterizuje hra  
s knížkou, divadelním představením a diváky. Prožitek  

z četby herci na jevišti zprostředkovávají poutavou a pro 
mnohé dosud nepoznanou formou. 

Se svým scénickým čtením se Lukáš Hejlík v Ho-
lešově sice představil poprvé, jako majitel úspěšného 
gastroblogu a gastromapy k nám jezdí pravidelně. 
Před rokem zařadil holešovský zámek, jeho zahra-
du a blízké cukrářství Eklér mezi své oblibené gast-
rocíle a píše o nich nejen na svých sociálních sítích, 

ale také v aktualizovaném vydání knihy 365 a 555.   
Právě ve spolupráci s cukrářstvím připravilo Městské kul-
turní středisko Holešov i zmíněné dubnové představení  
a uvažuje o dalším. Termín a titul je prozatím v jednání  
s Lukášem Hejlíkem.

Děkujeme všem, kteří příšli a projekt podpořili. 

Text a foto Dana Podhajská
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 Všechny dary budou uloženy ve sbírkách Městské-
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Panda tančila a celý New Drive Club se smál
Herci Lukáš Hejlík a Pavel Oubram vystoupili 5. dub-

na večer v zámeckém New Drive Clubu v komedii Když 
panda tančí. Diváky po celou dobu představení výborně 
bavili originálním pojetím příběhu podle stejnojmenné 
knihy Jamese Gold-Bourna.  

Komedie Když panda tančí patří do Hejlíkova cyk-
lu scénického čtení LiStOVáNí, které charakterizuje hra  
s knížkou, divadelním představením a diváky. Prožitek  

z četby herci na jevišti zprostředkovávají poutavou a pro 
mnohé dosud nepoznanou formou. 

Se svým scénickým čtením se Lukáš Hejlík v Ho-
lešově sice představil poprvé, jako majitel úspěšného 
gastroblogu a gastromapy k nám jezdí pravidelně. 
Před rokem zařadil holešovský zámek, jeho zahra-
du a blízké cukrářství Eklér mezi své oblibené gast-
rocíle a píše o nich nejen na svých sociálních sítích, 

ale také v aktualizovaném vydání knihy 365 a 555.   
Právě ve spolupráci s cukrářstvím připravilo Městské kul-
turní středisko Holešov i zmíněné dubnové představení  
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Děkujeme všem, kteří příšli a projekt podpořili. 

Text a foto Dana Podhajská
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Výstava Panenky, příběh života
7. 5. – 28. 8. 2022, zámek Holešov

Jednou z největších výstav 2022 na holešovském 
zámku bude projekt Panenky, příběh života. Jedná  
se o kolekci dvou stovek ručně vyráběných panenek 
Aleny Dynkové z Valašských Klobouk. Autorka na 
panenky šije oblečení, obléká je, stylizuje do scén  
a pohybu a maluje jim výrazy v obličeji.  Inspiruje se 
valašským folklorem a svá díla vyobrazuje v koloběhu 
života, od narození po máry. 

V Holešově má světovou premiéru, ve třech sálech 
vystaví přibližně dvě stě panenek a dekorací. 

V první výstavní místnosti to bude zmíněný příběh 
život od zrození až po stáří a to s ohlédnutím na valašské 
tradice, druhá místnost bude věnována rozsáhlé sbírce 
zavinutých miminek v kolébkách, kočárcích a dalších 
stylizacích a ve třetí autorka představí téma svatba. 
Aranžérkou výstavy bude Lenka Jagošová, která na ho-
lešovském zámku aranžovala výstavy Beltémy za sklem

Je to láska na celý život, říká sběratelka
Kolekce PANENKY má v Holešově světovou premiéru

Autorka ručně vyráběných panenek Alena Dynková  
z Valašských Klobouk je zajímavá žena. Ještě zajímavější 
je, když si oblékne valašský kroj. Pak je sama sebou, jak 
říká. A přesně takové bylo naše setkání v zákulisí studia 
Dobrého rána České televize Ostrava, kde jsme se po 
mnoha telefonátech 23. března potkaly a konečně po-
znaly i osobně. Zde, během přestávek mezi jednotlivými 
živými vstupy, také vzniklo naše povídání.  

„V Holešově vystavím úplně všechno, co doma mám. 
A pak se budu muset psychicky srovnat s tím, že byt zůsta-
ne na několik měsíců prázdný,“ říká s úsměvem a lehkou 
nadsázkou, ale je znát, že tento proces pro ni nebude 
jednoduchý.

Svým panenkám se totiž věnuje celý život a má k nim 
silnou vazbu. Tato láska začala klíčit už v dětství, kdy si vyrá-
běla drobné ozdobičky na vánoční stromeček. Pak přišla na-
bídka vystavit je na jarmarku a pak přišlo poznání, že se to 
lidem líbí natolik, že stojí za to pokračovat a zálibu rozvíjet. 

Alena Dynková tehdy začala vyrábět první valašské 
panenky a brzy přišla nabídka přednášet o valašském 
zvykosloví ve školách. „Povídám si s dětmi o našich 
zvycích, o krojích, z čeho se skládají a jak se jednotlivým 
kouskům říká. Je velmi zajímavé sledovat děti, které si složi-
té názvy umí zapamatovat. Mám radost i z toho, že reagují 
a vyprávějí mi o krojích po babičce, po mamince, které mají 
doma,“ dodává autorka výrazným valašským nářečím. 
Když přišla výstavní nabídka z Holešova, splnil se jí sen 
a účinkování v živém vysílání Dobrého rána z Ostravy je 
další životní zážitek.

Alenka Dynková vyrábí dva druhy panenek – malé 
dekorativní, které zaberou asi hodinu a půl práce a velké 
porcelánové panenky. Slovo „vyrábí“ přitom v tomto smy-

slu znamená, že koupí porcelánové tělíčko, kterému teprve 
vdechne „duši“. Panence navrhne a ušije oblečení, oblékne 
ji, zestylizuje do navržené scény, vybere jí vhodnou paruku, 
namaluje obličej a výraz a pomocí drátků zafixuje do poža-
dované pozice. Tato práce je samozřejmě časově mnohem 
náročnější a sama autorka k tomu říká, že její panenky stále 
ještě nejsou „vypilované“ tak, jak by si představovala.

„Pořád je na čem pracovat, co rozvíjet, aby detaily byly 
dokonalé. Miluji kombinace materiálů… plátno, dřevo, 
kov, přírodní materiály, to všechno patří ke stylizaci mých 
panenek. Když vyrobím babičku, můžu k ní třeba přidat 
děti, které běhají kolem,“ vysvětluje sběratelka. 

Jednou by ráda měla své muzeum. Vystavila by  
v něm panenky a zároveň k dokonalosti vyšperkovala celé 
scény, které by zvěčnily valašské tradice. 

Návštěvníkům své první výstavy, která 7. května za-
číná v Holešově, nejvíce přeje, aby odcházeli s pohlazením 
na duši a božím klidem. „Aspoň na chvíli,“ doufá žena, kte-
rá vychovala čtyři syny. 

Dana Podhajská

> Sběratelka panenek Alena Dynková a kurátorka 
výstavy Jana Slovenčíková ve vysílání Dobrého rána České 
televize Ostrava a s moderátory Veronikou Kadeřábkovou  
a Petrem Hradilem. 

Foto Dana Podhajská
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Český hydrometeorologický ústav pořádá dne 21. 
května 2022 od 9 do 13h Den otevřených dveří. 
Zveme zájemce k nahlédnutí pod pokličku, jak se 
vaří v Holešově na stanici počasí.

Zlínský kraj pravidelně oceňuje pracovníky, kteří se 
ve svém volném čase věnují dobrovolnicky práci s dětmi 
a mládeží.

Za rok 2021 získala toto ocenění také naše vedoucí 
Karolína Vaclachová, která dne 20. ledna 2022 toto oce-
nění převzala z rukou radního Jiřího Jaroše.

Káji k tomuto ocenění moc blahopřejeme!
Kájo, děkujeme Ti za pomoc při pořádání větši-

ny akcí, také za přípravu a organizování letní činnosti  
a dlouholetou celoroční činnost v kroužcích - hlavně  
v Zrníčku a Jumping trampolínách.

Ať ti práce s dětmi přináší stále radost, uspokojení 
a krásné prožitky!

Tým spolupracovníků SVČ TYMY Holešov

Krajské ocenění 
pracovníků s mládeží

„Rekonstrukce půdy k zájmovému vzdělávání“ 
v TYMY je v plném proudu!

V průběhu listopadu vyrostlo okolo TYMY lešení, mno-
zí kolemjdoucí si mysleli, že budeme dělat novou fasádu. 
O fasádu tentokrát nejde, lešení bylo postaveno z úplně 
jiného důvodu! Díky projektu IROP se nám podařilo získat 
přes 13 milionů korun z evropských fondů, což je téměř 80 
% celkových nákladů na tuto rekonstrukci. V rámci rekon-
strukce vznikne v půdních prostorách nový multifunkční 
prostor, který bude sloužit dětem, mládeži i dospělým na 
různé aktivity - robotiku, EVVO, divadelní kout atd. Záro-
veň bude vybudován venkovní výtah a také protipožární 

Všetulská hůlka hlásí návrat
Více než pětistovka mažoretek po dlouhé době opět 

rozzářila holešovský zámek. Patřil jim celý velký sál,  
ve kterém se mažoretky představily nejen široké veřej-
nosti ale hlavně odborné porotě. V Holešově se v sobotu 
2. dubna uskutečnil již 11. ročník přehlídky mažoretek  
s názvem Všetulská hůlka.

Tato nepostupová soutěž se dlouhodobě těší vel-
kému zájmu, pravidelně se jí účastní desítky mažoret-
kových skupin různých věkových kategorií. I když letos 

Rok 2021 očima pracovníků meteorologické stanice Holešov
Rok 2021 byl svou průměrnou teplotou vzduchu 

9,03° nejchladnější za posledních 11 let.
Rok 2010 byl průměrnou teplotou vzduchu 8,60 

chladnější o téměř ½ stupně Celsia.
Dlouhodobý průměr čítá 8,93°. Srážkově pak byl 

loňský rok průměrný s úhrnem 609,4 mm.
Sluneční svit byl nadnormální o 200h, celkem 

1935h. Jaro bylo chladné. Duben byl svojí průměrnou 
teplotou vzduchu 7,03°, 2° pod dlouhodobým průmě-
rem. Červen a červenec byly teplotně 2° nad normálem.

Srpen byl se 172 mm srážek rekordní. Podzim byl 
ve znamení sucha. První letní den nastal 10. května  
a poslední pak 5. října. Mohli jsme si užívat 61 dnů s let-

ními teplotami a 25 dnů tropických. 20. června teplota 
vystoupila až na 35,2°. Nejchladnějším dnem roku byl  
s průměrnou teplotou vzduchu – 11,5° 20. únor. 18. led-
na klesla rtuť teploměru 19,6 ° pod bod mrazu.

Nejvyšší sněhová pokrývka 14cm se v Holešově vy-
skytovala během 18. a 19. ledna.

Rok 2021 se asi na dlouho stane „synonymem“ vý-
skytu nebezpečných jevů v ČR.

Četné velmi silné bouřky doprovázené přívalovými 
srážkami, kroupami a silným větrem, pak 24. června 
společně s tornádem způsobily na Hodonínsku rozsáhlé, 
na našem území dosud nezaznamenané, škody.        

                                       Petr Škop, Mst Holešov

únikové schodiště. Rekonstrukce se v listopadu ujala ví-
tězná firma RAPOS, která přistupuje k této rekonstrukci 
velmi zodpovědně a profesionálně za což moc děkujeme! 
Poděkování si zaslouží také město Holešov za podporu  
a vytvoření veškerých podmínek, aby se tato nákladná re-
konstrukce mohla uskutečnit. Věříme, že i v těchto ne příliš 
příznivých podmínkách se podaří vše uskutečnit podle plá-
nu a nově rekonstruovaná půda přivítá nové návštěvníky 
ještě do konce letošního roku. Držte nám palce!

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

byla účast slabší, pořadatelé ze SVČ TYMY byli spokojeni 
a pochvalovali si také rozptyl, odkud do Holešova ma-
žoretky dorazily. Důvod nižší účasti vidí samozřejmě ve 
vynucené covidové pauze. O to více si mažoretky cení 
možnosti vyzkoušet si soutěžit před početným publikem 
a porotou, navíc za obrovské a hlasité podpory svých 
„konkurentek“. Díky tomu, že soutěž je nepostupová, 
bývá atmosféra na Všetulské hůlce obvykle velmi uvol-
něná a srdečná.

Domácí mažoretky potvrdily svou skvělou formu, 
kdy zaslouženě braly první místa. Zlaté byly Baby Lentil-
ky (děti mladší), Mini Lentilky (juniorky mladší) i Lentilky 
(seniorky). Krásná umístění si vybojovalo také mnoho 
dalších formací, soutěžilo se celkem ve 12 disciplínách. 
Pochvaly, cenné rady a zkušenosti si pak odvážely všechny 
zúčastněné sportovkyně. Všem gratulujeme a děkujeme 
za příjemné oživení společenského dění v Holešově.

 Hana Helsnerová

Tučapský košt slivovice
Po dvouleté odmlce se konečně mohl uspořádat již 

16. Tučapský košt slivovice. Celkem se koštovalo 37 vzor-
ků, takže koštéři měli co dělat, aby správně ohodnotili 
kvalitu pálenek.

Samotné koštování trvalo přes tři hodiny. K poho-
dové atmosféře přispěla i lidová hudba z Jalubí.

Vítězem koštu pro rok 2022 se stal Roman Krajcar  
s velmi slušným bodovým ziskem 534 budů.

Na druhém místě se umístil Ondřej Tobolík s počtem 
bodů 513 a na třetím místě Miloslav Smékal s 510 body.

Osadní výbor děkuje všem zúčastněným, za zodpo-
vědnou práci při degustaci, ale i těm, co se přišli pobavit 
a setkat s přáteli.

Zdeněk Chytil, předseda
Osadní Výbor Tučapy

Akce Mikroregionu
Bořenovice - 30. 4. Pálení čarodějnic
Horní Lapač - 30. 4. Pálení čarodějnic
Jankovice - 30. 4. Pálení čarodějnic s ohňovým  
vystoupením skupiny Boca Fuego
Kostelec u Holešova - 30. 4. Pálení čarodějnic
Pacetluky -  30. 4. Pálení čarodějnic
Prusinovice - 30. 4. MTB Rohálovská 50ka 
Zahnašovice - 30. 4. Pálení čarodějnic
Žeranovice - 30. 4. Pálení čarodějnic
KVĚTEN
Horní Lapač - 7. 5. Floriánské hody od 15h 
Pravčice - 8. 5. Oslavy osvobození a Pravčický guláš
Němčice - 13. - 15. 5. Němčické hody
Martinice - 14. 5. Floriánské hody
Jankovice - 22. 5. Z pohádky do pohádky od 14 h  
s Klauny z Balonkova

SPOLEČNOST / POZVÁNKY
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Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

byla účast slabší, pořadatelé ze SVČ TYMY byli spokojeni 
a pochvalovali si také rozptyl, odkud do Holešova ma-
žoretky dorazily. Důvod nižší účasti vidí samozřejmě ve 
vynucené covidové pauze. O to více si mažoretky cení 
možnosti vyzkoušet si soutěžit před početným publikem 
a porotou, navíc za obrovské a hlasité podpory svých 
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Domácí mažoretky potvrdily svou skvělou formu, 
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 Hana Helsnerová

Tučapský košt slivovice
Po dvouleté odmlce se konečně mohl uspořádat již 

16. Tučapský košt slivovice. Celkem se koštovalo 37 vzor-
ků, takže koštéři měli co dělat, aby správně ohodnotili 
kvalitu pálenek.

Samotné koštování trvalo přes tři hodiny. K poho-
dové atmosféře přispěla i lidová hudba z Jalubí.

Vítězem koštu pro rok 2022 se stal Roman Krajcar  
s velmi slušným bodovým ziskem 534 budů.

Na druhém místě se umístil Ondřej Tobolík s počtem 
bodů 513 a na třetím místě Miloslav Smékal s 510 body.

Osadní výbor děkuje všem zúčastněným, za zodpo-
vědnou práci při degustaci, ale i těm, co se přišli pobavit 
a setkat s přáteli.

Zdeněk Chytil, předseda
Osadní Výbor Tučapy

Akce Mikroregionu
Bořenovice - 30. 4. Pálení čarodějnic
Horní Lapač - 30. 4. Pálení čarodějnic
Jankovice - 30. 4. Pálení čarodějnic s ohňovým  
vystoupením skupiny Boca Fuego
Kostelec u Holešova - 30. 4. Pálení čarodějnic
Pacetluky -  30. 4. Pálení čarodějnic
Prusinovice - 30. 4. MTB Rohálovská 50ka 
Zahnašovice - 30. 4. Pálení čarodějnic
Žeranovice - 30. 4. Pálení čarodějnic
KVĚTEN
Horní Lapač - 7. 5. Floriánské hody od 15h 
Pravčice - 8. 5. Oslavy osvobození a Pravčický guláš
Němčice - 13. - 15. 5. Němčické hody
Martinice - 14. 5. Floriánské hody
Jankovice - 22. 5. Z pohádky do pohádky od 14 h  
s Klauny z Balonkova

SPOLEČNOST / POZVÁNKY
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PŘÍSPĚVKY

Sokolovna ožila maskami
Druhý čtvrtek v březnu se nám v sokolovně proháněli princezny, zvířátka, čaro-

dějové, víly, šašci a to proto, že jsme si tentokrát cvičení s předškoláky a rodiči s dětmi 
užili tak trochu jinak, v karnevalových maskách. Začátek cvičení vždy odstartujeme  
s hudbou, která k takové akci neodmyslitelně patří. Při tradičních písničkách jako je 
např. „Beruško, půjč mi jednu tečku…“ se snažíme trochu rozhýbat tělo a ověřit, jestli 
děti mají praktickou masku a nebude z nich při cvičení něco postupně upadávat. Násle-
dovalo rozdělení do dvou družstev a prověření šikovnosti a zručnosti dětí. Zdobili jsme 
totiž velký barevný kolotoč, upevněný na žebřinách, balonky, stuhami a kolíčky. V druhé 
půlce hodiny děti dostaly medaile a chodily po různých sportovních stanovištích, kdy za 
splnění úkolu dostaly vytouženou značku. Některé šikovné děti si šest stanovišť oběhly 
dvakrát, či dokonce třikrát. Cvičení jsme zakončili hrou s nafouklými balonky. To nikdy 
nezklame a děti to moc potěší. 

Děkujeme maminkám a tatínkům, že pomohli dětem masky připravit a nachystat. 
Děti vypadaly v maskách moc pěkně! Těšíme se s vámi na další podobnou akci a to je 
pálení čarodějnic na konci dubna. Když nám bude sluníčko přát, uděláme akci venku na 
travnatém prostoru okolo sokolovny.                                 Za TJ Sokol Holešov Eva Poiselová

První jarní závody 
v Orientačním běhu

V sobotu 2. 4. 2022. pořádal oddíl z Luhačovic, první závody Valašské oblasti. Cent-
rum závodů bylo fotbalové hřiště ve Vlčnově. Start prvního závodu byl v 10.00 hod. Tratě 
byly postaveny přímo v obci Vlčnov. Startem prošlo 150 závodníků, od nejmenších dětí až 
po veterány. Tento závod byl přeborem Valašské oblasti ve sprintu. 

Odpoledne ve 14.00 hod. byl odstartován závod v lesním sprintu. Na závodníky čekal 
v lese velmi členitý terén, a proto i tratě byly velmi náročné. Startem prošlo 148 závodní-
ků a všichni to zvládli bez větších problémů.

Oddíl KČT-OB Holešov měl na těchto závodech také zastoupení. Tady jsou výsledky:
První závod. Kat. D12C Kristýnka Brázdilová 2. místo, H12C Adam Boledovič 19. mís-

to, H14C Lukáš Brázdil 6. místo, H65C Tonda Peška 2. místo.
Druhý závod. Kat. D12C Kristýnka Brázdilová 3. místo, H12C Adam Boledovič  

11. místo, H14C Lukáš Brázdil 5. místo a H65C Tonda Peška 2. místo.
Napsal Tonda

Vítání jara
V sobotu 19. 3. 2022 pořádal KČT Holešov vycházku pro děti a jejich doprovod s ná-

zvem „Loučení se zimou a vítání jara“. Od zámecké kovárny na Holajce jsme kolem zá-
mecké obory a „Koblihova mlýna“ došli na Propadeňák. Cestou nám vedoucí této akce 
pověděl o historii zámku a Propadeňáku, cestou děti soutěžily ve znalostech o přírodě  
o ceny. Na Hájence v oboře jsme si opekli špekáčky a ženské si pokecaly. Byly s námi 
také Sokolky. Potom jsme šli spláchnout tu mastnotu k „Cabišovi“ jedním oroseným. Po 
krásném, i když větrném dni se těšíme na další zajímavé akce turistů. Doufáme, že již 
brzy přijde krásné a pohodové jaro. Za všechny přítomné na této akci turistům děkujeme. 

Kryštof a Bob

Řezbáři se představí v Přílepích
V sobotu 23. dubna se v přílepském zámeckém parku setkají umělečtí řezbáři 

společně se studenty bystřické dřevařské školy, aby dokončili sestavu soch pro bet-
lém. Plánují vytvořit sochy Tří králů a různého domácího zvířectva, tak jak to patří 
ke každému betlému. Betlém s Pannou Marií, Josefem a Ježíškem měl svou premi-
éru již vloni a dočkal se velkého obdivu pro detailnost a umělecké zpracování soch  
v životní velikosti.

Celý den bude probíhat řada kulturních pořadů, stejně jako různých aktivit pro 
děti. Občerstvení je zajištěno. Přijďte se seznámit s prací umělců se dřevem, pobavit  
a podpořit znovuobnovení přílepského zámku.
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TYMY

TYMY 
DUBEN 2022:
Novinka v TYMY:
20. a 21. 4. Virtuální brýle v TYMY – od 16 – 18 
hodin, možnost vyzkoušení virtuálních brýlí, dopo-
ručeno pro děti s poruchou pozornosti, / možnost 
vyzkoušení po půl hodině /, hlaste se v kanceláři 
SVČ TYMY
21. 4. Koncert Slávek Janoušek a jeho hosté – od 19 
hodin v SVČ TYMY
22. - 23. 4. Noční deskohraní - od 18:00 hodin
23. 4. Výtvarný Sedmikvítek 2022 – celorepublikové 
finále výtvarné, rukodělné a keramické soutěže
23. 4. + 24. 4. Výstava modelové železnice – budo-
va centra Srdíčko
24. 4. Folklorní odpoledne – soutěž ve folklorních 
tancích, od 14 hodin
Novinka v TYMY:
28. 4. Seznámení se s 3D tiskárnou – od 16:30 ho-
din, seznámení se s technologií, názorné ukázky 
vytištěných produktů, možnost vidět 3D tisk v akci, 
vysvětlení veškerých nejasností ohledně 3D tiskár-
ny s odborníkem

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
1. 5. Taneční festival Holešov – společenská hala 
SVČ TYMY, amatérská soutěž 
4. 5. Dárek pro maminku – přijď si vyrobit dáreček 
pro maminku - od 16 hodin
10. 5. Den matek v TYMY – od 16 hodin
11. 5. Květinkový den – celostátní charitativní akce
11. 5. Den Evropy - pro děti MŠ a ZŠ
13. 5. Rodinná putovní hra – po stopách historie 
Holešova
20. - 21. 5. Noční deskohraní – od 18 hodin
29. 5. Dětský den a pohádkový les – zábavné odpo-
ledne od 15 hodin v zámecké zahradě

Probíhá sbírka zdravotnického materiálu na pomoc 
Ukrajině ve spolupráci s ČČK Kroměříž – sběrná 
místa – SVČ TYMY pondělí – pátek 8 -17 hodin + 
klubovna Smetanovy sady 15 – 17 hodin

PŘIPRAVUJEME:
10. 6. Beseda Pralesy Kostariky
22. 6. Olympijský běh – přihlašovat se můžete již 
nyní na www.olympijskybeh.cz

LÉTO S TYMY 2022
Nabídka příměstských a pobytových táborů, 
ozdravných pobytů u moře a dalších aktivit je na FB 
+ webu – zájemci informujte se v kanceláři TYMY, 
těšíme se na letní zážitky s Vámi !!!!!
Přihlášky již nyní v kanceláři SVČ TYMY
Pro prvních 100 přihlášených na vybrané příměst-
ské tábory možná sleva 500,- Kč !!!!
U všech akcí budeme vycházet z opatření vlády, sle-
dujte náš FB + web !!!
STÁLE SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO KROUŽKŮ NA II. PO-
LOLETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022, bližší informace 
v kanceláři TYMY 734 358 563

„Přišlo jaro do vsi“ v TYMY přineslo velikonoční 
zvyky a tradice

7. dubna 2022 se konala v SVČ – TYMY po tříleté 
přestávce opět tradiční předvelikonoční akce pod ná-
zvem „Přišlo jaro do vsi“. V programu složeném z jarních 
her, říkadel, písniček a tanců vystoupily děti z folklorního 
kroužku Zrníčko a také soubor Malá Rusava z Bystřice pod 
Hostýnem. Oba soubory dětem předvedly typické lidové 
hry a připomněly tradiční tance a písně z regionu Hané  
a Valašska. Děti si také zatančily jednoduché lidové hry  
a tanečky - Zlatá brána, Pásla ovečky a Čížku, čížečku.

Tradiční pletení tatarů předvedl pan Velísek s paní 
Kučerovou, kteří přijeli až ze Sazovic. Různé druhy vajíček 
dětem předvedla Renata Lišková z Martinic a tetička Ko-
nečná z Chrášťan dětem předvedla typický hanácký kroj 
a vyprávěla dětem o velikonočních zvycích a tradicích na 
Hané. Upekla dětem také typické velikonoční pečivo – ji-
dáše, které dětem moc chutnaly.

Programu se zúčastnili žáci MŠ Grohova Holešov, žaci 
1. tříd ZŠ Malenovice a žáci 1. stupně ZŠ Oskol Kroměříž. 

Pozvání přijaly také dvě maminky z Ukrajiny, se svými dět-
mi, které v současné době našly azyl u nás v Holešově.

Děti velmi pozorně poslouchaly povídání o Veliko-
nocích a obdivovaly kroje i vystoupení svých vrstevníků. 
Všechny třídy si odnášely také malou sladkou pomlázku 
v podobě ručně malovaných perníčků od tetičky Vaškové 
až z Horní Bečvy.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám s přípravou 
a organizací akce pomohli, děkuji také oběma folklorním 
souborům za účast.

Velké poděkování si zaslouží všechny děti za jejich 
aktivní přístup a všechny paní učitelky, které děti vedou  
k udržování lidových tradic a zvyků !!!

Hlavně bych chtěla poděkovat všem vedoucím – Ji-
římu Hrdličkovi, Magdě Műllerové a Karolíně Vaclachové. 
Těšíme se na další společná setkání s folklórem.

Děkuji také Lukáši Leškovi za zvučení celé akce.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
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7 století městem

Čtvrtek  5. května
  17:00 / zámek  

OTEVŘENÍ MĚSTSKÉHO 
MUZEA A GALERIE
  Vernisáž výstavy 100 let muzejnictví 

v Holešově 

  Vernisáž výstavy Františka Růžičky

5.—15. května 2022

Pátek  6. května

Sobota  7. května

  9:00–12:00  / zámek  

MAJÁLES STŘEDNÍCH ŠKOL 
  Společenský program studentů Gymnázia  

L. Jaroše a Vyšší policejní školy a Střední  
policejní školy MV v Holešově  

   8:00–14:00 / náměstí Dr. E. Beneše  

ŘEMESLNÝ A FARMÁŘSKÝ  
JARMARK 
  Oblíbené trhy s kulturním programem

  Výstava hasičské techniky

   od 10:30 / zámecké nádvoří 

NABÍDKA REGIONÁLNÍCH  
PRODUKTŮ 

   17:00 / zámecké sklepy a příkop 

DRUHÉ STOLETÍ MĚSTA 
1422—1522
  Troubení z věže farního kostela

  Holešovský hrad v období česko 
-uherských válek 

   18:00 / zámek 
 „PANENKY - PŘÍBĚH ŽIVOTA“
VÝSTAVA
  Vernisáž výstavy 

   15:00–19:00 / zámecké nádvoří 
DECHOVÁ HUDBA  
DÚBRAVANKA 

   od 14:30 / zámek 
WORKSHOPY PRO DĚTI
  Panenky, zdobení perníků a výroba hraček

   15:00 / sala terrena  

OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ MĚSTA
  Slavnostní ocenění osobností, které  

působí či působily v oblasti sportu,  
kultury a dalších aktivit

  15:30 / městský hřbitov  

PIETNÍ AKT K OSVOBOZENÍ  
  Tradiční vzpomínková akce u příležitosti 

výročí ukončení 2. světové války  
a osvobození města Holešova od fašismu 

  16:30 / náměstí Dr. E. Beneše  

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
DNŮ MĚSTA  
  Otevření outdoorové výstavy  

   Sedm století města

  17:00 / náměstí Dr. E. Beneše  

PRVNÍ STOLETÍ MĚSTA  
A CO BYLO PŘEDTÍM -  
POČÁTKY A DÁLE  1322—1422 
  Troubení z věže farního kostela

  Komponovaný pořad na náměstí - 
Sedm století města

  19:00 / kino Svět 
„KDYŽ ZUZANA NENÍ  
SAMA DOMA“  
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
  Divadlo 6. května a hosté  

v semaforském opojení (premiéra)

  19:00 / zámek  
ZÁMECKÁ MÁJOVÁ  
ZÁBAVA
  F. X. Generation Band

  PRESS



  

Neděle   8. května
  9:30 / farní kostel  

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ K POCTĚ 
SV. JANA SARKANDERA 
  Mše u příležitosti 700. výročí písemné 

zmínky o holešovské farnosti

  od 9:00 / stadion Míru + zámecká zahrada  

SPORTOVNÍ DEN  
PRO CELÉ RODINY 
  Sportovní program pro rodiny,  

7hodinový štafetový běh, charitativní běh

  Pouťové atrakce 

  15:30 / zámek, velký sál  

Z POHÁDKY DO POHÁDKY  
  Koncert tří dětských sborů 

  13:00–17:00 / zámecká zahrada 

BILLA SPORTOVNÍ A ZÁBAVNÉ 
ATRAKCE SE SOUTĚŽÍ O CENY

  13:30–14:30 / nádvoří zámku 

BILLA KUCHAŘSKÁ SHOW
S VÍTĚZEM MASTERCHEF ČESKO 2020 
ROMANEM STAŠOU
   Kuchařská show, autogramiáda  

a focení s Romanem Stašou,  
ochutnávka degustačních porcí

  10:30 / před kostelem  

HOLEŠOVSKÁ MUZIKA
Pondělí   9. května

Úterý   10. května

Středa   11. května Pátek   13. května Sobota   14. května Neděle   15. května

  9:00–13:00 / VPŠ a SPŠ MV v Holešově  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
POLICEJNÍ ŠKOLY 

PŘIPOMÍNKA 30. VÝROČÍ  
VZNIKU CHARITY  HOLEŠOV

  9:00–15:30 -  Den otevřených dveří  

Charita Holešov

  16:00 -  Mše svatá ve farním kostele

  17:30 -  Koncert pěveckého sboru 
                     AVE ve farním kostele 

  8:00–17:00 / náměstí Dr. E.  Beneše a areál  
společnosti Technické služby Holešov, s.r.o. 

DEN S ODPADY
  Bohatý program zaměřený na třídění odpadů

  17:00 / masné krámy

ZUŠ OPEN
  Troubení z věže farního kostela

  ZUŠ OPEN (koncerty, tanec a pouliční 
divadlo pod širým nebem v podání  
žáků ZUŠ F. X. Richtera)

  8:00–16:00 / Holešov - Sv. Hostýn 

SARKANDROVSKÁ POUŤ  
NA SV. HOSTÝN
  Za mír pro Ukrajinu

  15:00 - mše svatá v bazilice na Sv. Hostýně

  9:30 / zámecké nádvoří  

KONCERT BIG BANDU  
JOSEFA HÁJKA 

  9:00–17:00 / areál společnosti 
 Technické služby Holešov, s.r.o. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH

  10:00–17:00 / kovárna 

KOVÁŘSKÉ ŘEMESLO  
V ZEMANOVĚ KOVÁRNĚ
  Předvádění kování, možnost vyzkoušení  

si kovářství, kování na zakázku – kovář Jakub Ryška

 13:00–18:00  

OTEVŘENÉ PAMÁTKY MĚSTA + 
MUŠKETÝŘI A ALBRECHT  
Z VALDŠTEJNA 
  Cesta mušketýrů po památkách 

  15:00 / zámecká zahrada  

MUZIKÁLOVÁ POHÁDKA  
„POPELKA“  
  Slezské divadlo Opava

  17:00–19:00 / zámecká zahrada  

MUŠKETÝŘI NA ZÁMKU 
  Ležení v zámecké zahradě,  

ukázky zbraní, střelby

  16:30 / Střelnice  

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ – FOTBAL  
  Holešov A vs. Přerov

  19:30 / zámecké nádvoří  

JAZZOVÝ VEČER S KAPELOU 
JAZZ BOOK - DIXIE

  9:30 / farní kostel  

MŠE SV. ZA MĚSTO  
A PARTNERSKÁ MĚSTA

  10:15 / hřiště Všetuly  

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 
  Holešov B vs. Kostelec u Zlína 

  11:00 / u zámku  

ZASAZENÍ PAMĚTNÍHO STROMU 
  K 700 letům města Holešova

  15:30 / sportovní hala na 1. ZŠ  

PŘEHLÍDKA HOLEŠOVSKÝCH 
MAŽORETEK + UKÁZKA  
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ 

  19:00 / zámecká zahrada 

ÚVOD K PRODANÉ NEVĚSTĚ  
  Staročeské posvícení, usazení návštěvníků

  17:00 / masné krámy 

ČTVRTÉ STOLETÍ MĚSTA  
1622—1722
  Troubení z věže farního kostela

  17:00 / masné krámy  

ŠESTÉ STOLETÍ MĚSTA  
1822—1922
  Troubení z věže farního kostela

  ZUŠ OPEN (koncerty, tanec a pouliční 
divadlo pod širým nebem v podání  
žáků ZUŠ F. X. Richtera)

  19:00 / zámecká zahrada  

THE PEOPLE
  Vzpomínka na Karla Gotta  

a českou písničku /koncert zdarma/

  17:15 / masné krámy  

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY  
HOLEŠOVSKÉ PŘÍBĚHY 
  ZUŠ OPEN (koncerty, tanec a pouliční 

divadlo pod širým nebem v podání žáků 
ZUŠ F. X. Richtera)

  17:00 / masné krámy  

PÁTÉ STOLETÍ MĚSTA  
1722—1822
  Troubení z věže farního kostela

  F. X. Richter – vzpomínka na  
holešovského rodáka a podvečerní  
koncert z díla F. X. Richtera

  18:45 / zámek  

ALBRECHT Z VALDŠTEJNA  
SE SVÝM DVOREM
  Příjezd Albrechta z Valdštejna na zámek, 

předání klíčů od města starostou města, 
mušketýrské salvy

  22:00 / zámek  

AFTER PÁRTY  
- ZÁMECKÁ ROCKOTÉKA

Čtvrtek   12. května

  17:00 / masné krámy  

SEDMÉ STOLETÍ MĚSTA  
1922—2022
  Troubení z věže farního kostela

  ZUŠ OPEN (koncerty, tanec a pouliční 
divadlo pod širým nebem v podání  
žáků ZUŠ F. X. Richtera)

  2 sv. válka - Klub vojenské historie

  16:00 / New Drive Club  

HOLEŠOV PERSPEKTIVOU
  Diskuze s se zajímavými praktiky,  

teoretiky i historiky architektury nad 
tématy týkající se minulosti, současnosti  
a hlavně budoucnosti architektury  
a veřejného prostoru v našem městě

  18:30 / zámek  

AKCE MILION  
  Rozdělení grantů  

neziskovým organizacím

Holešovské
PŘÍBĚHY

Karel Bartošek

Změna programu vyhrazena

www.holesov.cz

  20:30 / zámecká zahrada  

PRODANÁ NEVĚSTA  
B. SMETANA
  Nejkrásnější česká národní opera  

v zámeckém parku  

  15:00   

KONCERT V KOSTELE SV. ANNY  
A U PAMÁTNÍKU SMÍŘENÍ
  Duchovní koncerty

  17:15 / kostel sv. Anny  

VĚŽ VE SV. ANNĚ – RENESANČNÍ  
PAMÁTKA NA ČESKÉ BRATRY 
  Komentovaná prohlídka

  14:30 / kostel sv. Anny  

VZPOMÍNKA NA SV. JANA  
SARKANDRA 
  Pamětní síň sv. Jana Sarkandra

  17:00 / náměstí sv. Anny  

TŘETÍ STOLETÍ  MĚSTA  
1522—1622
   Troubení z věže farního kostela
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  13:30–14:30 / nádvoří zámku 

BILLA KUCHAŘSKÁ SHOW
S VÍTĚZEM MASTERCHEF ČESKO 2020 
ROMANEM STAŠOU
   Kuchařská show, autogramiáda  

a focení s Romanem Stašou,  
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  9:00–13:00 / VPŠ a SPŠ MV v Holešově  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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PŘIPOMÍNKA 30. VÝROČÍ  
VZNIKU CHARITY  HOLEŠOV

  9:00–15:30 -  Den otevřených dveří  

Charita Holešov

  16:00 -  Mše svatá ve farním kostele

  17:30 -  Koncert pěveckého sboru 
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  8:00–17:00 / náměstí Dr. E.  Beneše a areál  
společnosti Technické služby Holešov, s.r.o. 

DEN S ODPADY
  Bohatý program zaměřený na třídění odpadů

  17:00 / masné krámy

ZUŠ OPEN
  Troubení z věže farního kostela

  ZUŠ OPEN (koncerty, tanec a pouliční 
divadlo pod širým nebem v podání  
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SARKANDROVSKÁ POUŤ  
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  Za mír pro Ukrajinu

  15:00 - mše svatá v bazilice na Sv. Hostýně

  9:30 / zámecké nádvoří  
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  10:00–17:00 / kovárna 
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V ZEMANOVĚ KOVÁRNĚ
  Předvádění kování, možnost vyzkoušení  

si kovářství, kování na zakázku – kovář Jakub Ryška

 13:00–18:00  
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MUŠKETÝŘI A ALBRECHT  
Z VALDŠTEJNA 
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  Slezské divadlo Opava
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MUŠKETÝŘI NA ZÁMKU 
  Ležení v zámecké zahradě,  

ukázky zbraní, střelby

  16:30 / Střelnice  

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ – FOTBAL  
  Holešov A vs. Přerov

  19:30 / zámecké nádvoří  

JAZZOVÝ VEČER S KAPELOU 
JAZZ BOOK - DIXIE

  9:30 / farní kostel  

MŠE SV. ZA MĚSTO  
A PARTNERSKÁ MĚSTA

  10:15 / hřiště Všetuly  
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  Holešov B vs. Kostelec u Zlína 

  11:00 / u zámku  

ZASAZENÍ PAMĚTNÍHO STROMU 
  K 700 letům města Holešova

  15:30 / sportovní hala na 1. ZŠ  

PŘEHLÍDKA HOLEŠOVSKÝCH 
MAŽORETEK + UKÁZKA  
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ 

  19:00 / zámecká zahrada 

ÚVOD K PRODANÉ NEVĚSTĚ  
  Staročeské posvícení, usazení návštěvníků

  17:00 / masné krámy 

ČTVRTÉ STOLETÍ MĚSTA  
1622—1722
  Troubení z věže farního kostela

  17:00 / masné krámy  

ŠESTÉ STOLETÍ MĚSTA  
1822—1922
  Troubení z věže farního kostela

  ZUŠ OPEN (koncerty, tanec a pouliční 
divadlo pod širým nebem v podání  
žáků ZUŠ F. X. Richtera)

  19:00 / zámecká zahrada  

THE PEOPLE
  Vzpomínka na Karla Gotta  

a českou písničku /koncert zdarma/

  17:15 / masné krámy  

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY  
HOLEŠOVSKÉ PŘÍBĚHY 
  ZUŠ OPEN (koncerty, tanec a pouliční 

divadlo pod širým nebem v podání žáků 
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1722—1822
  Troubení z věže farního kostela

  F. X. Richter – vzpomínka na  
holešovského rodáka a podvečerní  
koncert z díla F. X. Richtera

  18:45 / zámek  

ALBRECHT Z VALDŠTEJNA  
SE SVÝM DVOREM
  Příjezd Albrechta z Valdštejna na zámek, 

předání klíčů od města starostou města, 
mušketýrské salvy

  22:00 / zámek  

AFTER PÁRTY  
- ZÁMECKÁ ROCKOTÉKA

Čtvrtek   12. května

  17:00 / masné krámy  
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1922—2022
  Troubení z věže farního kostela

  ZUŠ OPEN (koncerty, tanec a pouliční 
divadlo pod širým nebem v podání  
žáků ZUŠ F. X. Richtera)

  2 sv. válka - Klub vojenské historie

  16:00 / New Drive Club  

HOLEŠOV PERSPEKTIVOU
  Diskuze s se zajímavými praktiky,  

teoretiky i historiky architektury nad 
tématy týkající se minulosti, současnosti  
a hlavně budoucnosti architektury  
a veřejného prostoru v našem městě

  18:30 / zámek  

AKCE MILION  
  Rozdělení grantů  

neziskovým organizacím

Holešovské
PŘÍBĚHY

Karel Bartošek

Změna programu vyhrazena

www.holesov.cz
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  Nejkrásnější česká národní opera  

v zámeckém parku  
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KONCERT V KOSTELE SV. ANNY  
A U PAMÁTNÍKU SMÍŘENÍ
  Duchovní koncerty

  17:15 / kostel sv. Anny  

VĚŽ VE SV. ANNĚ – RENESANČNÍ  
PAMÁTKA NA ČESKÉ BRATRY 
  Komentovaná prohlídka

  14:30 / kostel sv. Anny  

VZPOMÍNKA NA SV. JANA  
SARKANDRA 
  Pamětní síň sv. Jana Sarkandra

  17:00 / náměstí sv. Anny  

TŘETÍ STOLETÍ  MĚSTA  
1522—1622
   Troubení z věže farního kostela
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5.—15. května 2022
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ŠKOLSTVÍ

Zápis do prvních ročníků základních škol v Holešově pro školní rok 
2022/2023

Zápis do prvních ročníků základních škol v Holešově 
pro školní rok 2022/2023 proběhne v pátek 29. dubna 
2022 v čase od 12 do 17 hodin. 

Již v současné době je např. možné na všechny tři zá-
kladní školy podat přihlášku elektronickou cestou uvede-
nou na webových stránkách jednotlivých základních škol. 
Podrobné informace k zápisu do 1. třídy poskytnou webo-
vé stránky jednotlivých základních škol:
1. ZŠ Holešov – www.1zsholesov.cz
2. ZŠ Holešov – www.zshol.cz
3. ZŠ Holešov – www.3zshol.cz

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, 
které se narodilo do 31. srpna 2016. 

Pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu, 
přihlásí dítě do základní školy, v jejímž školském obvodu 
má dítě místo trvalého pobytu.

Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešo-
va č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřízených městem Holešov a části školských obvodů 
základních škol zřízených městem Holešov, jsou s účin-
ností od 01. 01. 2022 školské obvody určeny takto:
1. ZŠ  Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)

Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořáko-
va, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, 
Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, 
Plajnerova, Sadová, Sportovní, Stojanova, Tovární, Tyršo-
va, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.

Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

2. ZŠ Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, 

Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. 

F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, 
Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižo-
vatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samo-
statnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové 
sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za 
Drahou, Zámecká, Želkov, č. e. 2.

3. ZŠ Holešov (Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, 

Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních 
bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s 
ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, 
Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, 
Zahradní.

Místní část: Količín.

Mateřská škola Sluníčko Holešov

Termín zápisu je stanoven na 2. 5. a 3. 5. 2022 a to od 
9.00 do 12.30 hodin. (Dle školského zákona budou Žádosti 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 – 
2023 přijímány až do 16. 5. 2022)

Podání žádosti zákonným zástupcem nebo jinou 
osobou oprávněnou dítě zastupovat: Podle §37 zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
je možné doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky mateřské školy – m4mxh9e
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – ne-
lze poslat prostý email
3. Poštou
4. Osobní podání – tento způsob upřednostňujeme
K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lé-
kaře, že je dítě řádně očkováno – dle očkovacího kalendáře – ke 
stažení na webových stránkách MŠ - https://slunicko.raab.cz/
2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu - ke stažení na 
webových stránkách MŠ - https://slunicko.raab.cz/

3. Přihlášku ke stravování – ke stažení na webových strán-
kách MŠ  https://slunicko.raab.cz/
4. Prostou kopii rodného listu dítěte

Lenka Krčová, ředitelka mateřské školy

Naše doporučení: Přihlaste své dítě do školky,  
ke které budete mít důvěru a odcházejte s klidným 
vědomím, že je v dobrých rukách.
Místa poskytovaného vzdělávání:
Pracoviště - Havlíčkova  1409, Holešov - 6 tříd
Odloučené pracoviště Všetuly – 2 třídy
Odloučené pracoviště Tučapy – 1 třída
Školní vzdělávací program: Objevujeme svět se Sluníčkem

Podporující osobnostní rozvoj každého dítěte na zá-
kladě jeho individuálních možností, s dostatkem podnětů 
k aktivnímu rozvoji a učení.

Podporující vzdělávání dětí předškolního věku ve 
všech oblastech daných Rámcovým programem pro před-
školní vzdělávání.

Podporující sportovní aktivity.
Rozvíjející technické a manuální dovednosti.
Rozvíjející dovednosti v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií.
Podporující seznamování s cizím jazykem.
Zaměřující se na zdravý životní styl.
Kontakty: Tel: 573 396 684
e-mail: slunicko-hol@seznam.cz
https://slunicko.raab.cz/ 

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko Holešov se uskuteční dne 2. 5. a 3. 5. 2022 od 9.00 do 12.30 hodin  
v prostorách mateřské školy na Havlíčkově ulici, čp.1409, Holešov i pro další místa poskytovaného vzdělávání MŠ Tučapy a MŠ Všetuly.

Mateřská škola Radost, Grohova ulice, Holešov
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat ve dnech 2. 5. – 3. 5. 2022 vždy  
d 13.00 do 16.00 hodin, v prostorách mateřské školy. Tiskopisy k zápisu dítěte jsou k dispozici ke stažení  
na www. ms-radost.cz nebo je obdržíte přímo v MŠ.

Zveme všechny, kdo mají zájem a přáli by svému dítěti 
jít cestou po rozvoji samostatnosti, soustředěné pozornosti  
a zdravého sebevědomí, aby se blíže seznámili s naší mateř-
skou školou v pondělí dne 2. 5. 2022 na Dnu otevřených dveří. 

V době od 8.30 do 11.00 hodin a od 14.00  do 16 hodin 
se vám můžeme věnovat, provést vás prostorami mateřské 
školy a zodpovědět vaše dotazy. 

V rámci tohoto dne zveme v 16 hodin na společné se-
tkání ředitelky školy, pedagogů a zájemců z řad rodičů na 

besedu o způsobu vzdělávání dětí na naší MŠ, o kvalitách, 
které náš školní vzdělávací program realizuje. 

Představíme vám základní principy Montessori pedago-
giky a jejich uplatnění v životě dětí ve třídách. Základem je 
pro nás úzká spolupráce a propojení školy s rodinou.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu „Ob-
jevuji svět“ jsou i pravidelné výpravy za poznáním přírody, 
historie a památek v našem okolí. Ze společných a reálných 
prožitků pak čerpáme při práci s dětmi ve třídách. Naší 

radostí je i tvoření s různými materiály, keramická dílna, 
společné slavnosti školy. Areál školy je obklopen krásným 
přírodním prostředím, které umožňuje nejrůznější aktivity  
a bezpečný pobyt dětí venku v průběhu celého roku.

Jsme připraveni v tvorbě kvalitního prostředí pro dítě 
pokračovat, těšíme se na setkání s vámi.

 

H
U
D
B
A

O
P
E
R
A

H
IS
T
O
R
IE

S
P
O
R
T

B
E
S
E
D
Y

P
O
H
Á
D
K
A

D
IV
A
D
LO

E
K
O
LO

G
IE

7 století městem

5.—15. května 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.holesov.cz

w

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

S L E D U J T E  N A



16 | holešovsko www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola Masarykova v Holešově

Mateřská škola Masarykova v Holešově je dvoutříd-
ní škola umístěna ve starší vile v centru Holešova, blízko 
dvou základních škol, se kterými spolupracujeme.

K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme vy-
tvořeno téma „Hrajeme si celý rok“.

Nabízíme dítěti vstřícné, podnětné, zajímavé, obsa-
hově bohaté vzdělávací prostředí.

Činnosti jsou zaměřené na rozvoj osobnosti, smyslu 
pro kamarádství a respektování společných pravidel.

I když je mateřská škola v centru, nabízí dětem po-
byt na čerstvém vzduchu v přilehlé velké zahradě. Ta je 
vybavena různými novými prvky, např. pískovištěm s per-
golou, sestavou průlezek, vláčkem a nově vybudovaným 
multifunkčním hřištěm s barevným umělým povrchem.

Tyto nové prvky přispívají ke zkvalitnění podmínek 
pro rozvoj pohybových aktivit u dětí předškolního věku. 
Poloha budovy umožňuje také pobyty venku v nedaleké 
zámecké zahradě nebo blízkých parcích, které nabí-
zí spoustu činností vedoucí děti k pozitivnímu vztahu  
k přírodě.

Součástí školy – odloučeným pracovištěm, je 
dvoutřídní mateřská škola v Žopích.

Budova stojí na okraji obce v blízkosti lesa s možností 
jedinečných vycházek. Děti poznávají různá domácí zvířa-
ta na vesnici, pozorují zemědělské stroje na poli a z oken 
tříd mohou pozorovat divokou zvěř. Na výlety nemusí jez-
dit daleko, stačí sbalit batůžek a vyrazit na piknik do lesa, 
na ranč ke koním nebo do blízkých Přílep.

Děti v mateřské škole v Holešově mají také zajímavý 
výhled z okna. Pozorují holešovské čápy. Proto se i třída 

s nejstaršími dětmi nazývá Čápata. Obsah činností je  
v této třídě zaměřen na systematickou přípravu pro vstup 
do základní školy. Děti se učí cíleně pracovat, poslouchat, 
soustředit se a plnit zadané úkoly. Činnosti jsou obohace-
né programy u interaktivní tabule.

Ve třídě Koťátek se nejmenší děti adaptují na po-
byt v mateřské škole, seznamují se s novými kamarády  
a prostředím. U dětí rozvíjíme interaktivní komunikativní 
dovednosti, posilujeme prosociální cítění, navazujeme 
dětská přátelství.

Samozřejmostí je 2x ročně návštěva ze SPC Brno s kon-
zultací o následné péči při vadě řeči. Při prevenci logope-
dických vad pedagogové pravidelně cvičí v logochvilkách.

Program mateřské školy je obohacen o doplňkové 
činnosti, jako je Anglická školička, Zdravé pískání, In-
teraktivní předškoláček s grafomotorikou a celoročními 
projekty.

Každodenní rozvoj výtvarných, pracovních, hudebně 
pohybových činností je nedílnou součástí našeho progra-
mu. Dětem je věnovaný individuální přístup.

Ze školních lavic 1. ZŠ Nadaní fotografové
Mezi žáky 2. stupně pravidelně vyhlašujeme soutěž 

o nejzajímavější fotografii na určité téma. Také letos na 
podzim proběhla soutěž a žáci sami hlasovali a vybírali ty 
nejlepší. A kteří to jsou? Michal Durda, Jolana Smékalová, 
Jonáš Klabal, Damián Ševčík, Alžběta Kučerová, Matěj 
Šticha, Gabriela Solařová a Monika Kristinová. Jejich fo-
tografie jsou na webových stránkách školy a ve školních 
vitrínách na chodbě. Blahopřejeme.

Přijďte k zápisu  do Mateřské školy Masarykova v Holešově. Čekají vás Čápata. Bližší informace o zápisu do obou mateřských škol, který se koná 2. 5. a 3. 5. 2022 v čase od 
8:30 do 12:30 hod. najdete na www.ms-masarykova.cz.

Jak učíme na 1. stupni
V 5. A

Volnost, zodpovědnost, samostatnost, spolupráce – 
zkrátka zodpovědná svoboda!

Volnost znamená především možnost vybrat si, kte-
rý úkol dítě splní dříve, a který později. Odpovědnost – že 
si každý práci vhodně načasuje a zodpovědně dotáhne 
do zdárného konce. Spolupráce pak například to, že se 
mohou děti poradit, když nevědí, kde hledat potřebnou 
informaci. Samostatnost je základním principem, jenž učí 
děti, aby se spoléhaly samy na sebe.

Ve 4. A
Každá hodina může být zábavná. Někdy se z nás žáků 

stanou přednášející, kteří zasvěceně prezentují svou práci 
na téma – Lidská sídla a naši živočichové. Pro vyhledávání 
informací jsme využili školní tablety a zjištěné informace 
byly opravdu zajímavé. Nové poznatky jsme propojili  
s nedávnými pokusy a měřeními. Vážili jsme a měřili růz-

né učebnice a předměty kolem nás a tak vyšlo najevo, že 5 
vrabců váží stejně jako jedna učebnice hudební výchovy. 
Matematika pak prověřila nejen hlavu, ale i naši zručnost. 
Pomocí geo-boardu jsme procvičovali  trojúhelníkovou 
nerovnost, porovnávali jsme obvody čtverců, obdélníků  
a trojúhelníků. Práce nás velmi bavila, trpělivě jsme hle-
dali, zkoumali a opravovali své drobné neúspěchy.

Z lodního deníku 3. B
Před Vánocemi nás ve škole navštívil pan Radek Cha-

jda s programem „Věda nás baví“. Předvedl v naší třídě 
různé pokusy. Nejdříve nám ukázal experiment s fénem  
a sáčky a také prezentoval, jak funguje odpalovací raketka 
z ruličky od papírových utěrek. Ještě se mi moc líbila ukáz-
ka se sáčkem a svíčkami, ale nejvíce mě zaujala výroba pa-
dáku pro hračky. Je jen škoda, že špatně létal, protože naše 
hračky byly příliš těžké. Pokusy pana Chajdy se dají najít  
i v knížkách, které napsal. Tento den jsem si opravdu užil. 

Adam Jagoš, žák 3. B

Zpívá celá škola
Pěkný vztah k lidovým písním a pěvecké nadání před-

vedli žáci 1. Základní školy v okresním kole pěvecké pře-
hlídky s názvem O hanáckyho kohóta. Soutěž  se konala 17. 
března v Domě kultury v Kroměříži a byla určena  dětem ve 
věku od tří do patnácti let.

1. ZŠ Holešov reprezentovali žáci těchto tříd: z 2. A Klá-
ra Darebníčková a Barbora Nevřalová, z 2. B Vojtěch Sedlář, 
z 3. B Aleš Jakubíček, z 5. B Adéla Jakubíčková, z 6. C Ka-
teřina Brázdilová, Izabela Dohnalová, Ludmila Karhanová  
a z 6. A Eva Darebníčková.

Za svůj výkon byli naši zpěváci porotou velmi kladně 
ohodnoceni. Ze sedmi postupujících žáků do krajského kola 
v Prostějově, je šest dětí z naší školy.
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né programy u interaktivní tabule.
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a prostředím. U dětí rozvíjíme interaktivní komunikativní 
dovednosti, posilujeme prosociální cítění, navazujeme 
dětská přátelství.
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teraktivní předškoláček s grafomotorikou a celoročními 
projekty.

Každodenní rozvoj výtvarných, pracovních, hudebně 
pohybových činností je nedílnou součástí našeho progra-
mu. Dětem je věnovaný individuální přístup.

Ze školních lavic 1. ZŠ Nadaní fotografové
Mezi žáky 2. stupně pravidelně vyhlašujeme soutěž 

o nejzajímavější fotografii na určité téma. Také letos na 
podzim proběhla soutěž a žáci sami hlasovali a vybírali ty 
nejlepší. A kteří to jsou? Michal Durda, Jolana Smékalová, 
Jonáš Klabal, Damián Ševčík, Alžběta Kučerová, Matěj 
Šticha, Gabriela Solařová a Monika Kristinová. Jejich fo-
tografie jsou na webových stránkách školy a ve školních 
vitrínách na chodbě. Blahopřejeme.

Přijďte k zápisu  do Mateřské školy Masarykova v Holešově. Čekají vás Čápata. Bližší informace o zápisu do obou mateřských škol, který se koná 2. 5. a 3. 5. 2022 v čase od 
8:30 do 12:30 hod. najdete na www.ms-masarykova.cz.

Jak učíme na 1. stupni
V 5. A

Volnost, zodpovědnost, samostatnost, spolupráce – 
zkrátka zodpovědná svoboda!

Volnost znamená především možnost vybrat si, kte-
rý úkol dítě splní dříve, a který později. Odpovědnost – že 
si každý práci vhodně načasuje a zodpovědně dotáhne 
do zdárného konce. Spolupráce pak například to, že se 
mohou děti poradit, když nevědí, kde hledat potřebnou 
informaci. Samostatnost je základním principem, jenž učí 
děti, aby se spoléhaly samy na sebe.

Ve 4. A
Každá hodina může být zábavná. Někdy se z nás žáků 

stanou přednášející, kteří zasvěceně prezentují svou práci 
na téma – Lidská sídla a naši živočichové. Pro vyhledávání 
informací jsme využili školní tablety a zjištěné informace 
byly opravdu zajímavé. Nové poznatky jsme propojili  
s nedávnými pokusy a měřeními. Vážili jsme a měřili růz-

né učebnice a předměty kolem nás a tak vyšlo najevo, že 5 
vrabců váží stejně jako jedna učebnice hudební výchovy. 
Matematika pak prověřila nejen hlavu, ale i naši zručnost. 
Pomocí geo-boardu jsme procvičovali  trojúhelníkovou 
nerovnost, porovnávali jsme obvody čtverců, obdélníků  
a trojúhelníků. Práce nás velmi bavila, trpělivě jsme hle-
dali, zkoumali a opravovali své drobné neúspěchy.

Z lodního deníku 3. B
Před Vánocemi nás ve škole navštívil pan Radek Cha-

jda s programem „Věda nás baví“. Předvedl v naší třídě 
různé pokusy. Nejdříve nám ukázal experiment s fénem  
a sáčky a také prezentoval, jak funguje odpalovací raketka 
z ruličky od papírových utěrek. Ještě se mi moc líbila ukáz-
ka se sáčkem a svíčkami, ale nejvíce mě zaujala výroba pa-
dáku pro hračky. Je jen škoda, že špatně létal, protože naše 
hračky byly příliš těžké. Pokusy pana Chajdy se dají najít  
i v knížkách, které napsal. Tento den jsem si opravdu užil. 

Adam Jagoš, žák 3. B

Zpívá celá škola
Pěkný vztah k lidovým písním a pěvecké nadání před-

vedli žáci 1. Základní školy v okresním kole pěvecké pře-
hlídky s názvem O hanáckyho kohóta. Soutěž  se konala 17. 
března v Domě kultury v Kroměříži a byla určena  dětem ve 
věku od tří do patnácti let.

1. ZŠ Holešov reprezentovali žáci těchto tříd: z 2. A Klá-
ra Darebníčková a Barbora Nevřalová, z 2. B Vojtěch Sedlář, 
z 3. B Aleš Jakubíček, z 5. B Adéla Jakubíčková, z 6. C Ka-
teřina Brázdilová, Izabela Dohnalová, Ludmila Karhanová  
a z 6. A Eva Darebníčková.

Za svůj výkon byli naši zpěváci porotou velmi kladně 
ohodnoceni. Ze sedmi postupujících žáků do krajského kola 
v Prostějově, je šest dětí z naší školy.
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Dobrou noc, milé děti
Po dvouleté odmlce se podařilo na 1. ZŠ opět zorga-

nizovat přespání ve škole s četbou knih známé jako akce 
Noc s Andersenem. Tentokrát se zapojila školní družina  
i celé třídy 1. stupně. Jak taková noc probíhá?

S batůžkem na zádech a karimatkou v ruce nabrala 
první dubnový pátek více než stovka nocležníků směr  
1. ZŠ Holešov. Letošní Noc s Andersenem se nesla ve zna-
mení několika jubileí – už je tomu 55 let, co začal vychá-
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dersena - Císařovy nové šaty. Akce na podporu dětského 
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holešovského zámku, vlastivědné pátračky, pohádkové-
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gličtiny známé jako Cambridge English. Několik měsíců jsme však museli čekat, než 
dorazí z Británie certifikáty osvědčující dosaženou úroveň. Všem studentům se úspěšně 
dařilo hlavně v komunikačních dovednostech, někteří z žáků dokonce překonali úroveň 
zkoušky, na kterou se přihlásili. Na slavnostním ceremoniálu ve sportovní hale před 
„publikem“ ostatních spolužáků převzali malý dárek a složku s osvědčením tito žáci: 
Natália Vyvlečková, Matěj Tkadlec, Jolana Janošová, Zuzana Sehnalová, Tomáš Zimčík, 
Martin Zajíček, Kristýna Remešová, Tomáš Podlas, Sofie Chrástecká, Vít Kužela, Tadeáš 
Fiala, Inka Kuželová, Karolína Gogelová, Kamila Srovnalová, Štěpán Baloun, Michal 
Blaško, Zuzana Gábová, René Šumšal, Sofie Červenková a Petr Greguš. V současné době 
jsme zahájili další běh přípravného kurzu, do kterého se přihlásili zájemci ze 7. a 8. tříd.

I přes nepřízeň počasí v posledním březnovém týdnu jsme se s chutí vrhli do úklidu 
prostor před školou. Školní lavice žáci vyšších ročníků rádi vyměnili za motyky, hrábě, 
lopaty a smetáky.  Uklidit Smetanovy sady, vyhrabat suchou trávu a okopat obrubníky 
je pro nás hračka.

Zapojili se. Jsou moc šikovní, pracovití a trpěliví. 
Kdo? No přece děti, které k nám přišly z válkou zasa-
žené Ukrajiny. V prvních dnech to byla pro všechny 
velká výzva. Ale jak dny běžely, uvědomili jsme si,  
že to zvládneme.

Kamarádi z Ukrajiny
Také děkujeme všem dobrovolníkům i z řad rodičů, 

kteří nám pomáhali s tlumočením. 
Běžné hodiny na základní škole se rozšířily o ukra-

jinská, ruská a anglická slovíčka. Pro všechny je tahle 
výzva obohacením.

Na 1. ZŠ je v současnosti 18 ukrajinských žáků zařa-
zených do různých tříd od 1. do 9. ročníku. Jsou z Holešo-
va i okolních obcí. Díky sponzorským darům je vybavuje-
me sešity, aktovkami, pouzdry s psacími potřebami, ale 
také oblečením.

Jak se ilustruje kniha
O tom už něco ví náš žák 5. B Aleš Berka. Jeho ba-

bička má známou, která sepsala několik povídek pro děti  
a potřebovala je ilustrovat. Aleše kreslení baví, už něko-
lik let je žákem holešovské ZUŠ. A tak se vše domluvilo, 
Aleš dostal povídky e-mailem, přečetl si je a ke každé 
namaloval pěkný úvodní obrázek. Ve třídě si pak z vy-
tištěné knížky některé povídky přečetli v hodině čtení.

Velké poděkování si zaslouží historik Honza Macha-
la z MKS Holešov, který přes dvě hodiny ze svého času 
věnoval více jak sedmdesáti našim dětem a samozřejmě 
rodiče, kteří nám napekli, uvařili, nasmažili a připravili 
spoustu laskomin, aby to naše nocování bylo nezapo-
menutelné.

Barbora Winklerová, Petra Stárková, 
Dagmar Urbanová a Monika Krejčí
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Přijď k nám do 6. A  Pozvánky od dětí 5. A pro nové spolužáky od školního roku 2022/2023 
…..protože hodiny jsou nejlepší a máme často nějaké akce. Je to nejlepší škola vůbec, učitelé jsou hodní a moc šikovní. Mike
…..protože máme dobrý kolektiv, máme dobré učitele a přátelství ve třídě. Máme pěknou tělocvičnu, pěkné učebny, učitelé jsou celkem v pohodě. Máme také velice hodnou 
paní asistentku. Je u nás sranda. Jezdíme na výlety. Máťa
…..protože máme hodné učitele, nové učebny a v každé je tabule s dataprojektorem. Tomáš
….. protože je to skvělá škola, skvělí učitelé, spoustu nových učeben. Přijď k nám a uvidíš, jak je to super! Honza
…..protože se učíme v krásné třídě. V naší škole je i hezká tělocvična. Naše třída má moderní interaktivní tabuli. Děti se v naší třídě k sobě chovají hezky. Přestávky jsou klidné. 
Učitelé jsou moc hodní, učí nás zábavnou formou. Shanti
…..protože o přestávkách máme spoustu srandy a výborné svačiny. Škola je moc velká a hodiny zábavné. Konají se akce a výlety. Radim
…..protože jsme na sebe hodní a pomáháme si. Učitelé jsou přátelští a dobře učí. V této třídě jsem moc spokojená a myslím, že bys byl i ty. Julie
…..protože máme paní učitelky i pány učitele, kteří jsou vtipní, přátelští a dobře učí, jezdí s námi na výlety. Ve třídě je s námi i hodná paní asistentka, která ti se vším pomůže 
nebo ti cokoliv vysvětlí, když něco nechápeš.  Míša
…..protože tady máme super učitele, kteří jsou hodní, a když něčemu nerozumíš, tak ti to vysvětlí znovu. Rádi bychom tady chtěli vidět zrovna tebe. Možná máš obavy, že bys mezi 
nás nezapadl/a, ale to není pravda. Mezi sebou máme takovou malou rodinu. Vždyť se vidíme skoro každý den! Taky se hodně smějeme a bavíme. Tak ahoj, neváhej a přijď! Megy

Kam se chystáš do šesté třídy?... přijď třeba k nám... (2. ZŠ)
Samé jedničky? Málo domácích úkolů? Delší prázdni-

ny? Kamarády ve třídě? To by se nám líbilo určitě a bez po-
chyb. Hodně věcí se člověk však naučí jak ve škole, tak i mimo 
budovu školy, ale setkávání se každý den s kamarády, to se 
nedá ničím nahradit. V současnosti učím již téměř třicet let 
na základní škole a podle toho, co mi při setkáních říkají mí 
bývalí žáci, mohu potvrdit to, co si myslím i já. Jsem přesvěd-
čen, že prima školu a prima třídu, na kterou budete jednou 
rádi vzpomínat, dělá dobrá atmosféra ve třídě, kamarádské 
vztahy a schopnost třídy řešit i sem tam nějaký ten problém.

Ve fajn kolektivu má každý žák právo říci svůj názor, 
vyslovit kritiku, nebo pochvalu, navrhnout řešení nebo 
být jen mlčky součástí týmu. Učí se slušnosti, ohledu-
plnosti, laskavosti ale i umění argumentace a prosazení 
vlastního názoru. 

V naší páté třídě se dobré vztahy projevily třeba při 
realizaci divadelního představení, které jsme nacvičili 
v loňském roce, nebo letos při vystoupení před Vánoci, 
ale také každý den během výuky i přestávek. Těší mě, 
že se nám letos s mými žáky daří pracovat s atmosférou 

ve třídě. Jsme k sobě upřímní a snažíme se dodržovat 
pravidla třídy, která jsme si sami nastavili. Hledáme 
společně cesty k řešení problémů i k vzájemné pomoci.  
Díky tomu, že se k sobě kluci a děvčata chovají přátelsky, 
přijmeme mezi sebe s radostí i nově příchozí spolužáky  
z okolních škol. Věřím, že pokud se rozhodnete navštěvo-
vat 6. ročník v příštím školním roce v naší škole, budete 
s respektem přijati.

Mgr. Zdeněk Ballnér, 
třídní učitel 5. A

Velikonoční dílničky (2. ZŠ)
Akce spojená s vítáním jara se v naší škole uskuteč-

nila ve středu 30. března.  Velikonoční dílničky přilákaly 
mnoho návštěvníků. Na odpolední tvoření přišli nejen 
žáci, rodiče, ale také široká veřejnost. Někteří využili ná-
vštěvu k prohlídce školy a utvrdili se tak v přesvědčení, 
že své ratolesti zapíší do první třídy právě sem. Paní ře-
ditelka i paní zástupkyně vedly individuální konzultace  
rodiči, kteří se zajímali o chod školy. Sličné průvodkyně  
z řad „osmaček“ pak zájemce provedly po škole a zodpo-
věděly případné dotazy. 

Nejvíce všechny zaujala nová robotická učebna. 
Nejen svým moderním vybavením, ale hlavně ukázkami 
programování žáků, kteří navštěvují kroužek robotiky. 
Malým i velkým návštěvníkům se líbilo, jak děti umí roz-
pohybovat Ozoboty, nebo jak umí skvěle ovládat počítače. 

U mladších dětí mělo úspěch hlavně tvoření. V ka-
ždém patře školy se v několika učebnách mohli všichni 

Jaro jsme v 7. ročníku přivítali řemeslným tvořením 
v rámci projektu Sdílení dílen v SPŠN v Bystřici pod Hos-
týnem. Zaměřili jsme se na řezbářství, protože během 
školních výletů obdivujeme na zámcích, hradech i ve 
skanzenech nádherné dřevěné sochy, oltáře, nádoby či 
dřevěné příbory a misky. Tento dodnes využívaný umě-
lecko-řemeslný směr bezprostředně navazuje na sochař-
ství a umělecké truhlářství. 

Naším záměrem bylo vyzkoušet si práci s dlátem 
a vyrobit něco pěkného. Dařilo se nám. Všichni jsme si 

Oživili jsme stará řemesla (2. ZŠ)

zapojit do připravených aktivit. Ve školní družině bylo 
připraveno pískohraní – děti tvořily barevným pískem 
obrázky podle šablon. Další tvoření bylo zaměřeno hlav-
ně na vyrábění velikonočních dekorací – například slepi-
ček z obalů od vajec, setí osení, malování květin, motání 
ptáčků z vlny, nebo malování na sklo. V učebně dílen si 
všichni mohli vyrobit zajíčka z dřevěného špalku, ve cvič-
né kuchyni byly napečené perníčky, které si každý mohl 
nazdobit podle své fantazie. V odborné učebně chemie  
a fyziky se prováděly nejrůznější pokusy, jazyková učebna 
nabídla rozšíření slovní zásoby o velikonoční téma. 

A komu se nechtělo nic vyrábět (nikdo takový se 
nenašel), ten se mohl odreagovat v tělocvičně, kde byla 
připravená trampolína, florbal nebo překážková dráha. 
Všichni se shodli, že strávili pěkné odpoledne v příjem-
ném prostředí. 

odvezli nejen pěkný výrobek – vydlabanou misku na su-
šené ovoce a oříšky, ale i zážitek z pracovně zábavného 
dopoledne. 

Věřte nebo ne, někteří z nás drželi řezbářské dlátko 
poprvé v životě! Někomu šla práce lépe od ruky, někdo 
potřeboval od mistrů odborného výcviku rady, za které 
všichni mnohokrát děkujeme.

Mgr. Hana Hlobilová 
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poprvé v životě! Někomu šla práce lépe od ruky, někdo 
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Ukliďme Česko (2. ZŠ)
Žáci naší školy se v minulém týdnu připojili k celorepublikové akci s názvem Ukliďme 

Česko, jejím cílem je zvelebit českou krajinu. Za hlavní úklidový den byla určena sobota  
2. dubna, ale každý si mohl vybrat svůj termín a způsob, kterým pomůže uklidit okolí.

Smetanovy sady – místo, které bylo zvoleno k úklidu – se nachází v bezprostřední 
blízkosti dvou základních škol. Zatravněné plochy byly plné spadaného listí a smetí. 
Organizátor akce nám poslal balíček s rukavicemi a igelitovými pytli, město Holešov 
přistavilo kontejner. Žáci se chopili hrábí, lopat, košťat a smetáků a vrhli se na úklid. 
Trávníky pečlivě vyhrabali a vše vyhodili do připraveného kontejneru, který se po na-
plnění odveze na skládku. Osmáci a deváťáci vysbírali hlavně papírové kapesníky, pet 
láhve, vršky od nejrůznějších nápojů, ale také roušky.

Uklizené plochy město osadí květinovými záhony, které zkrášlí prostory Smetano-
vých sadů. Můžete se přidat i vy a uklidit třeba v okolí Vašeho domova...

Mgr. Jana Kramolišová

Město Holešov slaví 
700 let a my se chceme 
dovědět o jeho historii 
(2. ZŠ)

Ve čtvrtek 24. 3. se žáci 4. a 5. tříd měli možnost blí-
že seznámit s historií města Holešova. A kdo jiný by tak 
poutavě dokázal o dávno minulých dobách hovořit, než 
pan inženýr Karel Bartošek. Jeho velice zajímavé vyprávě-
ní doprovázené autentickými fotografiemi začalo dobou 
bronzovou. Tak jsme mohli zjistit, že Holešov nebyl vždy 
městem, ale předtím i osadou a později také vesnicí zná-
mou jako Holešovice. První zmínky o Holešově jako městě 
jsou až z roku 1322.

Během přednášky jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vých informací, které jsme ještě o našem krásném městě  

a jeho okolí nevěděli. Tímto panu Bartoškovi srdečně děku-
jeme za jeho milou návštěvu a opravdu krásnou prezentaci.

Marika Fuksová

Den otevřených dveří 
u Skřítka

Skřítkova lesní školka Vás srdečně zve na Den 
otevřených dveří jurty. Dveře pro Vás otevřeme  
26. 4. 2022 v 16 hodin u hájenky v holešovském 
zámeckém parku a zůstanou otevřeny do 18 hodin. 
Tento den je určen pro všechny zájemkyně a zájem-
ce, kteří se chtějí do školky zapsat na rok 2022/2023, 
ale také pro všechny, kteří se ještě rozhodují, a nebo 
se potřebují ujistit, co přesně obnáší vzdělávání dětí 
v lesní školce. S radostí Vám všechny vaše otázky 
zodpovíme a důležité věci ukážeme. Už se moc těší 
Skřítkova lesní školka a všichni průvodci.



20 | holešovsko www.holesov.cz

Školní kolo recitační soutěže
Když letěly dvě známé holešovské čarodějnice Cuchanda a Rozcuchanda na Meziná-

rodní den čarodějnic na Petrovy kameny, zastavily se cestou na 3. Základní škole Holešov, 
aby se občerstvily.

Zcela náhodou v tento den probíhalo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. Už 
už chtěli organizátoři soutěže oficiálně zahájit letošní ročník, když v tom vtrhly do dveří 
Cuchanda s Rozcuchandou, drže velký hrnec místo lopaty, a začaly si mezi dětmi vybírat 
chutnou svačinku v podobě Jeníčka či Mařenky.

Díky zásahu duchapřítomné předsedkyně poroty nedošlo k nejhoršímu a malá sou-
těžící neskončila v kotlíku čarodějnic, ale mohla se vrátit k recitátorům. Při jejich kouzel-
nickém křepčení přišla celá porota kvůli houževnaté předsedkyni o hlas a letošní ročník 
se ocitl v ohrožení. Naštěstí ježibaby, přestože byly hladové, měly srdce na pravém místě. 
Rozhodly se totiž, že celou soutěž odmoderují. Recitátoři podali nadpozemské výkony, 
kterými ohromili nejen porotu, ale i neobvyklou moderátorskou dvojici a ostatní přítom-
né. Všichni žáci si odnesli pochvalné listy a odměny.

A co začarovaná porota? Tu si děti samy, svým vlastním zaříkadlem, odčarovaly. Obě 
čarodějnice opouštěly 3. Základní školu jak jinak než na koštěti, s novými zkušenostmi  
a popěvkem: Cuchanda a Rozcuchanda, vždy je s nimi velká sranda.

    Mgr. Gabriela Nováková a Mgr. Zuzana Bílková

Na 3. Základní škole učíme jazyk anglický, německý 
a ruský. Jazyk anglický se stal jednou z priorit, a proto 
již od roku 2017 každoročně otevíráme šestou třídu  
s rozšířenou výukou anglického jazyka. Její absolven-
ti dosahují výborných studijních výsledků, účastní se 
konverzačních soutěží, ve kterých pravidelně získávají 
pěkná  umístění. Pro výuku našich „jazykových“ tříd je 
zásadní zařazení angličtiny do rozvrhu každý den. V ho-
dinách je více prostoru k tomu, aby se žáci zdokonalili  
v poslechových dovednostech, konverzaci a rozvoji slov-
ní zásoby.  Velmi přínosná je četba anglických časopisů 
(Ready to Read, Gate), doplňkových textů z řady Oxford 
Read and Discover. V letošním roce jsme se nově zapojili 
do mezinárodního projektu Cambridge Penfriends, je-
hož podstatou je dopisování si s žáky z celého světa. I na 
příští školní rok připravujeme další novinky. 

Nejen pro jazykové třídy jsme pořádali zájezdy do 
Londýna a doufáme, že se k jejich organizaci po „covi-
dové“ pauze opět vrátíme. Tyto pobyty jsme obohatili  
o jazykový kurz konaný v adekvátní londýnské jazyko-
vé škole.  Na závěr takového jazykového kurzu obdrželi  
všichni účastníci certifikát o jeho absolvování. Velmi se 

Cizí jazyk – brána do světa
nám také osvědčilo zapojení do mezinárodního projek-
tu Edison, díky němuž se všichni žáci naší školy setkali 
se zahraničními studenty z různých zemí. Své jazykové 
dovednosti si tak mohli procvičovat v běžných životních 
situacích. Dva roky jsme také spolupracovali s rodilou 
mluvčí, která vedla konverzační hodiny.

Pro zájemce o zdokonalování v jazyce anglickém 
fungují na 1. i 2. stupni bezplatné zájmové kroužky, 

které jsou mezi dětmi velmi oblíbené. I ve svém volném 
čase se mohou v angličtině zdokonalovat a využívat mo-
derní jazykové učebny naší školy.  

Vždy nás potěší, když se za námi zastaví naši absol-
venti s tím, že středoškolskou angličtinu zvládají bez po-
tíží, a že jsme je pro komunikaci v cizím jazyce připravili 
výborně. To je pro nás tou největší odměnou.

Mgr. Veronika Cholastová, 3. Základní škola Holešov

Předškoláci na 3. Základní škole se prošli z pohádky do pohádky
Ani nevlídné počasí neodradilo 31. března předškolá-

ky a jejich rodiče od cesty na 3. Základní školu v Holešově.  
Čekalo je další setkání  „Předškoláka“. Tentokrát se vypravili 
cestou z pohádky do pohádky. Perníková chaloupka pro-
věřila poznávání geometrických tvarů,  Sněhurka se sedmi 
trpaslíky procvičila matematické představy. Pejsek a kočič-
ka vařili s dětmi dort a přitom si s nimi procvičili některá 
písmenka. V boudě a budce si děti vyzkoušely poznávání 
zvířátek a jejich řazení. Za splněné úkoly získaly děti razítko 
a po ukončení cesty si v pohádkové cukrárně vybraly slad-
kou odměnu. Těšíme se s předškoláky opět na viděnou při 
zápisu do 1. ročníku v pátek 29. dubna od 12 do 17 hodin. 

vyučující 1. stupně, 3. Základní škola Holešov

ŠKOLSTVÍ
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Úspěchy a plány orelského Juda
 V loňském roce, po srpnovém příměstském táboře 

jsme při orelské jednotě založili oddíl Juda. Jeho vedou-
cím a trenérem je Luboš Jindra. Věnuje se dětem, které 
se scházejí na 1. ZŠ, hasičské zbrojnici a ZŠ v Kostelci. 
Součástí našeho oddílu je i kurs sebeobrany, který se 
schází 2x týdně na hasičské zbrojnici v Holešově. 

 Nová judistická sezóna se právě rozjíždí a na naše 
závodníky čekají první ostré soutěže. Poprvé v historii se 
zúčastníme Mistrovství euroregionu Beskydy a následu-
jící týden budou naši závodníci startovat v rámci soutě-
že Českého poháru v Ostravě a Hranicích. Rozvrh první 
poloviny roku pokračuje turnajem v Prostějově, Jablonci 
nad Nisou, Kroměříži, v Novém Bydžově. Součástí našeho 
sportovního kalendáře jsou i zahraniční závody. V plánu 
je účast a získání zkušeností na nejlépe obsazeném 
mládežnickém turnaji v Budapešti a následně ve Vídni. 
Po prázdninách, které vyplníme nejen odpočinkem, ale  
i sportovní přípravou na soustředěních, bude pokračo-
vat seriál Českého poháru v Brně a mezinárodní turnaje  
v Praze a Teplicích. Vrcholem letošního roku je opět start 
na listopadovém mistrovství České republiky.

 Úspěšný vstup do letošní judistické sezóny mají za 
sebou sestry Alena a Monika Jindrovy. Obě od letošního 
roku postoupily do starších kategorií a i přes jejich nízký 
věk se jim daří. Monika v kategorii do 18 let vybojovala 
na Mistroství Euroregionu Beskydy bronz a to zde byla 
vypsána jako nejnižší váhová kategorie do - 57 kg. Se 
svou hmotností 49 kg tak bojovala nejen o téměř čtyři 
roky staršími, ale i hmotnostně těžšími soupeřkami. 

Alena na stejném turnaji, při své premiéře mezi  
15- ti letými, podlehla až ve finále polské závodnici  
a brala stříbro.

 Následující víkend se odehrálo 1. kolo Českého 
poháru, což je vrcholná nominační čtyřkolová soutěž. 
Děvčata své dobré výkony zopakovala, když Monika 
podlehla v jediném zápase a to o postup do finále. S jed-
nou prohrou tak skončila třetí. Alena podala soustředěný 
bojovný výkon, který přesto na zlato nestačil. Ve finále 
udělala chybu a z Ostravy si odvezla cenné druhé místo. 

Zajímavostí je, že všechny vyhrané zápasy ukončily před 
časovým limitem hodem soupeře. To je příslib pro další 
práci, získávání zkušeností a chuť se zlepšovat. 

 Další kolo Českého poháru proběhne v květnu  
v Jablonci nad Nisou. Do té doby nás čekají přípravné 
turnaje v Uherském Hradišti a Prostějově. Mladší judis-

té se zúčastní Velikonočního turnaje v Uherském Brodě  
a Energy ligy v Lipníku nad Bečvou.

Od 1. 8. do 5. 8. 2022 uspořádáme příměstský spor-
tovní tábor pro děti od 6 do 14 let. S heslem „Kdo se hýbe 
nechřadne“ si účastníci osvojí základy nejrůznějších 
sportů jako jsou například judo, gymnastika, házená, 
MMA, fotbal, tenis, nohejbal, volejbal. V areálu Orel-
ského hřiště bude postaven stan s judistickou žíněnkou  
a právě zde, se bude odehrávat hlavní část denního pro-
gramu. Od 8 hodin do 16 hodin se budeme věnovat po-
hybové průpravě, sportovním soutěžím a hrám. Zajištěn 
je pitný režim, obědy a svačiny. Cena 1950,- pro členy sk 
Orel a 2200,- Kč pro veřejnost. Na částku lze čerpat pří-
spěvek ze zdravotní pojišťovny. Zájemci se mohou hlásit 
telefonicky na č. 603 723 925 nebo e-mail: orelholesov@
seznam.cz

Lenka Karhanová
starostka jednoty Orel
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Výsledky šplh:  
družstva dívky: 
1. Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 
2. VPŠ a SPŠ MV Holešov 
3. VOŠPS a SPgŠ Kroměříž   
jednotlivci dívky: 
1. Tereza Cibulková (AG Kroměříž) 
2. Radka Janková (VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
3. Lucie Křibíková (VOŠPS a SPgŠ Kroměříž)
družstva hoši:
1. AG Kroměříž    
2. VPŠ a SPŠ MV Holešov   
3. SŠ-COPT Kroměříž
jednotlivci hoši:
1. Dominik Maliňák (AG KM)
2. Marek Kratochvíl (VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
3. Šimon Maňur (AG Kroměříž)
Výsledky silový čtyřboj: 
družstva dívky 
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
3. SPŠ Zlín    
jednotlivci dívky:
1. Radka Janková (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
2. Eliška Skotnicová (VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
3. Julie Matušková (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
družstva hoši: 
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. SŠ-COPT Kroměříž  
3. SPŠ Zlín
jednotlivci hoši:
1. Marek Kratochvíl (VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
2. David Pončík (SPŠ Vsetín)  
3. David Šimek (SPŠ Zlín)

Mažoretky potvrdily své kvality
Seriálem pohárových soutěží úspěšně odstartovaly 

holešovské mažoretky novou sezónu. První březnový 
víkend vyrazila 50 členná holešovská výprava do Kro-
měříže, kde se soutěžilo „O poklad hanáckých Atén“.  
O týden později se v bystřické sportovní hale konal tra-
diční „Podhostýnský pohár“, na kterém jsme opět měli 
početné zastoupení.  V sobotu 26. března vyrazily sólo-
formace na mažoretkové klání „O pohár ze zámku“ do 
Kolína. Krátkou reportáž se záběry na naše mažoretky 
jste mohli vidět v nedělních Zprávičkách na ČT Déčko. 
Neděle 27. března pak patřila soutěži „Tornádo“ v Os-

travě. Moc nás těší, že na všechny akce s námi vyrazil  
i početný rodičovský fanklub.

Zatím poslední pohárovkou byla v sobotu 2. dubna 
„Všetulská hůlka“. Na domácí půdě v prostorách hole-
šovského zámku vybojovaly všechny tři naše skupiny 
Baby Lentilky, Mini Lentilky i Lentilky zlaté medaile.

Choreografky a trenérky Jolana Saibertová a Niko-
la Podrazilová vymyslely originální a poutavé sestavy, 
které spolu s trenérkami Kateřinou Luckou, Agátou 
Horákovou a Lucií Zapletalovou se svými svěřenkyněmi 
svědomitě nacvičily. Odměnou za časově náročné tré-

ninky, hezké a radostné předvedení skladeb, byly nejen 
nadšené ovace diváků a vysoké ohodnocení poroty, ale 
také pěkná umístění, o kterých si můžete podrobně pře-
číst na facebooku Mažoretky Holešov. 

Děkuji všem děvčatům za vzornou reprezentaci  
a trenérkám za precizní přípravu. Věřím, že se našim ma-
žoretkám bude dařit i na postupových soutěžích v rámci 
Národního šampionátu mažoretek SMTČR, který startuje 
23. dubna „Kvalifikačním kolem pro sóla, dua, tria“ právě 
u nás v Holešově.

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

Školní sportovní soutěže se znovu rozběhly
Covidová pandemie významným způsobem poško-

dila děti a školní sport: zákaz osobní přítomnosti žáků 
ve školách, zákaz konání sportovních soutěží, obrovský 
nárůst trávení času u počítačů a mobilů - to vše se nega-
tivně projevilo na tělesné zdatnosti dětí, jejíž významný 
propad ruku v ruce s dětskou obezitou registrují všichni 
učitelé TV ve školách… Z těchto důvodů je přikládán 
velký význam restartu školních pohybových aktivit, 
mezi které sportovní soutěže bezesporu patří.  V břez-
nu 2022 po dlouhé pauze proběhly ve Zlínském kraji 2 
tradiční závody – krajské kolo ve šplhu a silovém čtyřboji 
středních škol.    
Soutěž ve šplhu proběhla 29. 3. 2022 v tělocvičně Střed-
ní zdravotní školy v Kroměříži a přilákala k účasti 41 
závodnic a závodníků. Pořadatelem soutěže byly kromě 
SZŠ i Krajská rada Asociace školních sportovních klubů 

ČR Zlínského kraje (AŠSK) a Zlínský kraj. Při krajském fi-
nále šplhaly třikrát dívky na tyči s přírazem 4,5 m, hoši 
rovněž 3x překonávali tutéž vzdálenost na laně bez pří-
razu. Vítězství si odnesli v obou kategoriích zástupci Ar-
cibiskupského gymnázia Kroměříž, Holešov „bral“ tento-
krát stříbrné příčky…    
Závody v silovém čtyřboji se konaly  v tělocvičně VPŠ  
a SPŠ MV pod vedením garanta šplhu a silového čtyřbo-
je AŠSK Mgr. Daniela Koláře: celkem soutěžilo 6 dívčích  
a 8 chlapeckých týmů se 45 závodníky. Vítězství ve všech 
kategoriích si zaslouženě odnesla družstva pořádající 
policejní školy.

Všem pořadatelům a závodníkům patří velký dík za 
organizaci závodů a předvedené výkony.  

Mgr. Svatava Ságnerová, 
předsedkyně Krajské rady AŠSK ČR Zlínského kraje
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Výsledky šplh:  
družstva dívky: 
1. Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 
2. VPŠ a SPŠ MV Holešov 
3. VOŠPS a SPgŠ Kroměříž   
jednotlivci dívky: 
1. Tereza Cibulková (AG Kroměříž) 
2. Radka Janková (VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
3. Lucie Křibíková (VOŠPS a SPgŠ Kroměříž)
družstva hoši:
1. AG Kroměříž    
2. VPŠ a SPŠ MV Holešov   
3. SŠ-COPT Kroměříž
jednotlivci hoši:
1. Dominik Maliňák (AG KM)
2. Marek Kratochvíl (VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
3. Šimon Maňur (AG Kroměříž)
Výsledky silový čtyřboj: 
družstva dívky 
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
3. SPŠ Zlín    
jednotlivci dívky:
1. Radka Janková (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
2. Eliška Skotnicová (VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
3. Julie Matušková (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
družstva hoši: 
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. SŠ-COPT Kroměříž  
3. SPŠ Zlín
jednotlivci hoši:
1. Marek Kratochvíl (VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
2. David Pončík (SPŠ Vsetín)  
3. David Šimek (SPŠ Zlín)

Mažoretky potvrdily své kvality
Seriálem pohárových soutěží úspěšně odstartovaly 

holešovské mažoretky novou sezónu. První březnový 
víkend vyrazila 50 členná holešovská výprava do Kro-
měříže, kde se soutěžilo „O poklad hanáckých Atén“.  
O týden později se v bystřické sportovní hale konal tra-
diční „Podhostýnský pohár“, na kterém jsme opět měli 
početné zastoupení.  V sobotu 26. března vyrazily sólo-
formace na mažoretkové klání „O pohár ze zámku“ do 
Kolína. Krátkou reportáž se záběry na naše mažoretky 
jste mohli vidět v nedělních Zprávičkách na ČT Déčko. 
Neděle 27. března pak patřila soutěži „Tornádo“ v Os-

travě. Moc nás těší, že na všechny akce s námi vyrazil  
i početný rodičovský fanklub.

Zatím poslední pohárovkou byla v sobotu 2. dubna 
„Všetulská hůlka“. Na domácí půdě v prostorách hole-
šovského zámku vybojovaly všechny tři naše skupiny 
Baby Lentilky, Mini Lentilky i Lentilky zlaté medaile.

Choreografky a trenérky Jolana Saibertová a Niko-
la Podrazilová vymyslely originální a poutavé sestavy, 
které spolu s trenérkami Kateřinou Luckou, Agátou 
Horákovou a Lucií Zapletalovou se svými svěřenkyněmi 
svědomitě nacvičily. Odměnou za časově náročné tré-

ninky, hezké a radostné předvedení skladeb, byly nejen 
nadšené ovace diváků a vysoké ohodnocení poroty, ale 
také pěkná umístění, o kterých si můžete podrobně pře-
číst na facebooku Mažoretky Holešov. 

Děkuji všem děvčatům za vzornou reprezentaci  
a trenérkám za precizní přípravu. Věřím, že se našim ma-
žoretkám bude dařit i na postupových soutěžích v rámci 
Národního šampionátu mažoretek SMTČR, který startuje 
23. dubna „Kvalifikačním kolem pro sóla, dua, tria“ právě 
u nás v Holešově.

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

Školní sportovní soutěže se znovu rozběhly
Covidová pandemie významným způsobem poško-

dila děti a školní sport: zákaz osobní přítomnosti žáků 
ve školách, zákaz konání sportovních soutěží, obrovský 
nárůst trávení času u počítačů a mobilů - to vše se nega-
tivně projevilo na tělesné zdatnosti dětí, jejíž významný 
propad ruku v ruce s dětskou obezitou registrují všichni 
učitelé TV ve školách… Z těchto důvodů je přikládán 
velký význam restartu školních pohybových aktivit, 
mezi které sportovní soutěže bezesporu patří.  V břez-
nu 2022 po dlouhé pauze proběhly ve Zlínském kraji 2 
tradiční závody – krajské kolo ve šplhu a silovém čtyřboji 
středních škol.    
Soutěž ve šplhu proběhla 29. 3. 2022 v tělocvičně Střed-
ní zdravotní školy v Kroměříži a přilákala k účasti 41 
závodnic a závodníků. Pořadatelem soutěže byly kromě 
SZŠ i Krajská rada Asociace školních sportovních klubů 

ČR Zlínského kraje (AŠSK) a Zlínský kraj. Při krajském fi-
nále šplhaly třikrát dívky na tyči s přírazem 4,5 m, hoši 
rovněž 3x překonávali tutéž vzdálenost na laně bez pří-
razu. Vítězství si odnesli v obou kategoriích zástupci Ar-
cibiskupského gymnázia Kroměříž, Holešov „bral“ tento-
krát stříbrné příčky…    
Závody v silovém čtyřboji se konaly  v tělocvičně VPŠ  
a SPŠ MV pod vedením garanta šplhu a silového čtyřbo-
je AŠSK Mgr. Daniela Koláře: celkem soutěžilo 6 dívčích  
a 8 chlapeckých týmů se 45 závodníky. Vítězství ve všech 
kategoriích si zaslouženě odnesla družstva pořádající 
policejní školy.

Všem pořadatelům a závodníkům patří velký dík za 
organizaci závodů a předvedené výkony.  

Mgr. Svatava Ságnerová, 
předsedkyně Krajské rady AŠSK ČR Zlínského kraje
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Volejbalové přivítání jara
V holešovské sokolovně proběhl v sobotu 19. 3. 

2022 již jedenáctý ročník jarního volejbalového klání. 
Pod záštitou TJ Sokol Holešov a s podporou Sokolské 
župy Hanácké v Kroměříži s krycím názvem „Volejbalo-
vé přivítání jara“ se po nějaké době omezení různými 
opatřeními, na třetí pokus, opět odehrál turnaj neregis-
trovaných hráčů v odbíjené, který uspořádala skupina 
dobrovolných sokolských sportovců. 

Zúčastnila se amatérská družstva těch nejvyšších 
kvalit, a proto i průběh celého turnaje měl velmi vysokou 
úroveň, nad kterou by mnohý profesionál závistivě skří-
pl zubem. Účast byla omezená a tak měli tu čest změřit 
síly již každoročně tradiční soupeři Sokol Přílepy, Hulín, 
Štípa-Kozliš a pořádající sokolské družstvo Čtyřlístek, ke 
kterým se nově přidali zahraniční borci z dalekého Slo-
venska. Prezentace proběhla v 9.00 a kolem 10.00 od-
pískal téměř neúplatný rozhodčí první podání. Od toho 
okamžiku se bez přestávky a v plném nasazení, pod zku-
šeným organizačním vedením pořádajícího sportovního 
seskupení Čtyřlístek, hrálo až do 18.00 hodin, částečně 
pod dozorem přísného oka župní vedoucí odboru sportu 
paní Mgr. Dany Klárové.

 Celou sportovní událost provázela vynikající nálada 
a všichni zúčastnění se skvěle bavili až do závěrečného vy-
hlášení, kdy bylo i tentokrát oceněno cenou nejvyšší druž-
stvo z Přílep, favorizovaní zahraniční borci skončili druzí, 
za nimi Hulín, Kozliš a pořádající Čtyřlístek. Nelze nezmínit 
zásluhy a vysoké nasazení obsluhy bufetu, která po dobu 
celého turnaje neopustila svá strategická místa a spoleh-
livě zachraňovala všechny zúčastněné od dehydratačního 
kolapsu či nedostatku i jiných neméně potřebných vitamí-

nů. Hodnocení turnaje proběhlo při krátkém podvečerním 
posezení u pivka s klobásou, s výměnou názorů na sporné 
míče, kritikou rozhodčích a chválou na adresu pořadatelů.

Nezávislou a nenásilně řízenou živelnou sportovní 
akci podpořili všichni hrající i nehrající účastníci turnaje 
a všichni více než výrazně přispěli k vytvoření úžasného 
sportovního zážitku volejbalových nadšenců, kteří usí-
nali s pocitem nádherně strávené soboty.

  Za TJ Sokol Holešov  Miloslav Šefránek

První domácí turnaj malých florbalistů - Turnaj přípravek
V sobotu 26. 3. 2022 se hrál první domácí turnaj 

malých florbalistů kategorie přípravek v Holešově na 1. 
základní škole.

V prvním zápase jsme hráli proti PANTHERS OTROKO-
VICE black. Od začátku zápasu byly holešovští florbalisté 
lepší a dostali jsme se do vedení, které si hlídali a postup-
ně navyšovali do poločasového stavu 3:1 pro Holešov, kdy 
dal tři góly Radim Ptáček. Ve druhé polovině se obraz hry 
nezměnil, přidali jsme další dva góly na 5:1 a úspěšně 
vstoupili do turnaje.
Vstřelené branky: 3x Ptáček, 2x F. Kolář

Ve druhém zápase na nás čekal tým Zlín Lions blue 
a obraz hry byl úplně jiný než v prvním zápase. Přestali 
jsme napadat protihráče a nechávali je střílet bez povšim-
nutí a sami se do šancí moc nedostávali. Poločasový stav 
0:2 se pro malé florbalisty nevyvíjel dobře ani v druhé 
části a po stejných chybách jsme nakonec prohráli 2:5.  
V tomto zápase se projevila absence (kvůli nemoci) naše-
ho klasického druhého obránce, kterého jsme nedokázali 
nahradit.
Vstřelené branky: 1x Číhal, 1x M. Kolář

Do třetího zápasu proti FBC SLOVÁCKO pink jsme 
udělali už tradiční změnu v brance kdy místo Lucie Tkadl-
číkové šel chytat Jakub Cibulka. Do zápasu jsme vstoupili 

nebojácně, když dal pěkný první gól Tonda Číhal. Zápas to 
byl herně vyrovnaný, kdy brankáři obou mužstev předvá-
děli pěkné zákroky. Holešov byl nakonec trochu přesnější 
a nakonec vyhrál 3:1.
Vstřelené branky: 2x Číhal, 1x F. Kolář

Do posledního zápasu před plnou tribunou hole-
šovské základní školy nastoupili holešovští florbalisté 
proti týmu FBK Spartak Hluk. V tomto zápase jsme byli 
od začátku střelecky aktivnější a měli jsme hodně šancí, 
ale nedařilo se nám dát gól. Soupeř těžil z výborného 
výkonu brankáře a jeho ne-
bezpečné výhozy dopředu nám 
dělali problémy a nakonec jsme 
z nich dostali dva góly. Celkový 
výsledek 1:3 neodpovídal před-
vedené hře, ale i takové zápasy 
se někdy podaří.

Vstřelené branky: 1x F. Kolář

Sestava na turnaji
Brankáři: 2 zápasy Lucie Tkadlčí-
ková, 2 zápasy Jakub Cibulka
Obránci: Antonín Číhal,  Kristý-
na Kolářová

Útočníci: Matěj Kolář, Filip Kolář, Radim Ptáček, Filip 
Lánský, Samuel Staněk, 2 zápasy Jakub Cibulka, 2 zápasy 
Lucie Tkadlčíková

Celkově jsme na turnaji dvakrát vyhráli a dvakrát pro-
hráli. Výkon byl dobrý a naše florbalisty jsme pochválili. Místo 
nemocných hráčů jsme do zápasu nasadili dalšího mladého 
nováčka Samuela Staňka a společně s dvojčaty Kolářovými 
to vypadá, že se příští sezonu máme v přípravce na co těšit.

Poslední turnaj sezony čeká kategorii přípravek  
23. 4. 2022 v Buchlovicích.

Jiskra pohasla, HC Žopy vítězí v KAMHL
Kroměřížská amatérská hokejová liga má již dlouho-

letou tradici, která byla ovšem na dva roky přerušena – až 
do sezóny 2021/2022, která vyvrcholila v sobotu 26. břez-
na. Docela pravidelně se na předních příčkách objevuje HC 
Žopy a stejně tak tomu bylo i tentokrát, kdy se hokejisté ze 
Žop ve finále utkali s Jiskrou Chropyně.

„Žopáci“ vyráželi do boje plni odhodlání s touhou zví-
tězit. Skvělou formu potvrdili hned v úvodní třetině, kdy do 

soupeřovy branky nasázeli 4 góly. Do konce zápasu si stav 
nejen pohlídali, ale dokonce ještě další dva góly přidali. 
Fanoušci tak prožívali chvíle plné radosti euforie. Dle po-
řadatelů bylo „finále mezi HC Žopy a Jiskrou Chropyně jak 
herně, tak díky účasti snad 250 skvělých diváků důstojným 
vyvrcholením soutěže“. Zde je nutné podotknout, že tako-
vý kotel, jaký dokázali vytvořit fanoušci ze Žop a okolí, se 
jen tak nevidí. Za doprovodu nadšeného skandování hoke-

jisté HC Žopy dovedli zápas do zdárného konce a zaslouže-
ně převzali vítězné trofeje. Zaslouží si obrovskou gratulaci.

Finále jsme si nenechali ujít a přímo na místě jsme 
natočili reportáž Holešov TV.          Hana Helsnerová
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SFK ELKO Holešov – Mladší přípravka
V měsíci březnu proběhla závěrečná část zimní pří-

pravy týmu mladší přípravky SFK ELKO Holešov před za-
hájením jarní části soutěží. Díky uvolnění koronavirových 
opatření jsme mohli uskutečnit plánované soustředění  
a konečně se zúčastnit několika turnajů a přátelských utkání.

Zimní soustředění proběhlo v termínu od 3. do 6. 
března 2022 na hotelu Rusava na Rusavě a bylo společné 
s hráči starší přípravky. Za mladší přípravku se ho zúčast-
nilo 21 dětí, přičemž pro některé to bylo vůbec poprvé, 
kdy byly několik dnů a nocí bez rodičů a sourozenců,  
a byly tak nuceny se do určité míry postarat samy o sebe. 
Každý den ráno začínal rozcvičkou, během které jsme se 
vždy proběhli na nedaleký lyžařský svah. Hlavní část pak 
představoval dvoufázový trénink, který byl rozdělen na 
dopolední a odpolední blok. My jsme využívali hřiště  
s umělým povrchem přímo u hotelu, hráči starší příprav-
ky pak hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu SK 
Rusava. Soustředění ale nebylo jen o sportovních výko-
nech. První den odpoledne jsme využili místní bowlingo-
vé dráhy, v dalších dnech pak hotelový bazén a wellness 
s vířivkou a saunami. V rámci večerní, společenské, části 
jsme si pro děti připravili promítání videí a různých her, 
nejen s fotbalovou tématikou. Zpestřením soustředění 
pak byla nečekaná sněhová nadílka, kdy během večera  
a noci z pátku na sobotu napadlo téměř 5 cm sněhu.

V sobotu 12. března pořádal SK Rusava a Klub přátel 
turistiky a sportu, po roční přestávce, 4. ročník fotbalo-
vého turnaje mladších přípravek  „Sejdeme se na umělce 
– Rusava 2022“. Turnaje se kromě nás zúčastnily týmy po-
řádajícího SK Rusava, FC Viktoria Otrokovice a FC Kvasice / 

Soustředění fotbalistů starší přípravky SFK Holešov - Rusava
Ve čtvrtek 3. 6. 2022 jsme odjeli na soustředění na 

Rusavu do zdejšího renomovaného hotelu Rusava. Již 
po příjezdu a ubytování v hotelu byla pro všechny hrá-
če přichystána úvodní tréninková jednotka,  po jejímž 
absolvování uzavřeli hráči den večerním bowlingovým 
kláním na místních dráhách v areálu hotelu. 

Další dva dny proběhly dle nastaveného plánu tre-
néry. Brzký ranní budíček spojený s ranním výběhem na 
místní sjezdovku probudil i ty největší spáče. Po snídani 
proběhl dvouhodinový trénink a po obědě 1,5 hodinový 
trénink. V závěru každého dne proběhlo uvolnění svalů 
v hotelovém SPA. K dispozici měli hráči whirlpool, krát-
ký bazén a také suchou a eukalyptovou saunu. Uvolnili 
si velmi dobře své unavené svaly a zažili všichni nejen 
kvalitní a náročnou fyzickou přípravu v průběhu obou 
tréninků, ale i rehabilitace velmi podobné těm, které 
absolvují i profesionální fotbalisti. Určitě to pro ně byl 
velmi dobrý motivátor do další fotbalové zábavy, jež je 
letos ještě čeká. 

Abychom nebyli jen u aktivního sportu, trošku 
jsme si zasoutěžili ve večerním kvízu ve skupinkách na 
téma znalostí hráčů ze sportovního prostředí. Zažili jsme  
u toho spoustu zábavy, napětí a legrace. 

Odměnou bylo hráčům také konečné vyhodnoce-
ní provedené všemi trenéry a zakončení závěrečným 
sladkým oceněním všech hráčů za absolvování nároč-

ného soustředění. Také zážitky a fyzickou kondici, kterou  
v průběhu sezony určitě využijí, lze určitě považovat za 
určitý druh odměny.

Závěrem musíme poděkovat hráčům za jejich 
přístup a snahu v průběhu celého soustředění, vedení 
klubu a rodičům za možnost provést vše tak, jak jsme 
si naplánovali, výbornému zázemí, jídlu a přístupu  
k nám na samotném hotelu Rusava a v neposlední řadě 
také našim kamarádům z Rusavy za umožnění přístupu 
a možnosti tréninku na jejich hřištích. Závěrečný vítězný 
pokřik uzavřel po návratu do Holešova velmi vydařené 

tréninkové dny a ukázal rodičům soudržnost týmů obou 
přípravek SFK ELKO Holešov.

Trenéři David, Erik a Ríša

odsune ze čtvrtého místa celkového pořadí turnaje a to 
pouze o 1 bod. Nakonec jsme tedy obsadili páté místo  
z 15 přihlášených oddílů, což ale není vzhledem k vysoké 
kvalitě zúčastněných družstev určitě špatný výsledek.

Poslední březnovou sobotu jsme pak k přátelskému 
utkání přivítali družstvo FK Nový Jičín. Hrálo se na umělé 
trávě na hřišti 3. ZŠ. Výsledek nebyl až tak důležitý, pro-
stor dostala většina hráčů týmu mladší přípravky, kteří 
si tak zkusili zápasové zatížení. Pro některé to byl vůbec 
první zápas mimo pravidelné tréninky. Věříme, že si za 
krásného počasí celé dopoledne děti užily.

Trenéři Bob a Radek

Finálové kolo turnaje Starez Cup v hale v Brněnských Ivanovicích
(zleva: Radovan Chytílek, Matěj Štěpán, Aleš Jakubíček, Viktor Konečný, Jan Kopčil, 
Patrik Stolář, Štěpán Skotek, Maxim Labancz, Jakub Uličník a brankář Vojtěch Paštěka)
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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

Lubná. Tým Ajax Bezměrov se na 
poslední chvíli omluvil. Vzhle-
dem k velké nemocnosti dětí 
jsme v tomto turnaji dali prostor 
několika mladým hráčům roč-
níku narození 2014. Konkrétně 
jsme nastoupili v sestavě Alexan-
der Jedlička, Jakub Burian, Viktor 
Konečný, Štěpán Skotek, Aleš 
Jakubíček, Václav Sichálek, Patrik 
Stolář a brankář Jakub Uličník.  
I přesto se nám podařilo zvítězit 
ve všech utkáních a celý turnaj 
tak vyhrát. Nejlepším střelcem 
turnaje se navíc stal Štěpán Sko-
tek s 8 brankami.

V neděli 20. března jsme 
se zúčastnili 3. kola turnaje 
StarezCup v Brněnských Ivanovicích, které představovalo 
finálovou část v bojích o celkové umístění v tomto turnaji 
pořádaném pro ročník narození 2013 a mladší. Nastou-
pili jsme v podstatě ve shodné sestavě, která si finálovou 
účast vybojovala v předkolech. V rámci posledního kola 
turnaje jsme prohráli s týmy FC Sparta Brno, FC Kuřim  
a SK Líšeň, které v tomto turnaji obsadily první tři místa 
(v tomto pořadí). Naopak se nám podařilo zvítězit nad 
týmy FC Medlánky a SK Chrlice. Velmi vyrovnaný souboj 
jsme svedli s družstvem FC Žďas Žďár nad Sázavou, kdy 
jsme až brankou těsně před koncem prohráli 1:2. Bohu-
žel jsme v tu chvíli ještě netušili, že nás právě tento tým 
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SFK ELKO Holešov – Mladší přípravka
V měsíci březnu proběhla závěrečná část zimní pří-

pravy týmu mladší přípravky SFK ELKO Holešov před za-
hájením jarní části soutěží. Díky uvolnění koronavirových 
opatření jsme mohli uskutečnit plánované soustředění  
a konečně se zúčastnit několika turnajů a přátelských utkání.

Zimní soustředění proběhlo v termínu od 3. do 6. 
března 2022 na hotelu Rusava na Rusavě a bylo společné 
s hráči starší přípravky. Za mladší přípravku se ho zúčast-
nilo 21 dětí, přičemž pro některé to bylo vůbec poprvé, 
kdy byly několik dnů a nocí bez rodičů a sourozenců,  
a byly tak nuceny se do určité míry postarat samy o sebe. 
Každý den ráno začínal rozcvičkou, během které jsme se 
vždy proběhli na nedaleký lyžařský svah. Hlavní část pak 
představoval dvoufázový trénink, který byl rozdělen na 
dopolední a odpolední blok. My jsme využívali hřiště  
s umělým povrchem přímo u hotelu, hráči starší příprav-
ky pak hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu SK 
Rusava. Soustředění ale nebylo jen o sportovních výko-
nech. První den odpoledne jsme využili místní bowlingo-
vé dráhy, v dalších dnech pak hotelový bazén a wellness 
s vířivkou a saunami. V rámci večerní, společenské, části 
jsme si pro děti připravili promítání videí a různých her, 
nejen s fotbalovou tématikou. Zpestřením soustředění 
pak byla nečekaná sněhová nadílka, kdy během večera  
a noci z pátku na sobotu napadlo téměř 5 cm sněhu.

V sobotu 12. března pořádal SK Rusava a Klub přátel 
turistiky a sportu, po roční přestávce, 4. ročník fotbalo-
vého turnaje mladších přípravek  „Sejdeme se na umělce 
– Rusava 2022“. Turnaje se kromě nás zúčastnily týmy po-
řádajícího SK Rusava, FC Viktoria Otrokovice a FC Kvasice / 

Soustředění fotbalistů starší přípravky SFK Holešov - Rusava
Ve čtvrtek 3. 6. 2022 jsme odjeli na soustředění na 

Rusavu do zdejšího renomovaného hotelu Rusava. Již 
po příjezdu a ubytování v hotelu byla pro všechny hrá-
če přichystána úvodní tréninková jednotka,  po jejímž 
absolvování uzavřeli hráči den večerním bowlingovým 
kláním na místních dráhách v areálu hotelu. 

Další dva dny proběhly dle nastaveného plánu tre-
néry. Brzký ranní budíček spojený s ranním výběhem na 
místní sjezdovku probudil i ty největší spáče. Po snídani 
proběhl dvouhodinový trénink a po obědě 1,5 hodinový 
trénink. V závěru každého dne proběhlo uvolnění svalů 
v hotelovém SPA. K dispozici měli hráči whirlpool, krát-
ký bazén a také suchou a eukalyptovou saunu. Uvolnili 
si velmi dobře své unavené svaly a zažili všichni nejen 
kvalitní a náročnou fyzickou přípravu v průběhu obou 
tréninků, ale i rehabilitace velmi podobné těm, které 
absolvují i profesionální fotbalisti. Určitě to pro ně byl 
velmi dobrý motivátor do další fotbalové zábavy, jež je 
letos ještě čeká. 

Abychom nebyli jen u aktivního sportu, trošku 
jsme si zasoutěžili ve večerním kvízu ve skupinkách na 
téma znalostí hráčů ze sportovního prostředí. Zažili jsme  
u toho spoustu zábavy, napětí a legrace. 

Odměnou bylo hráčům také konečné vyhodnoce-
ní provedené všemi trenéry a zakončení závěrečným 
sladkým oceněním všech hráčů za absolvování nároč-

ného soustředění. Také zážitky a fyzickou kondici, kterou  
v průběhu sezony určitě využijí, lze určitě považovat za 
určitý druh odměny.

Závěrem musíme poděkovat hráčům za jejich 
přístup a snahu v průběhu celého soustředění, vedení 
klubu a rodičům za možnost provést vše tak, jak jsme 
si naplánovali, výbornému zázemí, jídlu a přístupu  
k nám na samotném hotelu Rusava a v neposlední řadě 
také našim kamarádům z Rusavy za umožnění přístupu 
a možnosti tréninku na jejich hřištích. Závěrečný vítězný 
pokřik uzavřel po návratu do Holešova velmi vydařené 

tréninkové dny a ukázal rodičům soudržnost týmů obou 
přípravek SFK ELKO Holešov.

Trenéři David, Erik a Ríša

odsune ze čtvrtého místa celkového pořadí turnaje a to 
pouze o 1 bod. Nakonec jsme tedy obsadili páté místo  
z 15 přihlášených oddílů, což ale není vzhledem k vysoké 
kvalitě zúčastněných družstev určitě špatný výsledek.

Poslední březnovou sobotu jsme pak k přátelskému 
utkání přivítali družstvo FK Nový Jičín. Hrálo se na umělé 
trávě na hřišti 3. ZŠ. Výsledek nebyl až tak důležitý, pro-
stor dostala většina hráčů týmu mladší přípravky, kteří 
si tak zkusili zápasové zatížení. Pro některé to byl vůbec 
první zápas mimo pravidelné tréninky. Věříme, že si za 
krásného počasí celé dopoledne děti užily.

Trenéři Bob a Radek

Finálové kolo turnaje Starez Cup v hale v Brněnských Ivanovicích
(zleva: Radovan Chytílek, Matěj Štěpán, Aleš Jakubíček, Viktor Konečný, Jan Kopčil, 
Patrik Stolář, Štěpán Skotek, Maxim Labancz, Jakub Uličník a brankář Vojtěch Paštěka)
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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

Lubná. Tým Ajax Bezměrov se na 
poslední chvíli omluvil. Vzhle-
dem k velké nemocnosti dětí 
jsme v tomto turnaji dali prostor 
několika mladým hráčům roč-
níku narození 2014. Konkrétně 
jsme nastoupili v sestavě Alexan-
der Jedlička, Jakub Burian, Viktor 
Konečný, Štěpán Skotek, Aleš 
Jakubíček, Václav Sichálek, Patrik 
Stolář a brankář Jakub Uličník.  
I přesto se nám podařilo zvítězit 
ve všech utkáních a celý turnaj 
tak vyhrát. Nejlepším střelcem 
turnaje se navíc stal Štěpán Sko-
tek s 8 brankami.

V neděli 20. března jsme 
se zúčastnili 3. kola turnaje 
StarezCup v Brněnských Ivanovicích, které představovalo 
finálovou část v bojích o celkové umístění v tomto turnaji 
pořádaném pro ročník narození 2013 a mladší. Nastou-
pili jsme v podstatě ve shodné sestavě, která si finálovou 
účast vybojovala v předkolech. V rámci posledního kola 
turnaje jsme prohráli s týmy FC Sparta Brno, FC Kuřim  
a SK Líšeň, které v tomto turnaji obsadily první tři místa 
(v tomto pořadí). Naopak se nám podařilo zvítězit nad 
týmy FC Medlánky a SK Chrlice. Velmi vyrovnaný souboj 
jsme svedli s družstvem FC Žďas Žďár nad Sázavou, kdy 
jsme až brankou těsně před koncem prohráli 1:2. Bohu-
žel jsme v tu chvíli ještě netušili, že nás právě tento tým 
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Holešovští vzpěrači zvedali pro dobrou věc!
V sobotu 12. března proběhlo v Havířově 1. kolo 

1. ligy mužů ve vzpírání, kde po 5 letech startovali  
i vzpěrači z Holešova. S přihlédnutím na aktuální situaci 
na Ukrajině se tito siláci rozhodli, že pomůžou jak umí, 
a tedy zvedáním. Konkrétně tak, že za každý bod, který 
vzepřou a pomůžou tak holešovskému družstvu, věnuje 
Vzpírání Holešov korunu na pomoc Ukrajinským uprchlí-
kům v Holešově.

A díky skvělým výkonům, které závodníci předvedli, 
vytvořili historicky největší počet bodů, jaké kdy druž-
stvo z Holešova zvládlo! Celkem tým ve složení: Josef 
Kolář, Vít Kořínek, Martin Novotný, Jan Kolář, Jan Marek 
Trebichavský a Petr Mareček zvládl nazvedat 1714 bodů, 

což znamená prozatímní 4. místo v nejvyšší mužské ligo-
vé soutěži a pouze 25 bodovou ztrátu na třetí Bohumín. 

"Závod se v rámci přípravy povedl a zlepšuji se po-
malými krůčky každým dnem, doufám, že nejlepší výkon 
předvedu v červnu na Mistrovství Evropy ." Uvedl Josef 
Kolář, který se pokoušel o překonání národního rekordu  
v nadhozu v kategorii do 102 kg, který má hodnotu 188 kg.

Vyzdvihnout je potřeba i realizační tým, který ten-
tokrát tvořila dvojice Daniel Kolář a Pavlína Šedá za jejich 
práci při závodě. 2. kolo 1. ligy mužů se bude konat 14.5 
v Holešově, tak si tento sportovní svátek nenechte ujít  
a přijďte podpořit holešovské vzpěrače na cestě za histo-
ricky první medailí v nejvyšší mužské lize.          Jan Kolář

Turnaj OFS - U11
V sobotu 12. 3. 2022 jsme se zúčastnili turnaje na 

Rusavě spolu s týmy Rusavy, Bezměrova, Viktorie Otro-
kovice a spojených týmů  Kvasice/Lubná.  

Naši hráči během celého turnaje předváděli výbor-
né fotbalové výkony a zúročili také velmi dobrou fyzic-
kou přípravu z absolvovaného soustředění na Rusavě  
v předchozím týdnu. 

Za starší přípravku SFK ELKO Holešov se zúčastnili 
Adam Zachara, Jindřich Műnster, David Klůj, Štěpán 

Turnaj starších přípravek
Dne 26. 2. 2022 se v Luhačovicích konal halový tur-

naj výběrů Okresních fotbalových soutěží v kategorii U11 
o pohár předsedy Zlínského kraje.  

Turnaje se účastnily výběry OFS Uh. Hradiště, OFS 
Vsetín, OFS Zlín a OFS Kroměříž. 

Do nominace OFS Kroměříž se dostal David Klůj a Fi-
lip Hrudík, kteří v průběhu turnaje dobře reprezentovali 
náš oddíl a nemalou účastí přispěli ke společné výhře  
v turnaji U11. 

Tímto bych jim chtěl poděkovat a popřát další fot-
balové úspěchy.

Trenér David Hrudík

Skotek, Filip Hrudík, Patrik Bakalík, Petr Sklenář, Oliver 
Hrnčiřík a Sebastian Holub.

Mužstvo Holešova se stalo celkovým vítězem tur-
naje bez jediné porážky a jako třešničku na dortu získal 
Štěpán Skotek z našeho týmu cenu pro nejlepšího střelce 
turnaje. 

Gratulujeme jemu i celému týmu SFK ELKO Holešov 
k jejich společnému vítězství.

Trenéři David, Erik a Ríša

Turnaj Rusava 12. 3. 2022 - starší přípravka - SFK Holešov - vítěz turnaje
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Dluhové poradenství v Holešově
V rámci zjišťování zájmu občanů města Holešova začala Charita Otrokovice posky-

tovat odborné rady a pomoc lidem zatíženým dluhy. Možnost konzultací s odborným 
sociálním pracovníkem je každou středu na adrese Tovární 1407/28 v Holešově (budova 
MěÚ Holešov, přízemí – bývalá pokladna). V lichém týdnu od 8 do 12 h, v sudém od 12 
do 16 h.

Služba je určena občanům starším 18 let, kteří potřebují pomoci s dluhy, jejich zma-
pováním a vyhledáním dostupných řešení.

Jsme akreditovanou poradnou, která svým klientům nabízí možnost sepsání a podá-
ní návrhu na povolení oddlužení zdarma.

Nenechte se ovládat dluhy – začněte svou situaci řešit!
Mgr. Milan Sedlář, sociální pracovník

Dluhové poradenství Samaritán, Charita Otrokovice
milan.sedlar@otrokovice.charita.cz

734 435 004
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
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Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
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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

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz, tel.: 774 359 921
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Dluhové poradenství v Holešově
V rámci zjišťování zájmu občanů města Holešova začala Charita Otrokovice posky-

tovat odborné rady a pomoc lidem zatíženým dluhy. Možnost konzultací s odborným 
sociálním pracovníkem je každou středu na adrese Tovární 1407/28 v Holešově (budova 
MěÚ Holešov, přízemí – bývalá pokladna). V lichém týdnu od 8 do 12 h, v sudém od 12 
do 16 h.

Služba je určena občanům starším 18 let, kteří potřebují pomoci s dluhy, jejich zma-
pováním a vyhledáním dostupných řešení.

Jsme akreditovanou poradnou, která svým klientům nabízí možnost sepsání a podá-
ní návrhu na povolení oddlužení zdarma.

Nenechte se ovládat dluhy – začněte svou situaci řešit!
Mgr. Milan Sedlář, sociální pracovník

Dluhové poradenství Samaritán, Charita Otrokovice
milan.sedlar@otrokovice.charita.cz

734 435 004
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Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč

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

Mgr. Milan Fritz, advokát v Holešově,  
si Vás dovoluje informovat, že od 

1. května 2022 mění sídlo své kanceláře.  
Nově bude jeho advokátní kancelář sídlit 

v Holešově na Nám. Dr. E. Beneše 25 
(nad Komerční bankou). 

Těším se na setkání s Vámi.

Milan Fritz

VAŠE STAROSTI NA MOJI HLAVU :-)

tel.: +420 604 259 162                                  e-mail: fritz@akfritz.cz



www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV

JARO2022 
Karel Košárek uvádí XIII. ročník hudebního festivalu

pod záštitou starosty Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta

BEDŘICH SMETANABEDŘICH SMETANA

PRODANÁ NEVĚSTAPRODANÁ NEVĚSTA
SÓLISTÉ, SBOR A ORCHESTR SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA

DIRIGENT VOJTĚCH SPURNÝ
REŽIE LUBOŠ CUKR

15. 5. NEDĚLE
20:30 hod

HOLEŠOV
Nejkrásnější česká národní opera

v zámeckém parku
Nejkrásnější česká národní opera

v zámeckém parku

&předprodej:  Informační centrum Zámek Holešov, tel. 571 160 880
                      v síti Ticketportal: www.ticketportal.cz
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