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ÚVODNÍK STAROSTY

Jarní dny přinášejí opět naději, ale i otazníky
Vážení spoluobčané a čtenáři Holešovska,
po trochu rozpačité zimě nám přinesly májové dny 

alespoň trochu optimismu a uklidnění. To je důležité 
nejen pro redukci priorit, ale i pro stabilizaci osobního ži-
vota. Dnešní pokovidová doba není jednoduchá a navíc 
nám současnost – a to jak osobní, tak i pracovní – kom-
plikuje dění na Ukrajině, tj. nevyzpytatelná agrese Ruska 
k sousedu, a také ekonomika a finančnictví. Stoupají 
obavy o udržení rozpracovaných záměrů, obchodních  
a pracovních závazků a také starost o rodinné rozpočty  
a zajištění některých aktivit a vztahů. 

To, že nás čeká celkem výrazné omezování a rozmýš-
lení výdajů ve všech oblastech, je jisté. Ale myslím si, že 
jsme dokázali v nedávných údobích překonat podobné 
výkyvy nebo krize. Kdo si vzpomene na „valorizaci cen“ 
z počátku 90. let minulého století, asi ví, co mám na 
mysli, nebo si jen připomeňme různé krize v předešlých 
nebo následných letech.

Ale vrcholí nám jaro, prožili jsme nejkrásnější měsíc 
v roce, který je u nás v souvislosti s Máchovým Májem 
věnován láskám a tím naději. A s neznámým autorem 
si můžeme připomenout, a to i v souladu s Máchou, že: 
„Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil! Pracuj, jako bys 
nepotřeboval peníze! Tancuj, jako by se nikdo nedíval! 
Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal! Žij, jako bys žil  
v ráji!“, a také: „Až se mě jednou zeptáš, co je pro mě 
důležitější, jestli ty nebo můj život, a já odpovím, že můj 
život, nezlob se, protože ty nevíš, že můj život jsi ty.“

700 let města Holešova
O připomínce sedmi století, od kdy můžeme 

Holešov oficiálně považovat za město, bylo řečeno 
a napsáno mnoho, ale letošní Dny města měly ještě 
další hodnotné podtexty, na které můžeme navazo-
vat. Jednak jsme se po takřka dvou a půl letech mohli 
setkat s mnoha přáteli a scházet se zcela bez omezení  
a obav a především, že se do těchto dnů zapojily i další 
významné instituce. Nejen hlavní organizátor - tedy 
město, úřad či MKS, TS, SVČ a školy a školky, ale také 
střední školy, ZUŠ a další významné subjekty. A mohli 
jsme uvítat i mnoho zajímavých osobností, anebo „sta-
rých“ přátel. Za zmínku stojí i vydání nové knihy K. Bar-
toška věnované zajímavým holešovským událostem  
a otevření expozice holešovského muzea a prohlíd-
kového okruhu. V zámku můžeme navštívit i několik 
kvalitních výstav, které budou obměňovány – v červnu 
např. 20. ročníkem Letních iluzí.

Mezinárodní a vzájemná spolupráce není samo-
účelná a jejím smyslem je nejen deklarovat náš zájem 
spolupracovat s regiony našich sousedů, ale také mezi 
sebou na Holešovsku a tím umožnit setkávání sportov-
ců, kulturních a zájmových i dalších aktivit. Díky tomu 
jsme schopni se poznávat a také předcházet různým 
klišé, animozitám i konfliktům.

Dění v regionu obohatilo také otevření nově 
opraveného rymického dvora 14. května (provozuje 

Muzeum Kroměřížska) a tím je zpřístupněna nová ex-
pozice - kromě stávajícího skanzenu nebo muzea v tvr-
zi. Týden na to jsme si slavnostně připomněli 750 let 
obce Přílepy, se kterou je mnoho z nás spojeno místem 
svého narození. 

V našem regionu se tedy stále něco zajímavého 
děje, příští týden se budou „kácet máje“, proběhnou 
různé dětské dny a také nás čeká desátá Regata nebo 
takřka třicátý Bikemataton Drásal, tentokrát spojený  
i s televizí NOVA. Poslední dvě jmenovaná setkání pro-
běhnou také v rámci oslav výročí města.

Investice a stavby
Výrazným tempem pokračuje v našem okolí 

výstavba dálnice D49, která je stavbou státu a jeho 
ŘSD. Současný šestnáct a půl kilometrový úsek Hulín 
- Fryšták je v hodnotě šesti miliard korun – ovšem tato 
cena vychází ze smlouvy z r. 2008 (!). Komunikace je 
pro město velmi důležitá, protože se jejím zprovozně-
ním (snad rok 2024 či 25) propojí „obchvat Holešova“ 
a doufáme, že se současná doprava ve městě výrazně 
sníží. Na druhou stranu má stavba i svá negativa ve 
vztahu k přírodě, zemědělství a možná i k počasí. Ale 
snad klady vůbec největší stavby v regionu pro život 
obyvatel převáží a tímto důležitým spojením s dálniční 
sítí se také podpoří rozvoj naší oblasti a kraje.

V Holešově probíhá několik dalších význam-
ných investic, o kterých také už bylo mnoho napsáno  
a vyřčeno, a dá se říci, že většina podle harmonogramu 
a předpokladů. Ale investoři, město nebo soukromí 
stavitelé, řeší každodenně řadu problémů ve vztahu ke 
stavu jednotlivých objektů (Sport centrum, CpS, býva-
lá pošta, výstavba rod. domů aj.), ale také k nedostat-
ku materiálů či cenám.

Samostatnou investicí města je rekonstrukce uli-
ce Plačkov. Ta se sice zdržela nutností obnovy kanali-
začních přípojek, ale přístupem občanů a podporou 
města se tento problém snad podařilo vyřešit a ulice 
bude moci být dokončena podle plánu i s vyloučením 
překopů nově vybudovaného chodníku a komunikace 
v nebližších letech.

Stálým hendikepem města je nedobrý stav komu-
nikací a chodníků. Z tohoto důvodu se připravuje jejich 
oprava a také budování menších parkovacích míst 
v některých lokalitách. A je nutné zajistit i základní 
funkce a úkoly města v této inflační době.

Mateřské školy a další stavby
V současné době se připravují a realizují další 

nutné stavby a opravy některých objektů. Kromě 
budování dvou parkovišť (ul. Grohova a před Sport 
centrem) je to rekonstrukce MŠ v ul. Masarykova, 
kde je třeba rekonstruovat střechu a plášť budovy  
i další související zařízení. V Mateřské škole Sluníčko 
v Havlíčkově ul. je nutno opravit kuchyň a kanalizač-
ní napojení. Toto je nevyhnutelné, u obou se jedná  

o havarijní stav a skutečně je nejvhodnější obě stavby 
provést přes prázdniny. 

Z tohoto důvodu muselo město a školky přistoupit 
k omezení prázdninového provozu, ale po poradách 
s ředitelkami (také MŠ Radost a detašovaná pracovi-
ště, či s Ústřední školní jídelnou – zajištění stravy) se 
budou MŠ snažit co nejvíce vycházet rodičům a ma-
minkám samoživitelkám vstříc; tedy těm, kteří nemají 
možnost jiného hlídání. Bude se ale jednat vždy indivi-
duálně. Město si je vědomo této komplikace pro mladé 
rodiny, ale stav školek toto řešení vyžaduje.

Probíhá také nutná oprava morového sloupu, je-
hož stav také vyžadoval radikální opravu a zabezpeče-
ní proti vlhkosti. Především se jednalo o vápencovou 
Pannu Marii (tzv. Immaculata z mušlového vápence), 
ale i další části památky. Podařilo se již opravit a insta-
lovat sochu i podstavec panny Marie v pravoúhlé zatáč-
ce mezi Količínem a Rymicemi. Tu neznámý motorista 
28. ledna srazil a poničil především podstavec. Nákla-
dem města asi 90 tisíc korun kamenictví Svak objekt 
opravilo a instalovalo. Dle vyjádření Policie ČR se zatím 
nepodařilo viníka dohledat.

Město také pokračuje v revitalizaci zeleně, která 
kromě postupné a nutné obnovy velmi zkrášluje a obo-
hacuje naše prostředí. Buduje také nové dětské hřiště 
v ul. Dukelská a workoutové hřiště u stadionu Míru atd.

Ukrajina a uprchlíci
Situace s ukrajinskými uprchlíky se postupně sta-

bilizuje a město a další organizace se snaží co nejvíce 
je zapojit do normálního života. To znamená i s tím, 
že postupně by měli brát na sebe závazky spojené 
s ubytováním a životem. Také bude třeba jim zajišťovat 
pracovní příležitosti, zabezpečit umístění dětí do škol, 
anebo vytvořit různé dětské skupiny apod. 

Je skutečně nutné poděkovat všem - kteří se  
o tyto rodiny, jež musely odejít ze svých domovů  
a už se někteří nemají kam vracet - starají a pomáhají  
a ještě budou pomáhat nuceni. Jedná se o dlouhodobý 
a náročný proces vyžadující i pochopení a trpělivost.

Podobně bych rád poděkoval všem, kteří se starají 
o internetové stránky města, které byly za loňský rok 
v soutěži Zlatý erb vyhodnoceny v kategorii měst ve Zl. 
kraji jako nejlepší.

Postupně vcházíme do léta, doufejme, že bude-
me mít možnost si i odpočinout, cestovat, potkávat se  
a bavit. Tak pár mouder: „Směj se a celý svět se směje 
s tebou. Plač a pláčeš sám.“; „Láska se podobá rannímu 
stínu, v každém okamžiku bývá menší; ale přátelství 
se podobá stínu večernímu, roste, dokud slunce života 
nezapadne.“ Fontaine; a „Nejsme zodpovědní jen za to,  
co děláme, nýbrž i za to, co neděláme.“ Molière.

Rudolf Seifert
starosta
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Krátce z našeho města
Skleněná věž
Navázali jsme další spolupráci, po bystřické ná-
bytkářské škole jde o školu sklářskou ve Valašském 
Meziříčí. Prvním projektem byla výroba darů pro 
oceněné osobnosti - skleněná plastika holešovské 
věžičky. Přijali jsme pozvání a jeli jsme se podívat, 
jak tyto originály vznikají. Pojďte s námi nakouk-
nout pod ruce sklářům, kteří pro město Holešov 
vyrobili skleněné plastiky holešovské věže.

Výbor dobré vůle schválil 
grant Charitě Holešov
Charita Holešov podala žádost o poskytnutí finanč-
ních prostředků z nadačního fondu Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové. V březnu nám v rámci 
programu Senior byla schválena finanční částka 
ve výši 70 000 Kč na pořízení nových kompenzač-
ních pomůcek. Do naší Půjčovny kompenzačních 
pomůcek budou následně pořízeny 2 kyslíkové 
koncentrátory, 2 elektrické polohovací postele  
s matrací a 1 přenosná odsávačka. Charita Holešov 
může takto zakoupením nových kompenzačních 
pomůcek rozšířit jejich počet pro potřebné klienty.
Děkujeme tímto VDV Nadaci Olgy Havlové za fi-
nanční podporu. Charita Holešov

Poděkování
Charita Holešov tímto děkuje vedení města Hole-
šova za poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
poskytování sociálních služeb v roce 2022. Kon-
krétně se jedná o částku 600 000 Kč pro Charitní 
pečovatelskou službu, 20 000 Kč pro Sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi a 110 000 Kč pro 
Nízkoprahový klub Coolna.
Děkujeme.                                             Charita Holešov  

Akce Mikroregionu
KVĚTEN
Ludslavice - 28. 5. Podhostýnská liga - požární 
sport
ČERVEN
Horní Lapač - 4. 6.  Soutěž mladých hasičů O pohár 
starostky obce, od 13 hodin na fotbalovém hřišti
Kostelec u Holešova - 4. 6. Letní karneval, na Mys-
livně od 14.30 hodin
Kurovice - 4. - 5. 6. Historické dny na hradě Kurovice
Míškovice - 19. 6. Pouť sv. Antonína
Prusinovice - 11. 6. Rohálovský bike orienťák
Roštění - 4. 6. Rybářské závody a zábava

Letní brigády pro studenty

Holešovské webové stránky byly odbornou poro-
tou vyhodnoceny jako nejlepší v kraji. Ve čtvrtek 21. 4. 
jsme z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše  
a dalších organizátorů akce převzali ocenění, ze kterého 
máme velkou radost. Mimo jiné proto, že v loňském roce 
nám prvenství uniklo o pouhé desetiny bodu. Letos jsme 
se konečně dočkali a umístili jsme se na první příčce. Na 
druhém místě se umístily Valašské Klobouky a třetí mís-
to bral Vsetín.

V letošním roce došlo po 24 letech k úpravě krité-
rií, která byla dříve více subjektivní. Tentokrát se porotci 
více soustředili na objektivnější prvky webů jako na-

příklad na to, jak je snadné nalézt potřebné informace  
o životních situacích. Úpravami prošla krajská kola i kolo 
celostátní, v obou případech se sjednotila a inovovala 
pravidla.

Město Holešov za kvalitní provedení stránek vděčí 
společnosti RAAB Computer s. r. o. Ocenění si velmi váží-
me a budeme se i nadále snažit udržet kvalitu zpracová-
ní a podávání informací, nabídku elektronických služeb  
i přehlednost webových stránek.

Vyhodnocení soutěže Zlatý erb natáčela televize 
tvs, reportáž najdete na www.itvs24.cz

Hana Helsnerová

Město Holešov bude i letos pořádat letní brigády 
pro studenty. Každoročně se letních brigád účastní ko-
lem stovky studentů středních škol. Stejně jako v mi-
nulých letech je hlavním smyslem aktivity poskytnout 
mladým lidem možnost si přivydělat, naučit se pracovat 
samostatně a v neposlední řadě jde také o budování 
vztahu k našemu městu a úctě k veřejnému prostranství.

Letní brigády již tradičně organizuje město Holešov 
a pracovníci městského úřadu ve spolupráci s příspěv-
kovými organizacemi, osadními výbory či obchodními 
společnostmi města.

Hlásit se mohou studenti ve věku 15 – 26 let, kteří 
zároveň splňují podmínku ukončení povinné školní do-
cházky. Další podmínkou je trvalé bydliště v Holešově 
nebo místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy. 

Holešov zvítězil v soutěži Zlatý erb

Ke dni dětí nové hřiště, tentokrát na Dukelské
Stalo se již tradicí, že zastupitelé města ve svém 

rozpočtu každý rok pamatují na vybudování nového 
dětského hřiště a počítají s potřebnou částkou na rekon-
strukci a opravy stávajících herních prvků.

Letos přišla řada na „monoblok Dukelská“. Impul-
sem byla především iniciativa tamních „důvěrníků“, 
kteří oslovili vedení města s požadavkem na vybudo-
vání nového hřiště v této lokalitě. Zastupitelé rozhodli  
o jeho realizaci a rada města vybrala ve výběrovém ří-
zení osvědčenou firmu Novotrend s.r.o. Tišnov, která se 
zavázala, že dětské hřiště vybuduje za částku 798 363,- 
Kč. Celek bude obsahovat herní sestavu se skluzavkou, 
kolotoč na sezení, houpadlo na pružině, pingpongový 
stůl. To vše bude umístěno na ploše z lité pryže, na které 

budou navíc umístěny interaktivní prvky. Takový povrch 
je sice v pořizovací ceně dražší, ale pro děti je mnohem 
bezpečnější a navíc minimalizuje náklady na další údrž-
bu hřiště. Práce byly zahájeny 6. května a budou dokon-
čeny nejpozději do 30. června letošního roku.

Jen pro připomenutí, loni se podařilo zrekonstruo-
vat hřiště na sídlišti U Letiště a vybudovat nové ve Všetu-
lích. Za přispění občanů a místních firem pak v minulých 
dvou letech vznikly hřiště v Dobroticích a Žopech.

Touto cestou bych chtěl všem dárcům, sponzorům  
a spolupracovníkům poděkovat za podporu projektů, 
které vedou ke zkrášlení veřejného prostoru k spokoje-
nosti nás všech a zejména k radosti našich dětí.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta města

Práce úměrné věku brigádníků budou opět probíhat na 
veřejných prostranstvích v denní pracovní době 6 hodin. 
Brigády budou rozděleny do čtyř turnusů a studenti si 
vydělají 97 Kč za hodinu.
Turnusy:
od 1. 7. do 15. 7. 2022
od 18. 7. do 29. 7. 2022
od 1. 8. do 12. 8. 2022
od 15. 8. do 26. 8. 2022

Přihlášky jsou přijímány od 16. 5. 2022 a to osobně 
v kanceláři č. 303, telefonicky 573 521 254 nebo na ma-
rie.krajcarova@holesov.cz. Při přihlášení prosíme uvádět 
jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefon. 

Hana Helsnerová

V Ludslavicích jsme sázeli budoucnost
Dne 1. dubna jsme v Ludslavicích sázeli 40 kusů listna-

tých stromů. Vysadili jsme 19 okrasných hrušní (calleryova) 
v intravilánu obce a 21 lip velkolistých v extravilánu obce.

Tuto historickou výsadbu financujeme z prostředků 
Státního fondu životního prostředí v rámci projektu SÁZÍ-
ME BUDOUCNOST.

Krásná lipová alej, která se nachází za obcí, v lokalitě 
Na Kračinách, nám zkrášlila cestu ke kapličce Panny Marie 
z r. 1908. 

Každý strom má svou „adoptivní rodinu“. Na výsadbě 
se podíleli občané naší obce a rodiny si vybraly své stromy. 
Jednu lípu si adoptovala i mateřská škola a jednu základní 
škola.

Děkuji touto cestou všem dobrovolníkům, kteří se  
i přes nepřízeň počasí výsadby v hojném počtu zúčastni-
li a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí a kvality 
ovzduší v naší obci. 

Vojtěch Adamík, starosta obce
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může takto zakoupením nových kompenzačních 
pomůcek rozšířit jejich počet pro potřebné klienty.
Děkujeme tímto VDV Nadaci Olgy Havlové za fi-
nanční podporu. Charita Holešov

Poděkování
Charita Holešov tímto děkuje vedení města Hole-
šova za poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
poskytování sociálních služeb v roce 2022. Kon-
krétně se jedná o částku 600 000 Kč pro Charitní 
pečovatelskou službu, 20 000 Kč pro Sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi a 110 000 Kč pro 
Nízkoprahový klub Coolna.
Děkujeme.                                             Charita Holešov  

Akce Mikroregionu
KVĚTEN
Ludslavice - 28. 5. Podhostýnská liga - požární 
sport
ČERVEN
Horní Lapač - 4. 6.  Soutěž mladých hasičů O pohár 
starostky obce, od 13 hodin na fotbalovém hřišti
Kostelec u Holešova - 4. 6. Letní karneval, na Mys-
livně od 14.30 hodin
Kurovice - 4. - 5. 6. Historické dny na hradě Kurovice
Míškovice - 19. 6. Pouť sv. Antonína
Prusinovice - 11. 6. Rohálovský bike orienťák
Roštění - 4. 6. Rybářské závody a zábava

Letní brigády pro studenty

Holešovské webové stránky byly odbornou poro-
tou vyhodnoceny jako nejlepší v kraji. Ve čtvrtek 21. 4. 
jsme z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše  
a dalších organizátorů akce převzali ocenění, ze kterého 
máme velkou radost. Mimo jiné proto, že v loňském roce 
nám prvenství uniklo o pouhé desetiny bodu. Letos jsme 
se konečně dočkali a umístili jsme se na první příčce. Na 
druhém místě se umístily Valašské Klobouky a třetí mís-
to bral Vsetín.

V letošním roce došlo po 24 letech k úpravě krité-
rií, která byla dříve více subjektivní. Tentokrát se porotci 
více soustředili na objektivnější prvky webů jako na-

příklad na to, jak je snadné nalézt potřebné informace  
o životních situacích. Úpravami prošla krajská kola i kolo 
celostátní, v obou případech se sjednotila a inovovala 
pravidla.

Město Holešov za kvalitní provedení stránek vděčí 
společnosti RAAB Computer s. r. o. Ocenění si velmi váží-
me a budeme se i nadále snažit udržet kvalitu zpracová-
ní a podávání informací, nabídku elektronických služeb  
i přehlednost webových stránek.

Vyhodnocení soutěže Zlatý erb natáčela televize 
tvs, reportáž najdete na www.itvs24.cz

Hana Helsnerová

Město Holešov bude i letos pořádat letní brigády 
pro studenty. Každoročně se letních brigád účastní ko-
lem stovky studentů středních škol. Stejně jako v mi-
nulých letech je hlavním smyslem aktivity poskytnout 
mladým lidem možnost si přivydělat, naučit se pracovat 
samostatně a v neposlední řadě jde také o budování 
vztahu k našemu městu a úctě k veřejnému prostranství.

Letní brigády již tradičně organizuje město Holešov 
a pracovníci městského úřadu ve spolupráci s příspěv-
kovými organizacemi, osadními výbory či obchodními 
společnostmi města.

Hlásit se mohou studenti ve věku 15 – 26 let, kteří 
zároveň splňují podmínku ukončení povinné školní do-
cházky. Další podmínkou je trvalé bydliště v Holešově 
nebo místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy. 

Holešov zvítězil v soutěži Zlatý erb

Ke dni dětí nové hřiště, tentokrát na Dukelské
Stalo se již tradicí, že zastupitelé města ve svém 

rozpočtu každý rok pamatují na vybudování nového 
dětského hřiště a počítají s potřebnou částkou na rekon-
strukci a opravy stávajících herních prvků.

Letos přišla řada na „monoblok Dukelská“. Impul-
sem byla především iniciativa tamních „důvěrníků“, 
kteří oslovili vedení města s požadavkem na vybudo-
vání nového hřiště v této lokalitě. Zastupitelé rozhodli  
o jeho realizaci a rada města vybrala ve výběrovém ří-
zení osvědčenou firmu Novotrend s.r.o. Tišnov, která se 
zavázala, že dětské hřiště vybuduje za částku 798 363,- 
Kč. Celek bude obsahovat herní sestavu se skluzavkou, 
kolotoč na sezení, houpadlo na pružině, pingpongový 
stůl. To vše bude umístěno na ploše z lité pryže, na které 

budou navíc umístěny interaktivní prvky. Takový povrch 
je sice v pořizovací ceně dražší, ale pro děti je mnohem 
bezpečnější a navíc minimalizuje náklady na další údrž-
bu hřiště. Práce byly zahájeny 6. května a budou dokon-
čeny nejpozději do 30. června letošního roku.

Jen pro připomenutí, loni se podařilo zrekonstruo-
vat hřiště na sídlišti U Letiště a vybudovat nové ve Všetu-
lích. Za přispění občanů a místních firem pak v minulých 
dvou letech vznikly hřiště v Dobroticích a Žopech.

Touto cestou bych chtěl všem dárcům, sponzorům  
a spolupracovníkům poděkovat za podporu projektů, 
které vedou ke zkrášlení veřejného prostoru k spokoje-
nosti nás všech a zejména k radosti našich dětí.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta města

Práce úměrné věku brigádníků budou opět probíhat na 
veřejných prostranstvích v denní pracovní době 6 hodin. 
Brigády budou rozděleny do čtyř turnusů a studenti si 
vydělají 97 Kč za hodinu.
Turnusy:
od 1. 7. do 15. 7. 2022
od 18. 7. do 29. 7. 2022
od 1. 8. do 12. 8. 2022
od 15. 8. do 26. 8. 2022

Přihlášky jsou přijímány od 16. 5. 2022 a to osobně 
v kanceláři č. 303, telefonicky 573 521 254 nebo na ma-
rie.krajcarova@holesov.cz. Při přihlášení prosíme uvádět 
jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefon. 

Hana Helsnerová

V Ludslavicích jsme sázeli budoucnost
Dne 1. dubna jsme v Ludslavicích sázeli 40 kusů listna-

tých stromů. Vysadili jsme 19 okrasných hrušní (calleryova) 
v intravilánu obce a 21 lip velkolistých v extravilánu obce.

Tuto historickou výsadbu financujeme z prostředků 
Státního fondu životního prostředí v rámci projektu SÁZÍ-
ME BUDOUCNOST.

Krásná lipová alej, která se nachází za obcí, v lokalitě 
Na Kračinách, nám zkrášlila cestu ke kapličce Panny Marie 
z r. 1908. 

Každý strom má svou „adoptivní rodinu“. Na výsadbě 
se podíleli občané naší obce a rodiny si vybraly své stromy. 
Jednu lípu si adoptovala i mateřská škola a jednu základní 
škola.

Děkuji touto cestou všem dobrovolníkům, kteří se  
i přes nepřízeň počasí výsadby v hojném počtu zúčastni-
li a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí a kvality 
ovzduší v naší obci. 

Vojtěch Adamík, starosta obce
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Dluhové poradenství Samaritán i v Holešově
Již 12. rokem funguje sociální služba Dluhové pora-

denství Samaritán, kterou provozuje Charita Otrokovice. 
V rámci zjišťování zájmu občanů, začala nyní dluhová 
poradna poskytovat odborné rady a pomoc lidem zatí-
ženým dluhy i v Holešově.

Za již poměrně dlouhou dobu existence poradny 
dokázali pracovníci pomoci velkému zástupu lidí, jejichž 
problémy měly společného jmenovatele – dluhy. Oněch 
12 let s sebou přineslo nejen obrovské množství lidských 
příběhů, v nichž se původně zoufalá situace podařila 
postupně změnit na naději v důstojný život bez dluhů, 
ale také poměrně zásadní změny v legislativě, týkající se 
oddlužení, exekucí apod.

Po poslední takové změně – novele insolvenčního 
zákona – účinné od 1. 6. 2019 se pracovníci poradny 
setkali s velkým zájem klientů o vstup do oddlužení. Se-
psat a podat návrh na povolení oddlužení však nemůže 
jen tak někdo. Tuto možnost má na základě akreditace 
podle zákona § 182/2006 Sb. služba Dluhového pora-
denství Samaritán stejně jako advokát, notář, soudní 
exekutor, nebo insolvenční správce. Ti však mají podání 
návrhu na povolení oddlužení zpoplatněno částkou 4 
840 Kč s DPH u jednotlivce a 7 260 Kč s DPH u společné-
ho oddlužení manželů. Dluhové poradenství Samaritán 
tuto službu poskytuje, stejně jako jiné akreditované oso-
by, pro své klienty bezplatně. Byť není služba Dluhového 

poradenství Samaritán pouze úzce zaměřena na zpraco-
vávání Návrhů na povolení oddlužení, lze bez obav říci, 
že právě o tuto činnost mají naši klienti největší zájem.

Že ne každý dlužník je vykuk, případně hlupák, kte-
rý si za své neštěstí může sám, dokresluje i následující 
příklad:

Muž středního věku si půjčil na rekonstrukci druž-
stevního bytu, ve kterém s manželkou bydleli. Po ně-
kolika letech se však rozvedli a k rodinným potížím se 
přidali i vleklé zdravotní potíže, kvůli nimž musel opustit 
své původní zaměstnání a najít si jiné, bohužel hůře 
placené. Kvůli propadu příjmu nebyl dlužník schopen 
splácet původní půjčku, což řešil půjčkou novou. Takto se 
pokusil vytloukat klín klínem ještě v několika případech, 
než jej dluhová spirála zcela pohltila a nastoupilo exe-
kuční vymáhání jeho dluhů. Dlužníkovi byly prováděny 
srážky ze mzdy a on tak žil na pokraji chudoby, bez reál-
ného výhledu na splacení svých dluhů. Nakonec se ob-
rátil na Dluhové poradenství Samaritán a po konzultaci  
s pracovníkem poradny se rozhodl vstoupit do oddluže-
ní. Pracovník služby dlužníkovi sepsal na základě doda-
ných dokumentů návrh  na povolení oddlužení, který byl 
soudem akceptován, a oddlužení bylo povoleno. V něm 
by měl dlužník splácet po dobu pěti let své dluhy pro-
střednictvím srážek ze mzdy.

Dlužník nyní sice stále žije na pokraji chudoby, ale 
před sebou má naději na život bez dluhů po úspěšném 
absolvování procesu oddlužení.

Pokud máte problémy s dluhy a chcete je řešit, 
obraťte se na pracovníka služby Mgr. Milana Sedláře 
na tel. čísle 734 435 004, případně e-mailem na milan.
sedlar@otrokovice.charita.cz a domluvte si konzultaci. 
Adresa poradny v Holešově je Tovární 1407/28 v Hole-
šově (budova MěÚ Holešov, přízemí – bývalá pokladna).  
V lichém týdnu od 8 do 12 h, v sudém od 12 do 16 h.

V případě zájmu je možné dohodnout si schůzku  
v Otrokovicích, kde poradna sídlí na adrese Tř. Tomáše 
Bati 1255, Otrokovice – Baťov.

Holešovské školky plánují na prázdniny rozsáhlé stavební práce
Všechny tři holešovské mateřské školy budou  

o prázdninách zvelebovat své prostory. Tato skutečnost 
však bude mít výrazný dopad na prázdninový provoz.  
V letošním roce nebude docházet k mísení dětí z různých 
školek, tentokrát budou provoz zajišťovat školky vždy 
jen pro ty děti, které jsou v dané školce zapsané.

„Velmi zásadní oprava a řešení havarijního stavu 
kuchyně a kanalizace čeká MŠ Sluníčko v ul. Havlíčkova. 
Tato rekonstrukce nelze provádět za provozu, a proto  
k ní dojde o prázdninách a naruší to prázdninový tradič-
ní provoz. Ještě náročnější, co se týká výše investice, je 
oprava pláště budovy a dalších zařízení v MŠ v Masary-
kově ulici,“ uvádí starosta města Rudolf Seifert. Z těchto 
důvodů přistupuje město – zřizovatel školek – po do-
hodě s vedením těchto zařízení k následujícím opatření:

Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova ulice, 
bude zajišťovat provoz pouze pro „své“ děti, a to v obdo-

bí od 1. do 22. 7. 2022. Ve stejném období a také pouze 
pro „své“ děti bude zajištěn provoz Mateřské školy Ho-
lešov, Masarykova ulice. Prázdninový provoz Mateřské 
školy Radost Holešov, Grohova ulice, pak bude zajištěn 
v období od 8. do 24. 8. 2022, rovněž pouze pro děti za-
psané v této školce.

„Mateřské školy jsou schopny s ohledem na pro-
vádění nutných úprav a údržby, zajistit provoz pouze 
s omezenou kapacitou, pro nezbytně nutné potřeby 
zákonných zástupců. Z tohoto důvodu budou k prázd-
ninovému provozu přijímány pouze děti zaměstnaných 
rodičů s celodenní docházkou a děti s trvalým pobytem 
na území města Holešova,“ shodují se ředitelky mateř-
ských škol.

I když pokrytí prázdninového provozu mateřských 
škol není nikdy jednoduché sladit, letošní rok je v tom-
to ohledu ještě mnohem náročnější. „Ale školky budou 

mít v uvedených termínech ve velmi omezené míře  
a výjimečně prostor pro umístění dětí z potřebných rodin 
(samoživitelky apod.) ve svých detašovaných pracoviš-
tích apod. Dotazy vznášejte na ředitelky MŠ," doplňuje 
starosta.

Město a vedení mateřských škol děkují za pochope-
ní této složité situace a alespoň tímto způsobem se snaží 
rodinám pomoci.

Hana Helsnerová

Sledujte nás na webu 
www.holesov.cz 
www.holesov.info
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Rezervační systém jako optimální organizace práce a úspora času
Současná legislativa upravující výkon veřejné správy  

v drtivé většině agend rozvolnila tzv. místní příslušnost, což 
znamená, že si občan může např. podat žádost o občanský 
průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, přepsat vozidlo 
nebo ohlásit živnost atd. na kterémkoliv úřadě spravující 
tyto agendy, bez ohledu na místo jeho trvalého pobytu.

Snahou zákonodárců je zcela jistě přiblížit se novou 
právní úpravou potřebám občanů, aby si mohli své zá-
ležitosti vyřídit i ve městě, kde pracují, skutečně žijí či 
momentálně pobývají. Náš úřad už dlouhodobě evidu-
je různá podání klientů i ze vzdálenějších měst a obcí, 
např. Přerov, Zlín, Otrokovice, Fryšták, Brno atd. Tento 
stav si logicky vyžádal potřebu systematické organizace 
práce. Některé velké úřady si proto zřídily elektronický 
vyvolávací systém, který transparentně reguluje pořadí 
a především kapacitní možnosti úřadu. Toto řešení však 
předpokládá velké prostory, ve kterých by se mohli zdr-
žovat čekající klienti. Nevýhodou pro občana pak je, že 
stráví na úřadě mnoho času - někdy i marným čekáním 
na vyřízení své záležitosti.

Další možností, jak optimalizovat správu a výkon 
agend, je zřízení elektronického rezervačního systému, 
který občanovi (klientovi) zajistí, že v den a hodinu, 
kterou si v systému zarezervoval, bude skutečně bez 
zbytečné časové prodlevy obsloužen. I náš úřad byl nu-
cen reagovat na situace, které v důsledku výše popsané 
právní úpravy vznikaly. Proto v roce 2020 přistoupil na 
tzv. přepážkových pracovištích na moderní způsob orga-
nizace práce a zavedl rezervační systémy. Jejich cílem je 
především odstranit dlouhé fronty občanů na chodbách 
úřadu a tím ušetřit jejich zbytečně ztracený čas, ale také 
optimálně zorganizovat stále narůstající počty podání. 
Za téměř rok a půl takto fungující praxe nám narostly 

počty efektivněji obsloužených klientů a díky časově roz-
plánované organizaci práce i vyšší počet elektronických 
podání vyřízených v kratším čase (u agend, kde tento 
způsob podání legislativa umožňuje). Na základě výše 
uvedeného chceme i touto cestou veřejnost informovat, 
že k vyřízení svých záležitostí na tzv. přepážkových pra-
covištích musí mít všichni klienti v rezervačním systému 
vytvořenou registraci.

Tyto rezervační systémy najdete na stránkách města 
Holešov (https://www.holesov.cz/rezervacni-systemy) na 
několika místech: v záložce „praktické“, „úřad“ nebo i v zá-
ložce „rezervace“. Zde si občan zvolí termín a hodinu, která 
mu vyhovuje, uvede jméno, příjmení a telefonní číslo, po-
případě e-mail, označí - nejsem robot a vše potvrdí. 
Vytvořit si rezervaci můžete na tyto dny:
pondělí a středa  07:30 – 10:45, 12:00 – 16:45 hod
úterý a čtvrtek  07:30 – 10:45 hod.

Jedná se konkrétně o tyto agendy:
REGISTR VOZIDEL
REGISTR ŘIDIČŮ
OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Klienti, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu ob-
jednat sami, mohou tak učinit telefonicky (viz telefonní 
seznam). Klienti, kteří nemají vytvořenou rezervaci, 
nemohou automaticky předpokládat, že budou obslou-
ženi v den, kdy se na úřad dostaví. Kvalitní výkon veřejné 
správy spočívá v její modernizaci, profesionalitě a vstříc-
né oboustranné komunikaci, což je i našim cílem.

Mgr. Renata Junáková, 
vedoucí Odboru dopravního a správního

Na území ORP Holešovsko odstartoval MAP III. Bude hlavně plánovací
Zvýšit kvalitu předškolního a základního vzdělávání 

prostřednictvím systematického přístupu, akčního plá-
nování, inovativních a inhibičních metod, ale především 
formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů, 
to je od počátku cílem místních akčních plánů rozvoje 
vzdělávání (MAP), jež se realizují také na území ORP Ho-
lešovsko. Vloni v prosinci zde odstartoval MAP označený 
římskou číslicí III. Navazuje na předchozí MAP II a jeho 
nositelem je opět MAS – Partnerství Moštěnka. 

Z koncepce projektu Místní akční plán vzdělávání 
III vyplývá, co školy v daném území chtějí, potřebují  
a jaké jsou pro ně v tuto chvíli reálné dotační možnosti  
a příležitosti. Stejně jako MAP II se i MAP III zaměřuje na 
rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, sdí-
lení zkušeností a v neposlední řadě i na pomoc školám 
s investicemi.  

MAP III potrvá do konce listopadu 2023
„MAP III bude převážně plánovací, zaměřený na 

aktualizaci dokumentu MAP a vyhodnocování toho, co 
se podařilo, a toho, kde bude třeba ještě zajistit další 
podporu pro zlepšení vzdělávání v regionu,“ upřesnila 
koordinátorka projektu Marie Tesařová s tím, že MAP III 
je dvouletý a realizuje se od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2023. 
Zapojeno je do něj 23 základních a mateřských škol na 
Holešovsku, také Městská knihovna Holešov a TYMY – 
Středisko volného času. Projekty, které pro ně MAS – 
Partnerství Moštěnka realizuje, podporují a pomáhají ve 
společných a sdílených aktivitách, jakými jsou exkurze, 
školení a další vzdělávací akce. 
Letos se aktualizuje dokument MAP

V letošním roce se v rámci projektu uskuteční pět 
informačních a metodických setkání k aktualizaci do-

kumentu MAP, a to například formou hromadné kon-
zultace, informativního setkání či facilitace. „Probírat 
se budou například revize Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání v oblasti nové infor-
matiky a digitálních kompetencí, rozvoj čtenářské gra-
motnosti, podpora předškolního vzdělávání, dvě infor-
mativní setkání se zaměří na kvalitu vzdělávání,“ dodala 
Marie Tesařová. 

Na zajištění aktivit bude spolupracovat realizační 
tým s členy pracovních skupin. Tyto skupiny jsou celkem 
čtyři. Orientují se na čtenářskou a matematickou gra-
motnost, financování a rovné příležitosti. 

Kontakt pro další informace:
Marie Tesařová, tel. 734 435 217, e-mail: marie.te-

sarova@mas-mostenka.cz

ZPRÁVY 
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Rezervační systém jako optimální organizace práce a úspora času
Současná legislativa upravující výkon veřejné správy  

v drtivé většině agend rozvolnila tzv. místní příslušnost, což 
znamená, že si občan může např. podat žádost o občanský 
průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, přepsat vozidlo 
nebo ohlásit živnost atd. na kterémkoliv úřadě spravující 
tyto agendy, bez ohledu na místo jeho trvalého pobytu.

Snahou zákonodárců je zcela jistě přiblížit se novou 
právní úpravou potřebám občanů, aby si mohli své zá-
ležitosti vyřídit i ve městě, kde pracují, skutečně žijí či 
momentálně pobývají. Náš úřad už dlouhodobě evidu-
je různá podání klientů i ze vzdálenějších měst a obcí, 
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žovat čekající klienti. Nevýhodou pro občana pak je, že 
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Za téměř rok a půl takto fungující praxe nám narostly 
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REGISTR VOZIDEL
REGISTR ŘIDIČŮ
OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
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né oboustranné komunikaci, což je i našim cílem.
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Kontakt pro další informace:
Marie Tesařová, tel. 734 435 217, e-mail: marie.te-
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Velká kolekce ručně vyráběných panenek Aleny Dyn-
kové z Valašských Klobouk má v Holešově světovou premi-
éru. Autorka panenky nejen vyrábí, ale také na ně šije ob-
lečení a obléká je. Inspiruje se valašským folklorem a svá 
díla vyobrazuje v koloběhu života, od narození po máry. 

„Inspirací k tvorbě sbírky byla vinylová panenka  
z mého dětství, které jsem ušila můj první valašský kroj. 
Výsledek se mi zalíbil natolik, že jsem se rozhodla sbírku 
rozšířit o další panenky s tématem Celý rok na Valašsku,“ 
říká sběratelka. 

Ve třech zámeckých sálech vystavuje přes dvě stě 
panenek a dekorací zakomponovaných nejen do období 
lidského života, ale také zvykosloví. Prezentuje panen-
ky během jarních, letních i zimních zvyků, panenky  
v kolebkách zavinuté do peřinek, panenky jako hrající 
si děti, panenky jako nevěstu a ženicha i stárnoucí ba-
bičky a dědečky. Celá výstava je přitom komponovaná 
do samostatných tematických výjevů včetně perfektně 
zapracovaných detailů a dekorací. Doprovází ji texty, 
které návštěvníkům přiblíží jednotlivé moravské zvyky, 
obyčeje a historii zároveň. 

Aranžérkou a výtvarnicí výstavy je Lenka Jagošová, 
která na holešovském zámku již aranžovala výstavy Bet-
lémy za sklem a Jaro v krajce.

Alenka Dynková se výrobě panenek věnuje již deset 
let. Vyrábí dva druhy – malé dekorativní, které zaberou 
asi hodinu a půl práce a velké porcelánové panenky.  
V případě těch velkých slovo „vyrábí“ znamená, že koupí 

Výstava Panenky, příběh života, 7. 5. – 28. 8. 2022 
Zámek Holešov otevřel výstavu ručně vyráběných panenek ze sbírky Aleny Dynkové 

porcelánové tělíčko, kterému teprve vdechne „duši“. Pa-
nence navrhne a ušije oblečení, oblékne ji, zestylizuje 
do navržené scény, vybere vhodnou paruku, namaluje 
obličej a výraz a pomocí drátků zafixuje do požadované 
pozice. To ale stále není vše.

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

telka. Jednou by ráda měla své muzeum a v současnosti 
vyjednává s městem Valašské Klobouky o vybudování 
stálé expozice. 

   Výstava Panenky, příběh života trvá do 28. srpna. 
Navštívit ji můžete v květnu út –pá 12:30 – 17 hodin, 
so - ne 9 – 12 a 13 – 17 hodin. V červnu, červenci a srpnu 
út - ne 9 – 17 hodin. 

Dospělí 100 Kč, děti, studetni a senioři 60 Kč, školní 
skupiny a tábory 40 Kč, rodiny 250 Kč.

Dana Podhajská

Ještě než jsme si začaly povídat, Alena Dynková 
na chvíli odchází, aby zkontrolovala svou první a milo-
vanou panenku. Na holešovské výstavě je hned v prv-
ním sále. Je dokonale krásná, stejně jako všechny další 
panenky, které sběratelka na zámku vystavuje. Je slovo 
sběratelka to správné? Určitě není. Alena Dynková je 
totiž především neuvěřitelný řemeslník, výtvarník, de-
signer, návrhář a etnograf v jednom. Ale především je 
člověk s velkým a pokorným srdcem. Na světovou pre-
miéru pro své panenky čekala dlouho…

Je mezi vystavenými panenkami nějaká, 
která je vám nejmilejší?

Určitě, moje vysněná panenka, velká jako dvou-
leté dítě. Toužila jsem po ní, protože jsem do té doby 
takovou neměla. Ušila jsem jí svůj první kroj a chodila 
jsem s ní i do školy mezi děti. Dostala ode mě první krp-
ce, což byla rarita. Zkuste sehnat kožaře, který by ušil 
krpce pro panenku. Je to moje srdcovka…

A máte nějakou vysněnou, kterou jste ještě 
nevyrobila a z nějakého důvodu se do toho chce-
te pustit?

Chtěla bych mít panenku v životní velikosti. Jak 
jsem měla dříve ráda ty malinké panenky, teď už se 
začínám ohlížet pro těch větších, v reálné velikosti.  
To bych si přála. 

Lze vaši tvorbu vůbec někam posunout a jak?
Určitě jde. U nás na Valašsku je tolik krásných tradic, 

které lze dětem představit. Abych jim je zprostředkovala, 
musím jim je ukázat na panenkách, musím panenky do 
těch tradic zakomponovat… obléknout je a vytvořit po-
zadí. Přiznám se, že všechny tradice zpracované nemám. 
Proto chci pokračovat.

Jde teda spíše o zakomponování panenek do scé-
ny. Ale vaše tvorba jako taková, jde někam posunout?

Do kulis, panenky krásně nainstalovat do prostoru, 
aby diváka oslovily a ukázaly mu, že jsou pořád krásné. 

Zmínila jste, že ráda pracujete s různými mate-
riály, mluvila jste o krpcích. Je těžké v dnešní době 
sehnat materiály, které k tvorbě potřebujete?

Je, například je velmi těžké sehnat pravý modrotisk, 
který by ladil k mým malinkým panenkám. Třeba sukno 
seženete, ale už to určitě není kvalita jako dříve. Co nese-
ženete, jsou výšivky, protože dnes už je skoro nikdo nemá. 
Musíte stále hledat, pídit se po babičkách, tetičkách, které 
ještě výšivky mají. Je to pořád o hledání…

Chodíte s panenkami mezi děti, popíšete, jak to 
funguje?

Pracuji spolu s dalšími tradičními výrobci pro jednu 
organizaci a společně chodíme po školách a prezentujeme 
dětem valašské tradice, jako je třeba i paličkování nebo ple-

tení košíků. Přijdu mezi děti, povykládám, vyzkouším si 
je, pak se spolu pustíme do práce a ony si samy vyrobí 
svou vlastní panenku, kterou si pak odnesou domů. 
Vidím na nich, že je to zajímá a z toho mám největší 
radost. Že ty děti reagují a chtějí se zapojit.  

Vaším snem je mít vlastní muzeum a již  
o něm jednáte s městem Valašské Klobouky. Jak 
to vypadá?

Pevně věřím, že se naší paní starostce otevře srdíčko  
a podnikne ty správné kroky, aby valašské tradice prostřed-
nictvím panenek viděli i lidé ve Valašských Kloboukách.

Dana Podhajská

Na realizaci výstavy se spolu se  sběratelkou podílela výtvarnice Lenka Jagošová a produkční oddělení kulturního středis-
ka, paní Jana Slovenčíková,  Lenka Eisová a Dana Podhajská. 

Alena Dynková se svou nejmilejší panenkou, má ji od 
dětství a ušila jí svůj první valašský kroj. Foto Dana 
Podhajská

Je mezi těmi panenkami jedna...
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Děti ze Základní umělecké školy Holešov vystavují na zámku
Základní umělecká škola Holešov tradičně vysta-

vuje práce dětí z výtvarného oboru. Výstava se koná na 
zámku a kurátory jsou pedagogové Jana a Karel Jakób-
kovi a Jakub Leško, kteří letošní prezentaci věnovali 700. 
výročí Holešova. Na výstavní panely vybrali obrázky, kte-
ré odrážejí současnost i historii města, objevují se však 
také motivy z populárních holešovských pověstí, detaily 
architektury a další.

„Vystavujeme práce za celý školní rok a to už je  
o něčem zcela jiném než loni, kdy výuka z velké části 
roku v ateliérech neprobíhala kvůli covidu,“ řekla Jana 
Jakóbková.   

Na chodbě prvního patra zámku vystavuje přes dvě 
stě čtyřiceti dětí, nejsou mezi nimi práce letošních absol-
ventů, kteří budou vystavovat zvlášť v rámci XX. Letních 
iluzí (1. 7. – 28. 8.).

Výstava výtvarného oboru se koná do 23. června 2022 a je volně přístupná podle otevírací doby zámku, tedy  
v květnu od úterý do pátku od 12:30 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, od června denně kromě 
pondělí od 9 do 17 hodin.                         Dana Podhajská

V neděli 1. května začala turistická sezona v zámecké kovárně
Do Malého muzea kovářství Holešov se návštěvníci 

mohou podívat od 1. května a všechny následující květ-
nové a červnové víkendy. Komentované prohlídky se 
konají v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

Malé muzeum kovářství leží v blízkosti raně barok-
ního zámku a bylo vybudováno na místě staré kovárny 
ze 17. století. Stavba je z hlíny a na konci třicetileté války 
ji postavil bohatý kovář, který si pod dílnou vybudoval  

i tajnou únikovou cestu. Po-
hled do podzemí je dodnes 
patrný přes výheň.

V kovárně je k vidě-
ní plně vybavená dílna  
s dvěma kovářskými měchy. 
Jeden z nich stál původně 
na půdě a přes potrubí 
vháněl vzduch do ohniště, 
podle holešovských mu-
zejníků fungoval ještě do 
první světové války. Druhý 
vertikální měch na pohon 
výhně je z roku 1854 a Ho-
lešov jej získal v roce 2018  

z Jasenné na Zlínsku. Kromě těchto technických pamá-
tek se návštěvník podívá  také do dobových světniček 
řemeslníkovy rodiny a expozice o historii kovářství. Patří  
k ní dva metry vysoký hodinový stroj, který kdysi pohá-
něl zámecké hodiny.

Denně kromě pondělí budou expozice o historii 
kovářství, kovářská dílna a ukázka lidového bydlení 
otevřeny až v letních měsících. Každý prázdninový pátek  
a sobotu se budou konat ukázky kovářské práce, o kte-
ré je v létě velký zájem. V srpnu v rámci dožínek se zde 
uskuteční také tradiční zvykoslovný program pro širokou 
veřejnost.

Městské kulturní středisko, které má kovárnu ve 
správě, 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 
zvýhodněné ceny nabídne vstupy do všech památek  
a na všechny letní zámecké výstavy.

Dana Podhajská
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vuje práce dětí z výtvarného oboru. Výstava se koná na 
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Jakóbková.   

Na chodbě prvního patra zámku vystavuje přes dvě 
stě čtyřiceti dětí, nejsou mezi nimi práce letošních absol-
ventů, kteří budou vystavovat zvlášť v rámci XX. Letních 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Kateřina Gereková – Rymice
Ondřej Duda – Rymice

Aneta Cigánková – Martinice
David Bártek – Zašová

Edita Janalíková – Holešov
Petr Tobolík – Holešov

ÚMRTÍ
Marcela Glozigová – Holešov
Libuše Adámková – Holešov
Zdeněk Židlík – Holešov
Jiřina Vašíková – Holešov
Josefa Přikrylová – Holešov
Jiřina Kučerová – Holešov
Antonín Kolinský – Holešov

Dušan Gajdošík – Holešov
Dalibor Zbořil – Holešov
Milan Marek – Holešov
František Hlavinka – Holešov, č. Žopy

Zpracovala: 
 Jarmila Medková – matrikářka

Aneta Randulová – Chropyně
Petr Sýkora – Chropyně

Kateřina Soldánová – Žopy
Robin Hogl – Martinice

7. 6. 1952  se narodil v Kroměříži FIŠER, Zdeněk. Studoval archeologii, historii a muzeologii na univerzitě v Brně. V letech 1978–1991 byl ředitelem Muzea Kroměřížska. Pracuje jako 
historik se zaměřením na české dějiny let 1815–1948 a biografie v Moravském zemském muzeu v Brně. Vedle dílčích studií vydal řadu biografií významných osobností 
moravského kulturního života. Je také autorem publikací a odborných článků k historii města Holešova a okolí, přispívá do řady odborných časopisů.  70. výročí narození

7. 6. 1967   zemřela NEUMANNOVÁ-HODAČOVÁ, Božena, holešovská rodačka, kulturní pracovnice, redaktorka a spisovatelka. Byla druhou manželkou básníka. S. K. Neumanna. Přispí-
vala do dobového tisku články o literatuře a životním stylu. Ve svých literárních pamětech vzpomíná i na Holešov (Byla jsem ženou slavného muže, vyd. 1998) (*12. 1. 1882 
Holešov) – 55. výročí úmrtí

9. 6. 1912  se narodila v Holešově KLÁTILOVÁ, Božena. Dcera stavitele Jana Rolka, bývalého starosty Holešova. Významná regionální portrétistka, malovala také květinová zátiší. Žila  
v Šumperku, v Holešově vystavovala v roce 1980. (13. 1. 2007 Šumperk) – 110. výročí narození

18. 6. 1942   zemřel v Brně JAROŠ, Ladislav. Čestný občan města Holešova, starosta Sokola, dlouholetý profesor češtiny, francouzštiny a těsnopisu, ředitel gymnázia v Holešově v letech 
1905–1939. V listopadu 1939 byl předčasně penzionován. Byl zapojen do osvětové práce ve městě. V období okupace se stal velitelem Obrany národa pro jihovýchodní 
Moravu. V roce 1941 byl zatčen gestapem a pro svou odbojovou činnost byl popraven následujícího roku v brněnských Kounicových kolejích. (*10. 5. 1880 Čechy u Přerova)  
– 80. výročí úmrtí

22. 6. 1892   se narodil ŠERÝ, Karel, hudební pedagog. Absolvoval Janáčkovu varhanní školu v Brně, působil jako profesor na gymnáziích i učitelském ústavu v Kroměříži. Byl ředitelem 
kůru a učitelem hudby v Uherském Brodě a v Holešově (1902–1929), kde také působil jako dirigent Podhoranu. Přednášel na pedagogické fakultě Univerzity Palackého  
v Olomouci. (†30. 1. 1966) – 130. výročí narození

23. 6. 1987  zemřel PLAJNER, Rudolf, čestný občan Holešova, profesor gymnázia v Holešově. Publikoval odborné články z matematiky, fyziky a astronomie, přednášel v rozhlase. Byl 
náčelníkem československého Junáka, předsedou MěNV v Holešově i Okresního národního výboru v Holešově. (*5. 4. 1901) – 35. výročí úmrtí

VÝROČÍ - ČERVEN

Jeden hezký životní příběh
Dvojčata, dvě sestry, Hana a Jiřina Hradilovy se narodily 15. 2. 1949 a do svých 

dvaceti let žily v Chomýži. Nyní už 50 let žijí v Holešově. Celý jejich život žijí bok po boku. 
Studovaly stejnou školu, vyučily se na prodavačky, obě pak prodávaly v Holešově - jed-
na v drogerii, druhá v textilu. Stejně se oblékaly, sdílely své radosti, starosti i bolesti. 
Jezdily na srazy dvojčat a vícerčat do Jirkova. Do dnešního dne spolu tráví čas, povídají 
si a poslouchají písničky.

Dne 10. 6. roku 1972 měly sestry Hradilovy společnou svatbu na Hostýně, hostina 
se pak konala v Holešově na Slavii. Za pár dnů od této události uběhne 50 let. 

MAMINKY A TATÍNCI, DĚKUJEME ZA VYCHOVÁNÍ, MÁME VÁS MOC RÁDI A DO DAL-
ŠÍCH SPOLEČNÝCH LET PŘEJEME HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY A BOŽÍHO PO-
ŽEHNÁNÍ.

dcera Hana s rodinou, syn Robert
dcera Romana s rodinou, syn Radek
vnoučata Lucie, Lukáš, Denis a Daniel

manželé Hana a Ludvík Novákovi, manželé Jiřina a Alois Horsákovi
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Objevuj památky, holešovský zámek 
se opět zařadil do soutěže pro nestátní památky 

Holešovský zámek se zapojil do 2. ročníku motivač-
ního programu pro návštěvníky nestátních památek. 
Jedná se o soutěžní hru o zlevněné a volné vstupy, atrak-
tivní ceny a dárky pro turisty a cestovatele. Zařadil se 
mezi 58 českých a moravských hradů, zámků, synagog 

a jiných typů památek, které můžete navštívit a sbírat 
razítka. Každou třetí památku získáte za polovic, každou 
sedmou zdarma. Hrací karty budou na závěr slosovány  
a můžete vyhrát velmi lákavé ceny. Soutěž bude probí-
hat do 31. října 2022. 

Hrací kartu si vyžádáte na kterékoliv ze zapojených 
památek, tedy i na zámku v Holešově, v jeho informač-
ním centru. Ke kartě dostanete brožurku se seznamem 
památek. Ve Zlínském kraji se můžete vydat například 
do kroměřížského zámku, do uherskoostrožského zámku 
a rymického skanzenu. Z celého Česka vyberte například 
synagogu v Boskovicích, zámek Loučeň či chlumskou 
loretu. 

Cestujte, objevujte a nasbírejte razítka sedmi vámi 
libovolně zvolených památek. Vyplněnou hrací kartu 
poté odešlete na soutez@objevujpamatky.cz. První tři 
získají pobyt v zámeckém hotelu Červený Hrádek, pobyt 
v apartmánech na zámku Loučeň a pobyt v hradním 
penzionu Svojanov Více informací na www.objevujpa-
matky.cz/motivacni-program. (dap)

100 let muzejnictví v Holešově a František Růžička
100 let muzejnictví v Holešově a František Růžička 

– Městské muzeum a galerie Holešov po dvanáctileté 
pauze otevřelo výstavní prostory a veřejnosti zpřístup-
nilo výběr ze svých sbírek. Prezentuje je prostřednictvím 
dvou zmíněných výstav. Nad akcí převzal záštitu ministr 
kultury Martin Baxa.

První výstava představuje čtyři nejvýznamnější 
sběratele, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj holešov-

ského muzea. Byli to Rudolf Janovský, Jaroslav Doležel, 
Františka Černá a František Stelzig a na výstavě jsou vy-
staveny nejvýznamnější předměty, které městu věnovali 
nebo prodali. Jedná se především o cennou archeologii  
a etnografii. Vystaven je například největší klenot muzea 
– část unikátního bronzového depotu (soubor šperků  
a keramiky) z Tučap, který v roce 1924 vyoral František 
Nedbal. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že byl nalezen 

v téměř neporušeném stavu. Za pozornost rozhodně 
stojí také kolekce krojovaných vestiček, které prezentují 
všechny tři etnografické oblasti kolem Holešova, Hanou, 
Slovácko i Valašsko a barokní meč hraběte Jana Rottala  
z druhé poloviny 17. století.

V galerijní části jsou k vidění obrazy Františka Rů-
žičky, významného holešovského malíře. Holešov se tak 
po čtyřiceti letech znovu dočkal zpřístupnění odkazu 
tohoto výtvarníka a profesora na místním gymnáziu  
v podobném rozsahu, jako v roce 1982.  

Vystaveny jsou oleje, akvarely, kvaše, kresby i pas-
tely, na kterých autor mimo jiné zachytil dnes již zaniklá 
zákoutí regionu, například dobrotický mlýn. Vystaven 
je také originál náhrobní desky, který neznámý zloděj  
v roce 1998 ukradl z hrobu Růžičkovy rodiny. Podle do-
bového tisku se později našel ve sběrném dvoře. 

Výstava 100 let muzejnictví v Holešově bude trvat 
do 2. října 2022 a navštívit ji můžete v květnu,  červnu, 
září a na začátku října ÚT – NE 12:30 – 16:00, v červenci 
a srpnu  ÚT – NE 10:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00. Výstava 
František Růžička trvá do poloviny července, otevírací 
doba v květnu, červnu a červenci je stejná jako v případě 
výše jmenované výstavy. Obě výstavy zhlédnete v rámci 
jednoho vstupného.  

Dana Podhajská

Herec a bloger Lukáš Hejlík se vrací do Holešova, tentokrát v komedii 
Vaříme z vody

Herec, moderátor a majitel úspěšného gastroblogu a gastromapy Lukáš Hejlík si 
po svém úspěšném dubnovém vystoupení znovu zahraje v zámeckém New Drive Clubu. 
20. června v 17 hodin se spolu s kolegou Alanem Novotným představí ve velmi úspěš-
ném představení Vaříme z vody.

Jedná se o vtipné putování po zemích unie, každou z nich reprezentuje jiný tatínek, 
vaří a mluví řečí své země. Všechny hraje Alan Novotný, diváci mu rozumí a skvěle se 
baví. Modrožlutým moderátorem je Lukáš Hejlík.

Vstupenky na další Hejlíkovo komediální LiStOVáNí, kdy herci hrají s minimálními 
rekvizitami za to mnohem blíže divákovi, koupíte v holešovském informačním centru 
nebo on-line na www.holesov.info. (dap)
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Country kapela TEXAS uvedla své třetí CD

Stavění máje v režii Orla a KDU již podesáté
Strom je jeden ze starých symbolů života. Proto 

máj či májka je symbolem jeho ochrany a růstu. Zeleň, 
pestrost tohoto „stromu“, papírové květy a stuhy vlající 
na májce - to všechno jsou symboly vyjadřující radost  
a optimismus. Pochmurné zimní a časné jarní období už 
je za námi a my se konečně můžeme radovat z příchodu 
vrcholného jara! V pátek 29. dubna 2022 nám počasí přá-
lo na 100 %. Májová oslava proto mohla začít.

Úderem páté hodiny odpolední se ze vrat fary vydal 
průvod na holešovské náměstí. Krojované děti, muži 
nesoucí na ramenou statný kmen, k tomu Holešovská 
muzika a celý zástup v čele s holešovským děkanem P. 
Jerzy Walczakem, senátorkou Šárkou Jelínkovou, sta-
rostkou holešovské jednoty Orel Lenkou Karhanovou 
a místostarostou města Pavlem Karhanem vykročil na 
cestu okolo náměstí, kde už čekal dav přihlížejících. Po 
technických přípravách (máj je ještě potřeba pevně spojit 
s ozdobeným vrškem), zazněl jasný pokyn pořadatelů: 
vykliďte hlavní část prostoru, budeme stavět! K nosičům 
se připojili i další dobrovolníci a všichni pomocí dlouhých 
svázaných tyčí postupně májku zvedali. Za necelých pět 
minut už stála kolmo a zapadla do otvoru v dlažbě. Nej-
delší službu měli muži držící zajišťovací lana, kteří museli 
počkat, až se májka pevně ukotví trubkami a klíny. Díky 

poznatkům z prvních ročníků má májka pevný obal z ty-
ček proti nenechavcům.

Zatímco se pracovalo na bezpečném ukotvení, 
připravila se cimbálová muzika a tanečníci z folklórní-
ho souboru Malá Rusava. Červená, modrá a bílá, barvy 
valašského kroje, rozsvítily a roztančily centrální plochu 
náměstí. K podvečernímu posezení na závěr dohrávala 
dechová Holešovská muzika. Skákací hrad v barvách li-
dové strany nezůstal ani na okamžik opuštěný, děti na 
něm řádily až do úplného konce.

Za zdárný průběh akce se zasloužili pořadatelé – 
členové holešovské KDU-ČSL, členové Orla a řada dalších 
dobrovolníků. O dobré jídlo a pití se po celou dobu sta-
rala dobře sehraná parta okolo Oldy Rektoříka. Kolik lidí 
se ale zapojilo do vlastního stavění asi nikdo nespočítá, 
poděkování patří všem bez rozdílu. Strom na májku letos 
věnovala starostka obce Brusné, za což moc děkujeme, 
protože najít vhodný kmen na májku bývá díky posled-
ním kůrovcovým rokům poměrně problém. Ale ani to nás 
nesmí odradit!

Ostatně v průběhu 10 let trvání této krásné slavnosti 
se už organizátoři museli vypořádat s lecjakými překáž-
kami. Jednou to byly byrokratické naschvály, jeden po-
kus o krádež májky, jindy intenzivní provazy deště nebo 

dokonce bouřka. Proto jsme rádi, že po dvou covidových 
letech proběhlo stavění máje v Holešově konečně bez 
komplikací a v plné parádě. Srdečně proto zveme na 
kácení máje, které proběhne v sobotu 28. května 2022. 
Těšíme se, že se na něm zase společně potkáme!

Ondřej Machálek

Folklorní tance v Holešově se letos konaly s mezinárodní účastí
Téměř 100 členů folklorních souborů se v neděli 24. 

dubna 2022 zúčastnilo celorepublikového finále otevře-
né soutěže ve folklorních tancích. Také v letošním roce 
díky účasti tanečníků z našeho partnerského města Po-
vážská Bystrica byla tato akce s mezinárodní účastí. Fol-
klorní tance se již tradičně konaly v SVČ TYMY Holešov. 
Jsme moc rádi, že jsme opět po 2 letech mohli folklorní 
soubory u nás přivítat!

Vyhlašovatel této soutěže je Pionýr a hlavním or-
ganizátorem je PS M. Očadlíka Holešov. Tato soutěž byla 
otevřená všem zájemcům o folklor – oddílům, školám, 
folklorním souborům, SVČ a Domům dětí a mládeže atd. 

Finále soutěže se zúčastnilo celkem 5 vysílajících folklor-
ních souborů s 8 pásmy. Soutěžilo se ve 3 kategoriích 
– mladší + starší děti + junioři. Všechny soubory zau-
jaly porotu nápaditostí svých pásem, pěveckými a také 
tanečními výkony. Diváci oceňovali všechna vystoupení 
velkým potleskem.

Pětičlenná porota byla složena z odborníků na 
folklor. Zasedla v ní paní Marcela Urbanová, Naděžda 
Horáková, Eva Zehnalová, pan Ivo Urban a pan Michal 
Mynář. Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu vzhle-
dem k tomu, že každé vystoupení bylo originální a z jiné 
folklorní oblasti. 

Všechny oceněné soubory získaly kromě diplomů 
také medaile, upomínkové dárky a nejmladší soubory 
obdržely také plyšáka. Při závěrečném ceremoniálu byli 
oceněni také všichni vedoucí, kteří se dětem věnují ve 
svém volném čase. Velké poděkování si zaslouží také 
všichni členové poroty. Pro děti jsme na závěr připravi-
li překvapení v podobě vystoupení kouzelníka – Mága 
RadekRa. Toto vystoupení se líbilo nejen dětem ale také 
všem dospělákům.

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a přípra-
vě této soutěže, děkuji také MŠMT a městu Holešov za 
finanční a materiální podporu.              Jarmila Vaclachová

SPOLEČNOST

Holešovské Texasy není třeba milovníkům dobré 
muziky, zábavy a především country představovat. Za 
dobu své již třicetileté aktivní hudební historie vydala tři 
desky a tu poslední Carpe diem – „Užívej dne“ – uvedla 
na trh a představila příznivcům v holešovském zámec-
kém klubu 9. dubna.

Deska navazuje na dvě předchozí, první trochu „ga-
rážovou“, a druhou „Mamutí křik“ (2015).

Deska Carpe diem je třetím profilovým albem 
Texasu a doplňuje předchozí o repertoár této oblíbené 
a pozitivní sestavy pěti hudebníků. Obsahuje 13 skladeb 
ze zlatého klasického countryového zpěvníku i novinky, 
o které svůj repertoár hudebníci obohatili. Kdo má rád 
country a kladný přístup k životu a navíc si uvědomuje 
hodnotu času – jak uvádí Horatius svým citátem Carpe 
diem – tuto desku uvítá a bude si rád pouštět nebo na-
vštíví některé z letních vystoupení Texasu. Připomínáme 

jen, že CD je neprodejné a je vytvořeno pro propagační 
účely kapely.

Texas nyní tvoří Jiří Lošťák, Josef Drábek, Eduard 
Popelka, Pavel Janečka a Yveta Popová (od roku 2019) 
a hostem na desce je známý klávesista (nyní Olympic) 
Pavel Březina. V jeho studiu byla deska vloni natočena.

Uvedení desky mezi příznivce proběhlo v New Drive 
Clubu v zámku a doplnili ji svým uměním spříznění ta-
nečníci z Nivnice, úspěšná country taneční skupina Ken-
taky, a také Dušan a Mirka Poláškovi se svým úžasným 
vystoupením s bičem.

A kde se můžeme s Texasem k užívání dne setkat?: * 
28. 5. Hasičský dům na Bořenovské – Dětský den; * 4. 6. 
Folkový festival BÉKAL Přílepy - Texas od 21 hod. country 
bál; * 2. 7. Zahájení provozu koupaliště v Holešově od 
19 hod.; * 9. 7. Roštění bývalé koupaliště, country bál 
od 20 h. atd.

Deska vznikla za podpory města Holešova a je i pro-
pagačním materiálem, na kterém si můžeme uvědomit 
pestrost holešovského hudebního dění a skvělých kapel.

R. Seifert
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PŘÍSPĚVKY

Tragédie v Dobroticích
Tak to dopadá, když nezodpovědní majitelé psů 

nechávají své mazlíčky pobíhat v přírodě na volno. Pes 
strhnul březí srnu a výsledek jeho útoku je na fotografii. 
Co si vytrpěla ona a plody v ní nechceme ani domýšlet. 
Uvědomme si, že nejsme v přírodě sami a i nejrozto-
milejší a nejhodnější pes je šelma a lovec a jeho, třeba  
i zasuté pudy, se v něm při kontaktu s divokou zvěří 
snadno probudí.

Myslivecký spolek Dobrotice - Žopy

Beseda s politikem Michalem Šmardou
Další zajímavou besedu ve studovně Městské 

knihovny Holešov uspořádala ve čtvrtek 14. dubna 
místní organizace (MO) ČSSD. Po předchozí neformální 
diskuzi s bývalým ministrem zahraničí Mgr. Tomášem 
Petříčkem, která se konala 11. listopadu loňského roku, 
jsme tentokrát přivítali předsedu ČSSD Michala Šmardu. 
Besedu moderoval předseda MO Jaroslav Chmelař.

Michal Šmarda je novým předsedou strany od pro-
since 2021. V úvodním slovu se věnoval mezinárodní 
situaci. Vzpomněl tzv. „humanitární bombardování 
Srbska“ v roce 1999, které ho vedlo k přesvědčení, že 
Evropa nemůže spoléhat jen na pomoc USA, ale měla 
by se naučit řešit své problémy sama. Popsal svou ne-

dávnou cestu na Ukrajinu, kde na něho silně zapůsobily 
dojmy z míst zasažených válkou, z ní vyplývající masivní 
uprchlická vlna a následná nutnost nezbytné pomoci 
naší země uprchlíkům. Je však třeba počítat s tím, že 
statisícové přírůstky příchozích do ČR výrazně ovlivní 
naši ekonomickou situaci a zde nesmíme opomíjet so-
ciální potřeby současných obyvatel republiky.  A poté již 
odpovídal na otázky z pléna.

První dotazy se týkaly problematiky migrace oby-
vatel, angažování našeho státu ve válce Rusko – Ukraji-
na a sociální politiky státu. Dále diskutující poukazovali 
na rychle rostoucí ceny energií, potravin, nemovitostí  
i služeb a s nimi související nejvyšší míru inflace v no-

vodobé historii ČR. Michal Šmarda trpělivě odpovídal  
i na otázky týkající se zemědělství, dopravy, zdravotnictví  
a stagnující bytové výstavby. V závěru reagoval na dota-
zy k současné vnitrostranické situaci v ČSSD a blížícím se 
komunálním a senátním volbám.

Další beseda se uskuteční ve studovně Městské 
knihovny Holešov v pondělí 30. května 2022 od 17:00 
hod, tentokrát s bývalým ministrem zahraničních věcí 
ČR Tomášem Petříčkem.

   
  Jaroslav Chmelař, 

 předseda MO ČSSD Holešov

25 let mezinárodní spolupráce mezi dobrovolnými hasiči z obce 
Karlovice a Podvysoké

25. 9. 2021 uspořádal sbor oslavu 25 let vzájemné 
spolupráce s hasiči ze Slovenska z obce Podvysoká. Dob-
rovolní hasiči z Karlovic připravili celodenní program, ve 
kterém zajistili svým kolegům ze Slovenska ukázku nově 
rekonstruované hasičské zbrojnice v obci Prusinovice. 
Hlavním bodem setkání byla slavnostní schůze, kde si 
účastníci připomněli uplynulých 25 let společných se-
tkání. V průběhu schůze byli oceněni pamětními medai-
lemi za spolupráci nejen hasiči, ale i přítomní starostové 
obou obcí. 

26. 3. 2022 se zástupci SDH Karlovice zúčastnili 
výroční valné hromady DHZ Podvysoká na Slovensku. 
Při této příležitosti byli zakládající členové vzájemné 
spolupráce vyznamenáni medailemi za mezinárodní 
spolupráci. 

Součástí obou setkání bylo i představení společně 
vytvořené publikace o spolupráci a dosažených úspěších 
obou sborů. Brožura je doplněna řadou fotografii doku-
mentujících činnost sborů.  

Žehnání cyklistům
Na prvního máje odpoledne si u kostela dali sraz ma-

jitelé kol, motokol, koloběžek a dalších přibližovadel. Sešlo 
se jich tu přes padesát - od seniorů až po ty, kteří ještě ne-
chodí ani do školky. Přijeli ti, kteří používají kolo jako ne-
zbytný dopravní prostředek, i ti, kteří jezdí jen rekreačně. 

„Děkujeme ti, Bože, a chválíme tě za to, že nás pro-
vázíš svou pomocí. Ochraňuj všechny, kdo budou použí-

vat tato kola jako dopravní prostředky. Dej jim postřeh, 
rozvahu a ohleduplnost, a ti, kdo cestují, ať bezpečně 
dosáhnou svého cíle...“ těmito slovy žehnal holešovský 
děkan Jerzy Walczak cyklisty i kola a popřál šťastné stov-
ky najetých kilometrů a bezporuchovost kol.  

MM

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz, 

tel.: 774 359 921
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INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
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tel.: 774 359 921

květen 2022 | 13

Kožní ambulance Holešov MUDr. Petra Bílková
Sušilova 1505, Holešov tel. 573 399 557 pro-
vádí kontrolu znamínek na těle před letní 
sezonou

14. 6. 2022    12.00 – 16.00 hod.
16. 6. 2022      7.00 – 13.00 hod.
Vyšetření je prováděno ručním dermatosko-
pem, je zcela zdarma a není nutné se předem 
objednávat.

K vyšetření je nutné mít platnou kartičku pojištěn-
ce!!!

Čarodějnice v naší sokolovně
Ve čtvrtek 28. 4. 2022 nás mile překvapila nečekaně 

velká účast dětí na našem čarodějnickém cvičení v so-
kolovně na Plačkově. Přišly skoro všechny děti z „Před-
školáků“ a z „Cvičení rodičů s dětmi“, tudíž se nakonec  
v sokolovně slétlo okolo 40 čarodějnic a čarodějů spolu 
se svými rodiči. Byla to radost pohledět. Masky, klobou-
ky, košťata byly opravdu vychytané.

Rozhýbali jsme se při oblíbené Saxaně a nechybě-
la ani rozbíhačka u oblíbené písničky „Pět ježibab“. Pak 
jsme v čarodějnickém kruhu uspořádali závod moder-
ního koštěte s klasickým starým, kdy si děti mezi sebou 
předávaly dvě sokolská košťata. Nejvíce se však malé 
čarodějnice těšily na plnění úkolů na deseti stanovištích. 
Protože jsme si vykouzlili krásné slunečné počasí, mohli 

Záslužný řád českého hasičstva 
Řád uděluje Výkonný výbor SH ČMS jako nejvyšší 

ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovol-
ného hasičstva a záchranářů v České republice či prosla-
vení vlasti v zahraničí. 

V sobotu 9.4.2022 se uskutečnílo v Přibyslavi shro-
máždění starostů OSH. Součástí shromáždění bylo rov-
něž předávání Záslužného řádu českého hasičstva, které 
proběhlo v reprezentačních prostorech zámku Přibyslav. 
Ze Zlínského kraje a okresu Kroměříž se dostalo této 
vysoké pocty starostovi OSH Kroměříž a náměstkovi sta-
rosty KSH Zlínského kraje bratru Stanislavu Pumprlovi.

Bratr Stanislav Pumprla vstoupil do řad dobrovol-
ných hasičů v SDH Prusinovice kde se stal členem v roce 
1967. Již na základní škole začal navštěvovat kroužek 
mladých hasičů. V průběhu let vystřídal mnoho funkcí 
v různých stupních organizace dobrovolných hasičů. Vy-
konával funkci velitele sboru a okrsku Prusinovice, 30 let 
pracoval jako hasič z povolání v Hasičském záchranném 
sboru Zlínského kraje. Prošel všemi funkcemi přes velitele 
čety, velitele směny, velitele stanice. Byl velitelem jedno-
tek Hasičského záchranného sboru okresu Zlín a ředite-
lem Hasičského záchranného sboru okresu Zlín. V okrese  
pracoval ve VV jako vedoucí odborné rady velitelů. Pak byl 

3 volební období náměstek starosty OSH KM a 4 volební 
období vykonává funkci starosty OSH KM. Je ve VV KSH 
kde vykonává funkci náměstka starosty KSH. Na repub-
likové úrovni byl 5 volebních období členem VV sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska kde vykonával funkci 
vedoucího Ústřední odborné rady velitelů a pracoval  
v Ústřední odborné radě hasičských soutěží. Je držitelem 
odborností odznak Hasič I, Preventista I, Velitel, Strojník. 
Rozhodčí instruktor v Ps a rozhodčí TFA. Účastnil se ně-
kolika MČR v Ps dobrovolných hasičů a profesionálních 
hasičů v Ps. Účastnil se šesti olympiád CTIF za Českou re-
publiku jako rozhodčí v Ps. Je uznávaný v celé  ČR a také u 
DPO Slovenska. Je velkou hasičskou osobností. A právem 
mu bylo uděleno na základě volby výkonného výboru SH 
ČMS ocenění Záslužný řád českého hasičstva. 

Dalšími vyznamenanými Záslužným řádem českého 
hasičstva za mimořádné zásluhy o rozvoj dobrovolného 
hasičstva a záchranářů v ČR byli  Mgr. Jan Dumbrovský, 
Josef Netík, Václav Žižka. 

Záslužný řad českého hasičstva in memoriam, byl 
udělen bývalému starostovi sdružení

Ing. Karlu Richterovi. Vyznamenání převzala jeho 
manželka Jitka Richterová. 

jsme mít i tři stanoviště venku, na travnatém prostran-
ství před sokolovnou. Děti tak sbíraly do pavučinové 
medaile deset znaků, které postupně získávaly na sta-
novištích. Podle nadšení a rozzářených očí jsme poznali, 
že největší úspěch měla „zkouška létání“, kde se děti 
houpaly na dlouhém visícím laně. Venku pak bodoval 
„přechod přes smrdutý močál“, kdy pod přecházející kla-
dinou budila respekt vanička s vodou. 

Kdo měl splněno, mohl zasednout k připravenému 
ohni a opéct si špekáček. Děkujeme moc za tak velkou 
účast, kdy jsme po dlouhé době mohli společně zahnat 
období nemocí a různých neduhů a vyčarovat krásnou 
jarní náladu. 

                                Za T.J. Sokol Holešov Eva Poiselová

PŘÍSPĚVKY / INZERCE
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Pestré a ještě pestřejší – takové byly Dny města Holešova
Není snadné shrnout právě proběhlé hlavní oslavy 

700letého výročí našeho města do jednoho článku. Zá-
žitků a různorodých akcí bylo tolik, že by nestačilo ani ti-
síc slov. Nejde se ani zaměřit na to nejdůležitější, protože 
důležité bylo všechno. Od slavnostního otevření muzea  
a galerie, přes hudební produkce, komponované pořa-
dy v masných krámech, sportovní akce, dny otevřených 
dveří, kuchařskou show, divadlo, ekologickou osvětu, 
ocenění osobností, udělování grantů až k vyvrcholení 
v podobě opery. Všechny pořady byly skvělé, účinkující 
nás těšili svým uměním a zájemci se mohli dozvědět 
spoustu zajímavostí z různých oblastí. Do Dnů města 
Holešova byly na pořadatelské straně zapojeny stovky 
lidí (jen v samotné opeře jich bylo více než sto), a pro-
to jsme velmi rádi, že se stovky lidí zapojily i na straně 

divácké a posluchačské. Děkujeme za váš zájem, kladné 
ohlasy i samotnou účast. Poděkování patří samozřejmě 
i všem pořadatelům včetně těch, kteří nejsou při akcích 
až tak vidět, ale bez nich by to nebylo. 

Příjemná atmosféra, která v průběhu oslav vznikla, 
neminula ani zástupce partnerských měst, kteří dorazili 
na druhý víkend. Chválili nejen pestrost programu, ale 
také vstřícnost lidí, se kterými se setkali. Druhou poklonu 
pak vysekli zaměstnanci společností, kteří přivítali děti  
z holešovských školek a škol při Dnech s odpady. Pochva-
la mířila dětem, jejich rodičům i učitelkám. Při objíždění 
republiky v rámci osvětových akcí není prý příliš časté, 
aby děti měly takový přehled, co se týká třídění odpadů, 
a aby tak vzorně spolupracovaly, jako naši školáci. O to 

větší radost doznívá při zpětném hodnocení Dnů města. 
Děkujeme tedy všem, kteří se jakkoliv zapojili.

Z každého dne vzniklo shrnutí včetně rozsáhlé 
fotogalerie. Reporty den po dni najdete na webových 
stránkách www.holesov.cz. Snažili jsme se také všechny 
programy zaznamenat do reportáže Holešov TV. Podívej-
te se, jak se nám to podařilo.

 Hana Helsnerová

Dny města 2022 skutečně dny města
První polovina května patřila v Holešově připomín-

ce oficiálně a nyní uznávané první písemné zmínce, kdy 
byli obyvatelé Holešova citováni jako měšťané a kdy byla 
zmíněna i holešovská farnost jako městská. Jedná se tedy 
o rok 1322.

O této skutečnosti a po padesáti letech druhé připo-
mínce určení Holešova jako město bylo uvedeno spousta 
informací a názorů a v podstatě se jedná jen o vyjádření 
historiků a případně jejich spory. Je tedy jedno, zdali je Ho-
lešov městem 700 nebo 750 let, nyní je pro nás důležité, 
že jsme se dokázali „oklepat“ z covidových opatření a uza-
vírek a jsme schopni se scházet a své město rozvíjet dále.

A skutečně letošní Dny města se staly skutečnými Dny 
města, do kterých se zapojilo nejen Městské kulturní stře-
disko a koordinoval odbor kultury MěÚ či město, ale velmi 
aktivní byly Základní umělecká škola F. X. Richtera, Vyšší  
a Střední policejní škola MV Holešov, Gymnázium L. Jaroše, 

všechny holešovské základní školy, přidaly se i mateřinky 
a SVČ Tymy. Oslavy podpořily významně i Římskokatolická 
farnost, Charita Holešov, která si připomněla 30 let exis-
tence, Technické služby svým Dny s odpady připomněly 
nutnost dbát na ekologii a velmi pozitivní byl Sportovní 
den města, ve kterém se mohly prezentovat místní oddíly  
a také si příchozí vyzkoušet řadu sportů i s humanitárním 
během, nebo se představily místní mažoretky, jenž patří  
k naší špičce - myšleno v ČR a Evropě - nebo společnost 
Billa prezentovala vztah k Holešovu obnovou sadů v parku.

Dny doprovázela i řada kulturních setkání a otevření 
výstav, připomínka jednotlivých století, kdy je Holešov 
městem - výstava na náměstí - a setkání s vévodou Vald-
štejnem a s bojovníky z Kurovic, ocenění osobností města 
r. 2021 či setkání s místními spolky v rámci tzv. Akce mi-
lion, spolupráce s komerčními subjekty a otevření trvalé 
expozice Holešovského muzea (!), a vrcholem pak bylo 

setkání se zástupci partnerských měst a hostů – po tak-
řka třech letech – a v závěru nádherná „Prodaná nevěsta“ 
opavského divadla. Vysadili jsme i lípu k tomuto výročí 
a k návratu a obnovení společenského života ve městě. 
Nynější doba není jednoduchá a jistě i dále nebude, ale 
v Holešově jsme podle dnešních zkušeností schopni žít ve 
vzájemné soudržnosti.

Všem, kteří se jakkoli podíleli na organizování těchto 
dnů, všem, kteří se připojili svým umem k této přehlídce 
aktivit obyvatel a místních institucí, všem kteří se zú-
častnili akcí a všem, kteří berou město pozitivní formou 
a doufají, že jsme schopni společně dovést dění u nás  
k dalšímu rozvoji vztahů a dotváření občanské společ-
nosti s uznáváním aktivit toho druhého, těm patří velké 
poděkování a uznání…

S úctou 
R. Seifert, starosta

Společenských událostí je víc než dost 
Spolky a organizace jako by si chtěly vynahradit 

minulé dva roky, které nám byly „ukradeny“ covidem, 
a tak je letošní jaro přímo nabité akcemi a událostmi. 
Důkazem toho byla sobota 23. dubna, kdy se v Holešově 
a okolí konalo hned šest zajímavých programů. Po vynu-
cené pauze se v řádném dubnovém termínu do prostor 
zámecké zahrady v Přílepích vrátili řezbáři. Oblíbená 
akce, kdy se veřejnost může kochat talentem a umem 
mistrů i učňů řezbářů, si nenechaly opět ujít stovky lidí. 
Pod rukama řezbářům vznikala opravdová umělecká 
díla. Navíc s jistou symbolikou, protože v průběhu dne 
tvořili další dřevěné sochy do přílepského betlému. Po-
zornost si vyžádala také šikovnost košíkáře, který nechal 
návštěvníky, aby si tento „kumšt“ vyzkoušeli. 

Po více než třiceti letech se členové Sorry klubu sešli 
ve sklepních prostorách Základní umělecké školy Hole-
šov – zkrátka tam, kde to celé začalo. Tyto prostory od 
roku 1968 sloužily jako klubovna, koncertní sál i galerie. 
Toto "místo s duší" bylo nedávno nově rekonstruováno 
a bude i nadále zaplněno uměním. Už nyní zdi sklepení 
zdobí výtvarné práce studentů ZUŠ F. X. Richtera a své 

útočiště tam jistě najdou také studenti oboru hudebního 
i dramatického.

Konala se také výstava modelové železnice, kterou 
vedoucí kroužku SVČ Tymy Mladý železničář jednou za 
rok přestěhují tak, aby si ji mohla prohlédnout široká 
veřejnost. Této možnosti využila velká spousta ná-
vštěvníků.

Vůbec poprvé se v Holešově uskutečnilo první kolo 
národního šampionátu SMTČR (Svazu mažoretek a twir-
lingu ČR) pro sóla, dua a tria klasické mažoretky. V hale 
1. Základní školy se představilo více než 100 mažoretek 
v celkem osmdesáti soutěžních vystoupeních. Hned 17 
jich bylo v podání holešovských mažoretek, kterým se 
velmi dobře dařilo, na mistrovství ČR se kvalifikovaly 
všechny.  

Novinkou byla také akce „Restart“, která byla za-
měřena na primární prevenci v oblasti bezpečnosti do-
pravy se zapojením složek IZS a jiných institucí, včetně 
atraktivního doplňkového programu. Diváci si užili moto 
show kaskadéra Adama "Special" Peschel, módní pře-
hlídku PSI-Hubík, ukázku vybavení složek IZS, ukázku 

zásahu u dopravní nehody, ukázku činnosti moto školy 
nebo vyhlášení dětské výtvarné soutěže na téma BESIP. 
K vyzkoušení byly připraveny enduro dráhy s průvod-
cem, „nekonečné“ moto kolečko v náklonu, první pomoc 
pod dozorem Českého červeného kříže, mobilní dětské 
dopravní hřiště nebo skákací hrad pro děti. 

Třešničkou na dortu pak byl další koncert festiva-
lu Musica Holešov. Posluchačům bylo nabídnuto další 
světově proslulé jméno - Andreas Scholl. Barokní recitál 
světové operní hvězdy, kontratenoristy Andrease Scholla 
v dokonalém doprovodu Czech Ensemble Baroque si ne-
nechalo ujít na dvě stovky návštěvníků.

Byla to pro nás velká výzva, ale podařilo se a z celé-
ho dne vznikla reportáž Holešov TV.

Hana Helsnerová
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žitků a různorodých akcí bylo tolik, že by nestačilo ani ti-
síc slov. Nejde se ani zaměřit na to nejdůležitější, protože 
důležité bylo všechno. Od slavnostního otevření muzea  
a galerie, přes hudební produkce, komponované pořa-
dy v masných krámech, sportovní akce, dny otevřených 
dveří, kuchařskou show, divadlo, ekologickou osvětu, 
ocenění osobností, udělování grantů až k vyvrcholení 
v podobě opery. Všechny pořady byly skvělé, účinkující 
nás těšili svým uměním a zájemci se mohli dozvědět 
spoustu zajímavostí z různých oblastí. Do Dnů města 
Holešova byly na pořadatelské straně zapojeny stovky 
lidí (jen v samotné opeře jich bylo více než sto), a pro-
to jsme velmi rádi, že se stovky lidí zapojily i na straně 

divácké a posluchačské. Děkujeme za váš zájem, kladné 
ohlasy i samotnou účast. Poděkování patří samozřejmě 
i všem pořadatelům včetně těch, kteří nejsou při akcích 
až tak vidět, ale bez nich by to nebylo. 

Příjemná atmosféra, která v průběhu oslav vznikla, 
neminula ani zástupce partnerských měst, kteří dorazili 
na druhý víkend. Chválili nejen pestrost programu, ale 
také vstřícnost lidí, se kterými se setkali. Druhou poklonu 
pak vysekli zaměstnanci společností, kteří přivítali děti  
z holešovských školek a škol při Dnech s odpady. Pochva-
la mířila dětem, jejich rodičům i učitelkám. Při objíždění 
republiky v rámci osvětových akcí není prý příliš časté, 
aby děti měly takový přehled, co se týká třídění odpadů, 
a aby tak vzorně spolupracovaly, jako naši školáci. O to 

větší radost doznívá při zpětném hodnocení Dnů města. 
Děkujeme tedy všem, kteří se jakkoliv zapojili.

Z každého dne vzniklo shrnutí včetně rozsáhlé 
fotogalerie. Reporty den po dni najdete na webových 
stránkách www.holesov.cz. Snažili jsme se také všechny 
programy zaznamenat do reportáže Holešov TV. Podívej-
te se, jak se nám to podařilo.
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ce oficiálně a nyní uznávané první písemné zmínce, kdy 
byli obyvatelé Holešova citováni jako měšťané a kdy byla 
zmíněna i holešovská farnost jako městská. Jedná se tedy 
o rok 1322.

O této skutečnosti a po padesáti letech druhé připo-
mínce určení Holešova jako město bylo uvedeno spousta 
informací a názorů a v podstatě se jedná jen o vyjádření 
historiků a případně jejich spory. Je tedy jedno, zdali je Ho-
lešov městem 700 nebo 750 let, nyní je pro nás důležité, 
že jsme se dokázali „oklepat“ z covidových opatření a uza-
vírek a jsme schopni se scházet a své město rozvíjet dále.

A skutečně letošní Dny města se staly skutečnými Dny 
města, do kterých se zapojilo nejen Městské kulturní stře-
disko a koordinoval odbor kultury MěÚ či město, ale velmi 
aktivní byly Základní umělecká škola F. X. Richtera, Vyšší  
a Střední policejní škola MV Holešov, Gymnázium L. Jaroše, 

všechny holešovské základní školy, přidaly se i mateřinky 
a SVČ Tymy. Oslavy podpořily významně i Římskokatolická 
farnost, Charita Holešov, která si připomněla 30 let exis-
tence, Technické služby svým Dny s odpady připomněly 
nutnost dbát na ekologii a velmi pozitivní byl Sportovní 
den města, ve kterém se mohly prezentovat místní oddíly  
a také si příchozí vyzkoušet řadu sportů i s humanitárním 
během, nebo se představily místní mažoretky, jenž patří  
k naší špičce - myšleno v ČR a Evropě - nebo společnost 
Billa prezentovala vztah k Holešovu obnovou sadů v parku.

Dny doprovázela i řada kulturních setkání a otevření 
výstav, připomínka jednotlivých století, kdy je Holešov 
městem - výstava na náměstí - a setkání s vévodou Vald-
štejnem a s bojovníky z Kurovic, ocenění osobností města 
r. 2021 či setkání s místními spolky v rámci tzv. Akce mi-
lion, spolupráce s komerčními subjekty a otevření trvalé 
expozice Holešovského muzea (!), a vrcholem pak bylo 

setkání se zástupci partnerských měst a hostů – po tak-
řka třech letech – a v závěru nádherná „Prodaná nevěsta“ 
opavského divadla. Vysadili jsme i lípu k tomuto výročí 
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Nynější doba není jednoduchá a jistě i dále nebude, ale 
v Holešově jsme podle dnešních zkušeností schopni žít ve 
vzájemné soudržnosti.

Všem, kteří se jakkoli podíleli na organizování těchto 
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nosti s uznáváním aktivit toho druhého, těm patří velké 
poděkování a uznání…

S úctou 
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Společenských událostí je víc než dost 
Spolky a organizace jako by si chtěly vynahradit 

minulé dva roky, které nám byly „ukradeny“ covidem, 
a tak je letošní jaro přímo nabité akcemi a událostmi. 
Důkazem toho byla sobota 23. dubna, kdy se v Holešově 
a okolí konalo hned šest zajímavých programů. Po vynu-
cené pauze se v řádném dubnovém termínu do prostor 
zámecké zahrady v Přílepích vrátili řezbáři. Oblíbená 
akce, kdy se veřejnost může kochat talentem a umem 
mistrů i učňů řezbářů, si nenechaly opět ujít stovky lidí. 
Pod rukama řezbářům vznikala opravdová umělecká 
díla. Navíc s jistou symbolikou, protože v průběhu dne 
tvořili další dřevěné sochy do přílepského betlému. Po-
zornost si vyžádala také šikovnost košíkáře, který nechal 
návštěvníky, aby si tento „kumšt“ vyzkoušeli. 

Po více než třiceti letech se členové Sorry klubu sešli 
ve sklepních prostorách Základní umělecké školy Hole-
šov – zkrátka tam, kde to celé začalo. Tyto prostory od 
roku 1968 sloužily jako klubovna, koncertní sál i galerie. 
Toto "místo s duší" bylo nedávno nově rekonstruováno 
a bude i nadále zaplněno uměním. Už nyní zdi sklepení 
zdobí výtvarné práce studentů ZUŠ F. X. Richtera a své 

útočiště tam jistě najdou také studenti oboru hudebního 
i dramatického.

Konala se také výstava modelové železnice, kterou 
vedoucí kroužku SVČ Tymy Mladý železničář jednou za 
rok přestěhují tak, aby si ji mohla prohlédnout široká 
veřejnost. Této možnosti využila velká spousta ná-
vštěvníků.

Vůbec poprvé se v Holešově uskutečnilo první kolo 
národního šampionátu SMTČR (Svazu mažoretek a twir-
lingu ČR) pro sóla, dua a tria klasické mažoretky. V hale 
1. Základní školy se představilo více než 100 mažoretek 
v celkem osmdesáti soutěžních vystoupeních. Hned 17 
jich bylo v podání holešovských mažoretek, kterým se 
velmi dobře dařilo, na mistrovství ČR se kvalifikovaly 
všechny.  

Novinkou byla také akce „Restart“, která byla za-
měřena na primární prevenci v oblasti bezpečnosti do-
pravy se zapojením složek IZS a jiných institucí, včetně 
atraktivního doplňkového programu. Diváci si užili moto 
show kaskadéra Adama "Special" Peschel, módní pře-
hlídku PSI-Hubík, ukázku vybavení složek IZS, ukázku 

zásahu u dopravní nehody, ukázku činnosti moto školy 
nebo vyhlášení dětské výtvarné soutěže na téma BESIP. 
K vyzkoušení byly připraveny enduro dráhy s průvod-
cem, „nekonečné“ moto kolečko v náklonu, první pomoc 
pod dozorem Českého červeného kříže, mobilní dětské 
dopravní hřiště nebo skákací hrad pro děti. 

Třešničkou na dortu pak byl další koncert festiva-
lu Musica Holešov. Posluchačům bylo nabídnuto další 
světově proslulé jméno - Andreas Scholl. Barokní recitál 
světové operní hvězdy, kontratenoristy Andrease Scholla 
v dokonalém doprovodu Czech Ensemble Baroque si ne-
nechalo ujít na dvě stovky návštěvníků.

Byla to pro nás velká výzva, ale podařilo se a z celé-
ho dne vznikla reportáž Holešov TV.

Hana Helsnerová
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Osobnosti města Holešova za rok 2021  
byly slavnostně oceněny

Město Holešov stejně jako v minulých le-
tech ocenilo osobnosti města Holešova, které 
působí nebo působily v oblasti kultury, sportu 
a společenského života, a které se významným 

způsobem zasloužily o dobré jméno města Ho-
lešova.

V letošním roce na Městský úřad dorazil re-
kordní počet vyplněných nominačních formulá-

Pan Tomáš Münster spojil ce-
lou svoji kariéru s SFK ELKO Holešov. 
Byl za všemi jeho úspěchy. Několik 
let působil v družstvu mužů jako 
kapitán jeho ,,A“ družstva. Stál také 
u největšího úspěchu holešovského 
fotbalu. V současné době stále ak-
tivně hraje za holešovské ,,béčko“, 
kde hlavně předává své zkušenosti 
mladým hráčům. Vždy vzorně repre-
zentoval město Holešov. 

V letošním roce slaví významné 
životní jubileum.

Paní Petra Pospíšilová je 
úspěšnou sportovkyní na poli natu-
rální kulturistiky a fitness. Na mezi-
národním mistrovství ČR v naturální 
kulturistice a fitness, které proběhlo 
v červnu 2021 v Plzni, vybojovala 
dvě stříbrné medaile a jednu bronzo-
vou. Na mistrovství světa v Itálii pak 
získala dvě zlaté medaile a jednu 
stříbrnou. Působí také jako trenérka, 
vede individuální i skupinové lekce.

Výraznou měrou se podílela na 
přestěhování holešovské posilovny.

Šimon Polášek je mladý na-
dějný fotbalista, který v roce 2021 
odehrál dva celé zápasy za českou re-
prezentaci do 18 let. V Hluboké nad 
Vltavou na Memoriálu Václava Ježka 
U18 a na mezinárodním turnaji U18 
v Chorvatsku. Ve březnu 2022 na-
stoupil v rámci reprezentačního tur-
naje – Football Federations Cup U18 
2022 k dalším třem reprezentačním 
utkáním za ČR. Šimon Polášek nyní 
hraje za FC Fastav Zlín a jeho postem 
je obrana.

Bára Fuksová hraje házenou 
již 8. sportovní sezonu. Po podzimní 
části byla nejlepší střelkyní soutěže, 
tedy 2. ligy mladších dorostenek 
ve skupině Morava jih. První mís-
to udržela i po ukončení sezony  
a výrazně tak přispěla k celkovému 
třetímu místu družstva. Za celou 
sezonu 2021/22 nastřílela 134 bra-
nek. Propracovala se také do výběru 
Zlínského kraje a je v širší nominaci 
reprezentace České republiky ve své 
kategorii.

Pan Jaroslav Svoboda je 
velice aktivní člen hned několika 
holešovských spolků. V Základní 
organizaci Českého zahrádkářské-
ho svazu Holešov působí v obslu-
ze  zpracování ovoce,  kde je velmi 
pečlivý a umí i velice dobře poradit. 
V úspěšném fotbalovém klubu Ho-
lešovské holky působí jako ekonom 
a hospodář. Vedle zahrádkaření  
a fotbalu se věnuje také herectví  
v Divadelním spolku D6K.

Mgr. Art. Petr Jurášek ArtD. 
působí ve funkci ředitele Základní 
umělecké školy F. X. Richtera Holešov 
od roku 2018. S jeho nástupem se 
výrazně proměnil přístup školy ke spo-
lupráci s městem Holešov. Žáci i učitelé 
například pravidelně zajišťují hudební 
vystoupení při oficiálních akcích měs-
ta. Úspěšná je i spolupráce žáků a uči-
telů z výtvarného oboru s městem při 
organizaci outdoorových výstav. Petr 
Jurášek je také členem a vedoucím 
žesťového hudebního souboru Brass Q.

řů. Rada města tak tentokrát oceňovala osobnos-
ti ve všech kategoriích, celkem jich bylo 16. 

V rámci slavnostního programu byly oceněny 
tyto osobnosti a subjekty:



Družstvo juniorek Atletiky Holešov dosáhlo v sezoně 2021 výrazného 
úspěchu, když v soutěži družstev, kde může startovat a pro svůj tým získá-
vat body až 24 závodnic, dokázalo v moravskoslezské soutěži obsadit skvělé  
3. místo, a tím spolu s Atletickým klubem Olymp Brno a SSK Vítkovice po-
stoupit na mistrovství České republiky družstev. Na postup naopak nedosáhl 
např. Sokol Opava či Atletický klub Olomouc. Na mistrovství České republiky 
pak holešovská děvčata obsadila osmé místo. Mezi tyto úspěšné dívky patří 
Denisa Peričová, Natálie Paťavová, Barbora Mitevová, Adéla Neužilová, Hana 
Kleiblová a Veronika Uhříčková.

Mgr. Jarmila Vaclachová 
byla náčelnicí a hlavní duší Celo-
státní vzájemné výměny zkušeností 
neboli CVVZ v roce 2021. Jedná se  
o každoroční setkávání pracovníků  
s dětmi a mládeží, které má již třice-
tiletou tradici a navštěvují ji stovky 
účastníků. Akce proběhla v Holešově 
ve dnech 19. až 21. listopadu 2021, 
a to poprvé ve své historii na území 
Zlínského kraje. Akce pod jejím ve-
dením proběhla velice úspěšně.

Orel jednota Holešov v roce 
2021 zajistil založením oddílu Fit-
ness klub pokračování provozu 
oblíbeného sportovního zařízení  
v Holešově. Členové klubu upravi-
li nevyhovující prostory Kina Svět  
a přestěhovali do nich zapůjčené 
zařízení. Orel také zajišťuje ekono-
mickou i personální stránku provozu. 
Klub má za šest měsíců bezmála 200 
členů ve věku od 10 do 75 let.

Soubor dechové hudby Holešovská muzika působí v Holešově již řadu 
let. Zajišťuje hudební doprovod řady akcí města Holešova, jako je kladení 
věnců v rámci státních svátků, veřejná setkání. Jejich hudba doprovází také 
různé náboženské svátky a Dožínky Mikroregionu Holešovsko. Významným 
přínosem Holešovské muziky byla její činnost v době covidových lockdownů.  
V době, kdy se zastavil jakýkoliv veřejný společenský a kulturní život, Hole-
šovská muzika neváhala a muzicírovala pro občany města při významných 
svátcích, jako jsou Velikonoce, Vánoce, Tři králové a masopust, na veřejných 
prostranstvích města a jeho místních částí.

Ing. Jaromír Tomšů je jedna-
telem firmy Satturn Holešov, která 
se věnuje oboru elektronických 
komunikací a informačních techno-
logií ve spojení s projekty v oblasti 
ochrany životního prostředí. Firma 
za projekt Enceladus obdržela vyso-
ké ocenění od chilského velvyslan-
ce J. E. Patricia Utrerase a může se 
také pyšnit titulem Firma roku 2021 
Zlínského kraje. 

MgA. Eva Klabalová se za-
bývá obuvnictvím, vyrábí tenisky 
pod vlastní značkou Kave a se svým 
podnikáním získala titul Živnostnice 
roku 2021. Studovala design a tech-
nologii obuvi v České republice i v za-
hraničí. Své zkušenosti ze zahraniční 
pracovní praxe nyní využívá v tuzem-
sku. Jejím cílem je zlepšit obuvnický 
průmysl, zefektivnit zajeté výrobní 
postupy a zlepšit ekonomickou situ-
aci v regionu.

Kategorie Čin roku
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Kategorie Čin roku
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Kategorie hlavních ocenění
Paní Jaromíra Čajková se 

výrazným způsobem podílela na 
veřejném a společenském životě. 
Byla předsedkyní kroměřížské orga-
nizace Českého svazu žen. Úspěšně 
několikrát kandidovala ve volbách 
do Zastupitelstva města Holešova. 
Byla členkou kontrolního výboru ZM  
a dlouholetou předsedkyní komise 
pro občanské záležitosti. Své zkuše-

Pan JUDr. Josef Šilpoch ab-
solvoval základní vojenskou službu  
v letech 1964-66 jako příslušník 7. vý-
sadkového pluku v Holešově. Od roku 
1986 působil v Holešově jako učitel 
odborných předmětů na Důstojnické 
a Praporčické škole. Od dubna 1991 
byl jmenován do funkce ředitele ško-
ly. Pod jeho vedením byly provedeny 

podstatné změny ve všech formách 
vzdělání v duchu humanismu, de-
mokracie a vlastenectví. Školu zmo-
dernizoval tak, aby učebně výcviková 
základna odpovídala nejnovějším 
požadavkům. V roce 1993 se zásadní 
měrou podílel na zachování policejní 
školy v Holešově. Pracoval i jako člen 
školské komise Rady města Holešova.

Pan JUDr. Zdeněk Novák se 
řadu let významným způsobem 
podílí na kulturním, a to zejména 
hudebním životě ve městě Holešově. 
Je spoluzakladatelem a spoluorga-
nizátorem nejstaršího holešovského 
hudebního festivalu „Bluesový pod-
zimek“. Jako předseda spolku Musica 
Holešov od roku 2010 organizuje 
stejnojmenný festival, který předsta-

nosti a dovednosti v oblasti veřejné-
ho stravování uplatnila jako vedoucí 
kuchyně v Domě zvláštního určení. 
Většina Holešováků i obyvatel okol-
ních obcí ji velmi dobře zná z jejího 
mnohaletého působení obřadnice ve 
smuteční síni holešovského hřbitova. 
Její mimořádně procítěný a důstojný 
projev doprovázel na poslední cestě 
stovky našich spoluobčanů. 

vuje vrcholnou hudební aktivitu v ob-
lasti klasické hudby, která překračuje 
hranice Zlínského kraje. Na festivalu 
každoročně vystupují špičkoví čeští, 
evropští i světoví interpreti. Spolek 
Musica Holešov rovněž spolupořádá 
mezinárodní workshop Letní škola 
barokní hudby v Holešově s řadou 
koncertů a dalších aktivit. V loňském 
roce oslavil krásné životní výročí.

Osobností města Holešova 
za rok 2021 se pak stal pan Ivo 
Kurečka, který je významným 
hudebníkem a organizátorem hu-
debního a společenského života  
v Holešově. Na počátku roku 2009 
založil a od té doby vede soubor 
Holešovský komorní orchestr. 
Tento soubor pro město Holešov 
zajišťuje jednak řadu samostat-
ných aktivit, jednak také hudeb-

ní doprovod na mnoha kulturních  
a společenských akcích.  Společně  
s Holešovským chrámovým sborem 
také Holešovský komorní orchestr 
pořádá tradiční velikonoční, advent-
ní a vánoční koncerty. Ivo Kurečka 
rovněž působí jako výkonný umě-
lec houslista při svatbách a dalších 
významných akcích pořádaných 
městem Holešov. V roce 2021 oslavil 
krásné životní výročí.

Ocenění pro paní Čajkovou převzala její dcera
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Koncert tří dětských sborů (nejen) pro maminky

Dny města Holešova ve fotografiích

Den s odpady Komponované pořady v masných krámech v podání žáků a učitelů ZUŠ Holešov

Úspěšný koncert kapely The People Prodaná nevěsta – vrchol Dnů města Holešova

Divadelní představení D6K v režii Vladimíry Dvořákové Festival holešovského sportu

Workshopy pro děti
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ŠKOLSTVÍ

Národní soutěže ZUŠ a radost z hudby

Holešovští gymnazisté a učitelé na studiích v Německu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kaž-
doročně vyhlašuje ve spolupráci s Ústřední uměleckou 
radou ZUŠ ČR soutěže žáků základních uměleckých škol 
v jednotlivých oborech a předmětech, které se pravidel-
ně opakují v tříletých cyklech. Cílem uměleckých soutěží, 
které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro 
ZUŠ, je podpora žáků k tvořivé činnosti, k rozvoji jejich 
dlouhodobého soustavného a komplexního studia, sou-
těže slouží k vyhledávání žáků s vynikajícími vzdělávacími 
a uměleckými výsledky a v neposlední řadě je to prostor 
pro výměnu a porovnávání zkušeností, a to na okresní, 
krajské a celostátní úrovni. MŠMT doplňuje, že úko-
lem soutěží je rovněž vytváření motivujícího prostředí, 
umožnění sebereflexe a napomáhání k růstu uměleckých  
a pedagogických osobností. Základní umělecká škola F. 
X. Richtera Holešov zaznamenala v tomto školním roce 
významný úspěch svých žáků v národních soutěžích, a tak 
s radostí jejich výsledky zveřejňujeme.

Okresní kolo (sólový a komorní zpěv): 1. místo s po-
stupem – Eva Darebníčková, Anna Jakubíčková, Tereza Mi-
rynská a duo A. Jakubíčkova a T. Mirynská.  1. místo – Nikol 
Surová, 2. místo – Barbora Nevřalová, Daniel Diatka, Aleš 

Jakubíček, Sandra Marková, Valérie Slatinská a duo Vero-
nika Pospíšilová a Tereza Pospíšilová. Okresní kolo (hra na 
dechové nástroje): 1. místo s postupem - Gabriela Miklí-
ková (zobc. flétna), Kamila Sovadinová (příčná flétna), 
Anna Sedláčková (lesní roh), Václav Loučka (trubka), Max 
Gargulák (trubka). Čestné uznaní – Daniel Brdička a Adéla 
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Sedláčková, Václav Loučka a Max Gargulák. Ústřední kola: 
Anna Jakubíčková – 1. místo, Daniel Diatka – 1. místo, Lu-
cie Šlechtová a Jan Rušikvas – Čestné uznání. 

Pokud však  hudbu a umění  budeme chápat neje-
nom jako disciplínu artistickou, ale stejně tak jako vr-
cholnou podobu a projev estetiky a múzičnosti, pak mu-
síme žákům a pedagogům školy vedle gratulace k těmto  
(a k celé řadě dalších po čas školního roku) skvělým vý-
sledků přát, aby si zachovali především radost z hudby!

Petr Jurášek, ředitel školy

Jedním z mnoha projektů, kterých se holešovské 
gymnázium účastní, je projekt Erasmus+. V průběhu 
následujících dvou let se díky tomuto programu mohou 
někteří ze studentů a pedagogů naší školy podívat do 
zahraničí a zúčastnit se výuky na vybraných školách. 
Jednou z nich je i naše partnerská škola  Freie Schule 
Anhalt v saském Köthenu. 

Vše se odehrálo během dvou březnových týdnů. 
Na studijní pobyt se vydalo pět vybraných studentů 2. 
ročníků gymnázia a jejich čtyři učitelé. Studenti prošli 
výběrovým řízením na čtrnáctidenní studijní pobyt plně 
financovaný z prostředků Erasmus+, pedagogové pak 
ve dvojicích absolvovali týdenní pracovní stáž – tzv. job-
-shadowing. Podstatou těchto mobilit je umožnit stu-
dentům i pedagogům prožít běžný pracovní a studijní 
týden ve škole, se vším, co k tomu patří – poznat klima 
školy, porovnat pracovní podmínky, organizaci studia  
a práce pedagoga. Součástí pobytu je také plnění mno-
ha projektových úkolů, sledování vybraných cílových 
oblastí, participace na školních projektech atp. 

Program projektu jsme naplánovali tak, aby pracov-
ně a studijně nabyitý týden vyvážil poznávací víkendy. 
Ještě před samotným studiem se tak mohli žáci sezná-
mit s německým Lipskem, kde strávili první ze tří „cesto-
vatelských“ víkendů, prošli město, jeho památky i tamní 
známou zoologickou zahradu. 

Od pondělí do pátku poté usedli do školních lavic 
mezi své německé vrstevníky, aby se nejen skamarádili 
a zdokonalili v jazyce, který na svém gymnáziu studují, 

ale také proto, aby poznali, jak se studuje v jiné zemi, 
jak podobný či jiný celý školský systém je, a také jaká 
je atmosféra a klima školy. Stali se na pár dní součástí 
svých hostitelských tříd se vším všudy – od matematiky 
po tělocvik. 

Prostřední víkend byl pravděpodobně pro všech-
ny nejnáročnější – neboť poznat krásný Berlín během 
jednoho víkendu je zkrátka nemožné, přesto jsme se  
o to chtěli alespoň pokusit. Viděli jsme hlavní město 
Německa shora – z Berlínské televizní věže, v interaktiv-
ním Muzeu DDR jsme si mohli vyzkoušet, jak se dřív žilo 
v Německé demokratické republice, přes Charlie check 
point a muzeum jsme se dostali do bývalé západní části 
města se svým Postupimským náměstím, Památníkem 
obětem holokaustu, Braniborskou branou a nejznámější 
ulicí Unter den Linden. Cestou jsme obdivovali výstavní 
budovy opery, univerzity, muzeí, ale také nakoukli do 
několika kostelů, večer jsme se prošli kolem památné 
Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche a centrem bývalé zá-
padní části města včetně luxusního obchodního domu 
KaDeWe. Na závěr jsme si v neděli odpočinuli v zahra-
dách Charrlottenburg. Nepovedlo se vidět vše, přesto 

ochutnávka byla skvělá a aspoň máme motivaci se do 
Berlína vrátit. 

Po návratu do Köthenu následoval druhý školní 
týden a ten byl zase o něco náročnější, ale o to zajíma-
vější. Už jsme se ve škole cítili jako doma a mohli si o to 
víc vychutnat odpolední mimoškolní aktivity v místním 
městečku – od poznávací procházky centrem, přes ná-
vštěvu místního zámku a výstavy o vývoji německého 
jazyka po návštěvu obchůdků, výtečné zmrzlinárny  
a místního hostince, kde jsme ochutnali místní kulinář-
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Hlavní zaměření projektu je Wellbeing ve školní ko-
munitě – česky bychom toto slovo mohli nejlépe přeložit 
jako přátelské a vstřícné klima školy, atmosféra, ve které 
je radost studovat, komunikovat, pracovat. Škola našich 
německých partnerů je právě takovou školou, a tak náš 
studijní i pracovní pobyt byl pro nás velmi inspirativní. 
Po návratu do naší školy nás čeká řada projektových 
úkolů, ve kterých využijeme druhou projektovou cílovou 
oblast, kterou je rozumné a praktické využívání digitál-
ních technologií. 

 Kromě projektových úkolů jsme po dvouleté „pan-
demické pauze“ mohli také znovu oživit náš partnerský 
výměnný program – pro příští rok chystáme už počtvrté 
náš tradiční výměnný pobyt s německými žáky. 

Na poslední dva dny jsme se přesunuli blíže k čes-
kým hranicím – do Drážďan. I tady toho bylo k vidění  
a „zažití“ víc než dost – všechny ty památky – monu-
mentální kostely, muzeum, parky, sochy a nábřeží krás-
ného Labe v kombinaci s luxusním počasím, které nás 
provázelo celých 14 dní – co víc si přát? Snad jen…. 
zase někdy příště se moct něčeho podobného zúčastnit!

Za projektový tým Mgr. Hana Brdičková
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Koncert tří dětských sborů (nejen) pro maminky

Dny města Holešova ve fotografiích

Den s odpady Komponované pořady v masných krámech v podání žáků a učitelů ZUŠ Holešov

Úspěšný koncert kapely The People Prodaná nevěsta – vrchol Dnů města Holešova

Divadelní představení D6K v režii Vladimíry Dvořákové Festival holešovského sportu

Workshopy pro děti

DNY MĚSTA HOLEŠOVA
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Čeho nebo koho? Ukrajinských žáků na 1. Základní 

škole Holešov. Poslední nastoupil ve středu 27. dubna. 
S adaptací v českém prostředí pomáhají vyučující, pře-
devším paní učitelky Grešová a Sabová, které je denně 
vyučují 1 hodinu českému jazyku. Ve třídách potom mají 
své kamarády, kteří se snaží pomocí překladače nebo  
v anglickém jazyce vysvětlit potřebné pokyny. Naši 
Ukrajinci jsou  z oblastí, kde probíhají největší válečné 
operace: Charkov, Kyjev, Kramatorsk, Černigov, Nikola-
jev, Užgorod, Dněpropetrovsk a Malyn.

Po příchodu do školy jsme je vybavili základními 
potřebami, pokud je potřebovali. Získali jsme darem 
školní aktovky nebo batohy, něco jsme koupili z různých 
dobrovolných příspěvků: psací potřeby, výtvarné potře-
by, desky na sešity a sešity, pouzdra a podobně.

S žáky – uprchlíky projevila velkou účast třída 1. B 
z VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Díky jejich příspěvku mohou 
být těmto žákům uhrazeny obědy v měsíci květnu. Pod-
poru však vyjadřují i neznámí dárci. Jeden občan, který 

nechtěl být jmenován, zajistil placení obědů jednomu  
z nejstarších žáků.

Velmi si ceníme této podpory zvenčí a víme,  že si 
této pomoci cení i ukrajinské děti a jejich rodiče nebo 
prarodiče, kteří je v České republice doprovázejí. Proto 

jsme také v minulém týdnu uspořádali materiální po-
moc v podobě oblečení, drogistických potřeb, hraček  
a podobně, která se setkala s kladnou odezvou.

J. Růžičková

Středověké písmo v současné škole? 

Čarodějnický den v 1. C

Po roce opět vykvetl Sedmikvítek

Žáci 7. ročníků z 1. ZŠ Holešov se mohli seznámit  
s tímto literárně výtvarným uměním, které současně 
souvisí s jejich dějepisným učivem. Na začátku dubna se 
na podnět paní učitelky Lakomé uskutečnil workshop, ve 
kterém se žáci dozvěděli něco o vývoji písma, středově-
kých listinách, psacích pomůckách a také o začátku knih-
tisku. Vyzkoušeli si dokonce i tvorbu vlastní středověké 
iniciály. Tu si na konci workshopu dokonce i pozlatili. 

Celá akce se uskutečnila v rámci projektu Šablony III – 
„Učení je zábava“ jako jeden z projektových dnů, které 
na škole pořádáme. Pečlivou prací při tvorbě vlastní 
iniciály žáci rozvíjeli své polytechnické dovednosti. Na 
jejich rozvoj se právě náš projekt zaměřuje. Všem žákům 
se dílo velmi podařilo. Tímto děkujeme paní Markétě 
Poskočilové – lektorce workshopu za nevšední zážitek.

M. Lakomá

V pátek 29. 4. se třída 1. C na 1. ZŠ proměnila  
v kouzelnou školu plnou čarodějnic, čarodějů a jiných 
strašidel. Každý si vymyslel originální jméno. Děti si vy-
zkoušely běhací diktát slov s čarodějnickou tématikou, 
řešily čarodějnický kvíz, ve dvojicích luštily křížovky. 
Nesměly chybět ani pohádky, ve kterých vystupují čaro-
dějnice. Společně jsme si přečetli veršovanou pohádku  
O perníkové chaloupce a zkoušeli ji převyprávět vlast-
ními slovy. Na závěr jsme si společně upekli perník  
a s chutí ho snědli ještě dřív, než stihl vychladnout.

Přírodovědné soutěže 
na 1. ZŠ

Soutěže Poznej a chraň se zúčastnila skupina žákyň 
ze 7. D třídy. Se svým projektem „Včera jsem byl v lese“ 
vyhrály 1. místo. Reprezentovaly nás: Vanessa Pařilová, 
Denisa Jašová a Natálie Dudová.  

V okresním kole biologické olympiády v kategorii C 
získal Tomáš Zimčík (8. C) 4. místo a v kategorii D se Anna 
Trhlíková (7. C) umístila na 3. místě. Anička také bude 
školu reprezentovat v krajském kole.

Na soutěž Mladý zahrádkář se připravovalo 5 dívek. 
Anna Kratochvílová, Natálie Sedlaříková a Leona Zbran-
ková (4. A), Anna Trhlíková (7. C) a Jolana Smékalová (7. 
E). Soutěž nakonec absolvovaly pouze 4 dívky, Anička 
Kratochvílová pro nemoc nemohla. Všechny si vedly vý-
borně. V mladší kategorii zvítězila a 1. místo obsadila Na-
tálie Sedlaříková, o půl bodu za ní na 2. místě byla Leona 
Zbranková. Ve starší kategorii vyhrála Anna Trhlíková (ví-
tězka i v roce 2019), 2. místo obsadila Jolana Smékalová. 
Vítězky postupují do celostátního kola v Brně.

Všem žákům patří poděkování za skvělou repre-
zentaci.  

I. Halabala, A. Pechálová a H. Skýpalová

Pionýrský Sedmikvítek každoročně vyhlašuje ústře-
dí Pionýra a v rámci Sedmikvítku se pořádá několik zají-
mavých kulturních akcí a aktivit. Jednou z nich je soutěž 
ve výtvarném projevu, nad kterou drží záštitu SVČ TYMY. 
Sedmičlenná porota složená ze samých skvělých výtvar-
níků hodnotila práce ze tří oborů, a to dvourozměrné 
práce (klasické výkresy), trojrozměrné práce a keramika. 
V sobotu 23. dubna proběhlo vyhlášení výsledků v tě-
locvičně SVČ TYMY. Každý ročník má přesně dané téma, 
kterého se autoři výtvarných děl musí držet. Letošní 
téma bylo přímo mimozemské – Ufoni. Z celé republiky 
dorazilo více jak 400 prací.

1. Základní škola se každoročně této akce účastní  
a s železnou pravidelností nějaké ocenění naši žáci vždy 
získají. Letošní ročník byl ale obzvlášť pro nás úspěšný, 
protože rovnou dvě díla stanula na zlatém stupínku. Ve 
své kategorii vyhrál Milan Dvorník ze 4. B a vyhrála i ko-
lektivní práce žáků 5. A. Skvěle si vedla také děvčata z 2. 
stupně – ze 7. C Tereza Mirynská získala 2. místo, ze 7. D 
Hana Krejčí skončila třetí a z 8. C Markéta Straková byla 
stříbrná a Julie Zavadilová se umístila třetí.

Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za skvě-
lou reprezentaci naší školy.

Barbora Winklerová

Žáci se inspirovali 700 lety města Holešova
V atriu 1. Základní školy slavnostně zahájili výstavu 

prací žáků, kteří se nechali inspirovat 700. výročím měs-
ta Holešova. Nápaditě zpracovali historické fotografie, 
věnovali se holešovským rodákům a osobnostem a obdi-
vuhodně vystihli podobu holešovských budov a staveb, 
které důvěrně známe.

Slavnostní vernisáž byla ale také představením 
nově zrekonstruovaného atria. To může být nyní, dle 
slov paní ředitelky Růžičkové, využíváno pro různé be-
sedy, promítání a jiná setkání.

Součástí vernisáže byly mimo jiné vystavené histo-
rické kroniky. O kulturní program se postarali žáci prv-
ního stupně.       

Téma 700 let města Holešova zpracovávali také žáci 
obou dalších základních škol. Některé děti se zapojily do 
výzvy SVČ TYMY a jejich díla jsou vystavena v arkádách 
zámku. V zámku pak vystavuje také ZUŠ F. X. Richtera a 3. 
Základní škola má vlastní výstavu ve vestibulu školy. Děku-
jeme všem školám, že se na výročí našeho města zaměřily.

Hana Helsnerová                                               
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Na soutěž Mladý zahrádkář se připravovalo 5 dívek. 
Anna Kratochvílová, Natálie Sedlaříková a Leona Zbran-
ková (4. A), Anna Trhlíková (7. C) a Jolana Smékalová (7. 
E). Soutěž nakonec absolvovaly pouze 4 dívky, Anička 
Kratochvílová pro nemoc nemohla. Všechny si vedly vý-
borně. V mladší kategorii zvítězila a 1. místo obsadila Na-
tálie Sedlaříková, o půl bodu za ní na 2. místě byla Leona 
Zbranková. Ve starší kategorii vyhrála Anna Trhlíková (ví-
tězka i v roce 2019), 2. místo obsadila Jolana Smékalová. 
Vítězky postupují do celostátního kola v Brně.

Všem žákům patří poděkování za skvělou repre-
zentaci.  

I. Halabala, A. Pechálová a H. Skýpalová

Pionýrský Sedmikvítek každoročně vyhlašuje ústře-
dí Pionýra a v rámci Sedmikvítku se pořádá několik zají-
mavých kulturních akcí a aktivit. Jednou z nich je soutěž 
ve výtvarném projevu, nad kterou drží záštitu SVČ TYMY. 
Sedmičlenná porota složená ze samých skvělých výtvar-
níků hodnotila práce ze tří oborů, a to dvourozměrné 
práce (klasické výkresy), trojrozměrné práce a keramika. 
V sobotu 23. dubna proběhlo vyhlášení výsledků v tě-
locvičně SVČ TYMY. Každý ročník má přesně dané téma, 
kterého se autoři výtvarných děl musí držet. Letošní 
téma bylo přímo mimozemské – Ufoni. Z celé republiky 
dorazilo více jak 400 prací.

1. Základní škola se každoročně této akce účastní  
a s železnou pravidelností nějaké ocenění naši žáci vždy 
získají. Letošní ročník byl ale obzvlášť pro nás úspěšný, 
protože rovnou dvě díla stanula na zlatém stupínku. Ve 
své kategorii vyhrál Milan Dvorník ze 4. B a vyhrála i ko-
lektivní práce žáků 5. A. Skvěle si vedla také děvčata z 2. 
stupně – ze 7. C Tereza Mirynská získala 2. místo, ze 7. D 
Hana Krejčí skončila třetí a z 8. C Markéta Straková byla 
stříbrná a Julie Zavadilová se umístila třetí.

Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za skvě-
lou reprezentaci naší školy.

Barbora Winklerová

Žáci se inspirovali 700 lety města Holešova
V atriu 1. Základní školy slavnostně zahájili výstavu 

prací žáků, kteří se nechali inspirovat 700. výročím měs-
ta Holešova. Nápaditě zpracovali historické fotografie, 
věnovali se holešovským rodákům a osobnostem a obdi-
vuhodně vystihli podobu holešovských budov a staveb, 
které důvěrně známe.

Slavnostní vernisáž byla ale také představením 
nově zrekonstruovaného atria. To může být nyní, dle 
slov paní ředitelky Růžičkové, využíváno pro různé be-
sedy, promítání a jiná setkání.

Součástí vernisáže byly mimo jiné vystavené histo-
rické kroniky. O kulturní program se postarali žáci prv-
ního stupně.       

Téma 700 let města Holešova zpracovávali také žáci 
obou dalších základních škol. Některé děti se zapojily do 
výzvy SVČ TYMY a jejich díla jsou vystavena v arkádách 
zámku. V zámku pak vystavuje také ZUŠ F. X. Richtera a 3. 
Základní škola má vlastní výstavu ve vestibulu školy. Děku-
jeme všem školám, že se na výročí našeho města zaměřily.

Hana Helsnerová                                               
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Ve středu 13. 4. 2022 se děti ze 4. třídy vypravily do 
Kroměříže na dopravní hřiště s velkým očekáváním toho, co 
je tam čeká. Už na podzim se začaly svědomitě připravovat 
na písemné testy – učily se dopravní značky, pokyny policisty 
při řízení dopravy i orientaci na různých křižovatkách. První 
pokus písemného testu pod vedením pana Stratila děti ab-
solvovaly v březnu. Některým se tato zkouška nezdařila, ale 
o to více se snažily učit se na test opravný a na praktické jízdy. 

Když jsme přijeli na místo, byly děti nadšené. Rozdě-
lily se na skupinku chodců a skupinku cyklistů a během 
dopoledne se několikrát vystřídaly. Byly moc šikovné  
a panem Stratilem pochválené jak za znalosti, tak za 
zručnost v jízdě. Všichni nakonec zkouškou úspěšně prošli  
a odjížděli jako držitelé cyklistického průkazu.

Kateřina Krmencová

V pátek 22. dubna slavila svátek naše matička zem  
a tím pádem jsme měli vlastně svátek my všichni. Na ten-
to den totiž oficiálně připadá Den Země.

Česká republika se poprvé do této kampaně zapojila  
v roce 1991 za výrazné podpory ministerstva životního pro-
středí. Od té doby tradice nejenže pokračuje, ale velmi se 
rozšiřuje. Dnes u nás snad není město ani ves, které by si něja-

Den Země na 1. ZŠ
kým způsobem tento svátek nepřipomněly. Školky, školy, vol-
nočasová střediska, neziskové organizace, představitelé obcí, 
ti všichni se aktivně zapojují různorodými programy a pořady 
koncipovanými pro různé věkové kategorie do této ekolo-
gické akce. Poprvé od začátku protikoronavirových opatření  
v Česku mohly děti slavit Den Země jako dříve. Školy se vrátily 
k tomu, na co byly zvyklé, a děti se do toho s nadšením pustily.

Na úterý 26. dubna přichystalo holešovské volno-
časové středisko TyMy pro žáky 1. stupně tradiční celo-
městskou akci zaměřenou na ekologii v zámecké zahradě.  
Z naší školy se zúčastnil čtvrtý a pátý ročník. TYMYčku 
touto cestou děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

4. A, 4. B, 5. A a 5. B

Planetárium Brno 
(2. ZŠ)

Ve středu 20. dubna jely třídy 6. a 7. ročníku do Planetária  
v Brně. Sraz jsme měli brzy ráno a  vyrazili jsme vstříc dobrodruž-
ství. Cesta všem utekla velmi rychle, protože v autobuse byla 
zábava. Jakmile jsme dorazili na místo, v kinosále začal program. 

Nad našimi hlavami se rozzářilo kruhové plátno  
s noční oblohou o průměru 17 metrů. V první části progra-
mu nám pan průvodce povídal o hvězdách, souhvězdích  
a o vesmíru. V druhé části jsme se dívali na video o vzni-
ku vesmíru. Všechny zajímavosti jsme vstřebávali plnými 
doušky a hodně věcí nám utkvělo v paměti. 

Po hodinovém programu jsme mohli vyzkoušet dale-
kohledy, porovnat podle závaží velikost planet a vyzkoušet 
si další velmi zajímavé aktivity. Všem se nám výlet líbil  
a rádi pojedeme příště na další naučné exkurze.

Nikol Gregorová, Veronika Lišková

Den Země se studenty gymnázia (2. ZŠ)
Dne 2. dubna proběhl ve 2. A projektový den na 

téma Den Země, který si pro nás připravili studenti ze 
třídy tercie holešovského gymnázia.

Žáci pracovali ve skupinkách. Na stanovištích pl-
nili úkoly, které si pro ně studenti připravili. Děti třídily 

odpad, poznávaly různé druhy potravin všemi smysly  
a zjišťovaly jejich původ, dozvěděly se něco o životě pod 
vodou a o počasí, poznávaly rostliny, vyrobily si papíro-
vou květinu a pozorovaly také přírodniny z naší školní 
zahrady mikroskopem. Každý si zasel ředkvičku.

Celý den děti a studenti zakončili společnou reflexí, 
fotkou, odměnou a vřelým rozloučením.

Děti ocenily komunikaci a spolupráci se studenty, 
možnost učení se venku na naší školní zahradě formou 
výuky, která přináší nejen poučení, ale i zábavu. Terciány 
bychom chtěli pochválit za kvalitní přípravu, motivaci, 
provedení, výbornou komunikaci s mladšími dětmi,  
a naše děti za jejich aktivitu, pozitivitu a radost z práce.

Děkujeme za spolupráci Mgr. Marii Otépkové  
a Mgr. Otu Kuczmanovi.

Mgr. Renata Jadrníčková, Mgr. Monika Ministrová

Cyklista a chodec na dopravním hřišti (2. ZŠ)

Den naší krásné planety v 1. B (2. ZŠ)
Den Země je oslavován od roku 1970 a dnes jej sla-

ví už 193 zemí na celém světě. 22. duben jsme si tedy  
v 1. B připomněli různými aktivitami. Na začátku dne jsme 
si povídali o tom, proč je Země pro lidi důležitá a jak ji mů-
žeme ochránit. Žáci obkreslili svoje ruce na papír, vystřihli je 
a z nich pak vytvořili symbolicky povrch Země – modré ruce 
pro vodu, hnědé a zelené pro pevninu. 

Využili jsme i pracovní listy k procvičení grafomotoriky 
v podobě kruhů znázorňujících naši planetu. Na školní za-
hradě si děti vyzkoušely hmatovou hru, kdy měly poslepu 
poznat věc, kterou jim ostatní kamarádi našli. Skupinky 
dětí se shodly na třech objektech, které k naší školní zahra-
dě neodmyslitelně patří – záhon s bylinkami, dřevěná so-

cha a vrbové iglú. V pracovních činnostech žáci s nadšením 
vyplňovali obrys zeměkoule plastelínou. Na závěr hodiny 
jsme si přečetli pohádku O princezně Zemi. Sáhnout si po-
slepu do vody, hlíny nebo na studený kov byl pro mnohé 
velkým zážitkem a všichni se společně těšíme na další dny, 
které si budeme právě díky pěkným zážitkům pamatovat.
A jaká přání napsaly děti pro naši Zemi? 
Přeji si, aby lidé sbírali odpadky. 
Přeji si, aby lidé vysazovali stromy.
Přeji si, aby Země vytvářela hodné bytosti.
Přeji si, aby do Země nenarazil asteroid. 
Přeji si, aby nebyla válka.
Přeji si, aby lidé nepsali na domy.              Mgr. Petra Přikrylová
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Čtenářské dílny ve výuce jazyka českého na 3. Základní škole
Čtenářské dílny se na naší škole staly nedílnou 

součástí hodin českého jazyka. Žáci mají příležitost se-
známit se s knihami, které je mohou oslovit a které dále 
mohou rozvíjet jejich zájem o čtení jako takové.  V hodi-
nách je prostor pro vlastní výběr knih, samostatné čtení, 
ale také se věnujeme společnému čtení úryvku stejného 
textu, se kterým dále pracujeme.

Během posledních let jsme si vytvořili rozsáhlou 
knihovnu obsahující literární díla napříč všemi literárními 
žánry. Knihy pečlivě vybíráme, bereme v potaz oceněné 
knihy, radíme se s knihovníky, snažíme se vybírat takové, 
které reflektují současné problémy, umožňují následně vést  
s žáky diskuzi na aktuální témata, podporují mezipředměto-
vé vztahy, rozvíjí fantazii, jazykový cit, komunikační schop-
nosti a v neposlední řadě i estetiku a kulturu vyjadřování.

Knihy si žáci půjčují nejen do hodin literatury, ale 
mohou si je zapůjčit i domů. Do této žákovské knihovny 
zavítají, a knihu si vypůjčí, i vyučující.

Mezi žáky patří čtenářské dílny k nejoblíbenějším 
hodinám,  jak se můžete z jejich ohlasů sami přesvědčit: 

Já si myslím, že je fajn mít knihovnu kousek od třídy. 
(Honza K.)

Čtenářská dílna je asi jediné místo, kde se dokážu 
pořádně začíst. Někdy  jen tak  zvednu hlavu od knihy  
a zadívám se na spolužáky, jak jsou klidní a soustředění. 
(Jakub K.)

 V 7. třídě jsem šla poprvé do kabinetu češtiny, kde 
si můžeme knížky půjčovat, hledat nějakou knížku do 
čtenářských dílen a narazila jsem tam na Sirotčinec slečny 
Peregrinové a už to začalo.  (Karolína C.)

Tvořivé činnostní učení – učení pravou mozkovou hemisférou 
Na 3. Základní škole v Holešově se na 1. stupni 

dlouhodobě věnujeme tzv. činnostnímu učení. Jedná se 
o soubor postupů, které dítě laskavě, smysluplně a efek-
tivně vtahují do procesu učení. 

Tvořivé činnostní postupy jsou postaveny na příbě-
hu a činnostech žáků s didaktickými pomůckami. Každý 
žák má v rukou vlastní pomůcku. Na základě manipulace 
s pomůckou žáci modelují první příběhy a v jejich rám-
ci objevují nové poznatky, osvojují si nové dovednosti, 
objevují principy, jevy a souvislosti mezi nimi. Zároveň 
poznávají, k čemu jim mohou v životě sloužit. 

Činnostní postupy se analogicky rozvíjejí.  Vždy se 
postupuje od jednoduchého ke složitějšímu. Děti jsou 
vedeny k přemýšlení a mluvení o tom, co dělají. Učí se 

V letošním školním roce zahájil na 3. Základní škole 
činnost nový kroužek - kroužek  logiky a robotiky.

Jeho cílem je podpořit žáky v logickém myšlení, 
naučit je základům vývojových diagramů programování 
a jednoduchým základům elektrotechniky. Žáci tak získá-
vají  znalosti nejen o softwaru, ale i o hardwaru.  Nejprve 
jsme se věnovali elektrickým obvodům, jeho součástem, 
podmínkám, kdy v elektrickém obvodu prochází elektric-
ký proud, schematickým značkám. To vše bylo pro děti 
opakování učiva  fyziky. Po zvládnutí těchto základů jsme 
se již naplno mohli pustit do praktické části – do zapo-
jování obvodů v nepájivém poli (breadboard). Pro tvorbu 
jednoduchých elektrických obvodů využíváme vývojový 

Rozvíjíme logiku a programování

ptát a odpovídat. Činnosti provádějí svým vlastním způ-
sobem, vymýšlejí nové obdobné příběhy, hovoří o nich, 
tvoří, hrají si.  

V průběhu činností učíme děti také samokontrole, 
sebehodnocení a přijímání odpovědnosti za svá rozhod-
nutí. Někdy pracují samostatně, jindy se učí týmové spo-
lupráci ve dvojicích nebo skupinách. Dítě poznává okolní 
svět a v interakci s ním poznává také sebe.

Tvořivé činnostní učení staví na zkušenostech 
učitelů z praxe a výzkumech švýcarského vývojového 
psychologa Jeana Piageta, které potvrdily, že manuální 
činnosti dětí s předměty jsou nezbytným předpokladem 
pro úspěšný rozvoj logického a operačního myšlení dětí. 
Empiricky tak prokázal tezi J. A. Komenského: „Šikovnost 
rukou se mění v šikovnost myšlení.“

kit na platformě ARDUINO. Na konci každého celku s žáky 
vytváříme zajímavé projekty, které propojují  jak vlastní 
programování a sestavování obvodů, tak zručnost žáků.        

Mgr. Miroslav Páleník

Čtenářské dílny jsou pro mě obecně z hodin českého 
jazyka nejbližší. Baví mě jak vyplňování pracovních listů, 
tak povídání si o určitých knihách k tématu, ale i prostá 
četba knihy. Knihy si můžeme vypůjčit také ve škole v ka-
binetu českého jazyka. Výběr je ze všech žánrů – od detek-
tivek přes komiksy až po fantasy. V této knihovně jsem už 
strávila hodně času. (Nela Z.) 

Díky čtenářským dílnám  jsem zjistila,  jaký žánr knih 
mě baví a  začala jsem více číst. (Veronika R.) 

Líbí se mi, že paní učitelka nosí do hodin knížky  
a doporučuje je. Zaujala mě takto knížka V šedých tónech. 
(Nikol Š.)

Díky čtenářským dílnám mě začalo bavit čtení, které 
jsem od mala nesnášela. (Valerie Š.)

Literatura jako součást výuky anglického jazyka 
Výuka angličtiny na 3. Základní škole zahrnuje nejen 

výuku samotného jazyka, ale také seznámení s anglicky 
psanou literaturou. Žáci 6. ročníku ze třídy s rozšířenou 
výukou jazyka se nedávno seznámili se slavným dílem 
George Orwella Farma zvířat prostřednictvím poslechu  
a četby tohoto příběhu upraveného do komiksové po-
doby, která je pro děti atraktivní. Žáci si tak mohli nejen 
rozšířit slovní zásobu, ale skrze příběh také pochopit 

základní principy totalitní vlády či propagandy, která do-
káže manipulovat, překrucovat a měnit pravdu. Témata 
tedy shodou okolností velmi aktuální. 

Žáci 9. ročníku ze třídy s rozšířenou výukou jazyka se 
zase v rámci skupinové práce dozvěděli o  autorkách anglicky 
psaných románů od 19. století až po současnost. Zpracová-
vali informace o takových slavných ženách, jako byla Agatha 
Christie, která patří k nejlépe prodávaným autorům všech 

dob, či  básnířka Emily Dickinson nebo slavná Jane Austen, 
jejíž romány Pýcha a předsudek nebo Rozum a cit stále patří 
mezi vyhledávaná klasická díla. Žáci své spolužáky seznámili 
se životem autorek i s jejich díly, která byla inspirací pro různá 
filmová zpracování. Věříme, že si žáci najdou cestu k těmto 
krásným příběhům, ideálně prostřednictvím četby knih nebo 
alespoň zhlédnutím filmu. Určitě to stojí za to.

Mgr.  Zita Nováková, vyučující anglického jazyka
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč
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Čtenářské dílny ve výuce jazyka českého na 3. Základní škole
Čtenářské dílny se na naší škole staly nedílnou 

součástí hodin českého jazyka. Žáci mají příležitost se-
známit se s knihami, které je mohou oslovit a které dále 
mohou rozvíjet jejich zájem o čtení jako takové.  V hodi-
nách je prostor pro vlastní výběr knih, samostatné čtení, 
ale také se věnujeme společnému čtení úryvku stejného 
textu, se kterým dále pracujeme.

Během posledních let jsme si vytvořili rozsáhlou 
knihovnu obsahující literární díla napříč všemi literárními 
žánry. Knihy pečlivě vybíráme, bereme v potaz oceněné 
knihy, radíme se s knihovníky, snažíme se vybírat takové, 
které reflektují současné problémy, umožňují následně vést  
s žáky diskuzi na aktuální témata, podporují mezipředměto-
vé vztahy, rozvíjí fantazii, jazykový cit, komunikační schop-
nosti a v neposlední řadě i estetiku a kulturu vyjadřování.

Knihy si žáci půjčují nejen do hodin literatury, ale 
mohou si je zapůjčit i domů. Do této žákovské knihovny 
zavítají, a knihu si vypůjčí, i vyučující.

Mezi žáky patří čtenářské dílny k nejoblíbenějším 
hodinám,  jak se můžete z jejich ohlasů sami přesvědčit: 

Já si myslím, že je fajn mít knihovnu kousek od třídy. 
(Honza K.)

Čtenářská dílna je asi jediné místo, kde se dokážu 
pořádně začíst. Někdy  jen tak  zvednu hlavu od knihy  
a zadívám se na spolužáky, jak jsou klidní a soustředění. 
(Jakub K.)

 V 7. třídě jsem šla poprvé do kabinetu češtiny, kde 
si můžeme knížky půjčovat, hledat nějakou knížku do 
čtenářských dílen a narazila jsem tam na Sirotčinec slečny 
Peregrinové a už to začalo.  (Karolína C.)

Tvořivé činnostní učení – učení pravou mozkovou hemisférou 
Na 3. Základní škole v Holešově se na 1. stupni 

dlouhodobě věnujeme tzv. činnostnímu učení. Jedná se 
o soubor postupů, které dítě laskavě, smysluplně a efek-
tivně vtahují do procesu učení. 

Tvořivé činnostní postupy jsou postaveny na příbě-
hu a činnostech žáků s didaktickými pomůckami. Každý 
žák má v rukou vlastní pomůcku. Na základě manipulace 
s pomůckou žáci modelují první příběhy a v jejich rám-
ci objevují nové poznatky, osvojují si nové dovednosti, 
objevují principy, jevy a souvislosti mezi nimi. Zároveň 
poznávají, k čemu jim mohou v životě sloužit. 

Činnostní postupy se analogicky rozvíjejí.  Vždy se 
postupuje od jednoduchého ke složitějšímu. Děti jsou 
vedeny k přemýšlení a mluvení o tom, co dělají. Učí se 

V letošním školním roce zahájil na 3. Základní škole 
činnost nový kroužek - kroužek  logiky a robotiky.

Jeho cílem je podpořit žáky v logickém myšlení, 
naučit je základům vývojových diagramů programování 
a jednoduchým základům elektrotechniky. Žáci tak získá-
vají  znalosti nejen o softwaru, ale i o hardwaru.  Nejprve 
jsme se věnovali elektrickým obvodům, jeho součástem, 
podmínkám, kdy v elektrickém obvodu prochází elektric-
ký proud, schematickým značkám. To vše bylo pro děti 
opakování učiva  fyziky. Po zvládnutí těchto základů jsme 
se již naplno mohli pustit do praktické části – do zapo-
jování obvodů v nepájivém poli (breadboard). Pro tvorbu 
jednoduchých elektrických obvodů využíváme vývojový 

Rozvíjíme logiku a programování

ptát a odpovídat. Činnosti provádějí svým vlastním způ-
sobem, vymýšlejí nové obdobné příběhy, hovoří o nich, 
tvoří, hrají si.  

V průběhu činností učíme děti také samokontrole, 
sebehodnocení a přijímání odpovědnosti za svá rozhod-
nutí. Někdy pracují samostatně, jindy se učí týmové spo-
lupráci ve dvojicích nebo skupinách. Dítě poznává okolní 
svět a v interakci s ním poznává také sebe.

Tvořivé činnostní učení staví na zkušenostech 
učitelů z praxe a výzkumech švýcarského vývojového 
psychologa Jeana Piageta, které potvrdily, že manuální 
činnosti dětí s předměty jsou nezbytným předpokladem 
pro úspěšný rozvoj logického a operačního myšlení dětí. 
Empiricky tak prokázal tezi J. A. Komenského: „Šikovnost 
rukou se mění v šikovnost myšlení.“

kit na platformě ARDUINO. Na konci každého celku s žáky 
vytváříme zajímavé projekty, které propojují  jak vlastní 
programování a sestavování obvodů, tak zručnost žáků.        

Mgr. Miroslav Páleník

Čtenářské dílny jsou pro mě obecně z hodin českého 
jazyka nejbližší. Baví mě jak vyplňování pracovních listů, 
tak povídání si o určitých knihách k tématu, ale i prostá 
četba knihy. Knihy si můžeme vypůjčit také ve škole v ka-
binetu českého jazyka. Výběr je ze všech žánrů – od detek-
tivek přes komiksy až po fantasy. V této knihovně jsem už 
strávila hodně času. (Nela Z.) 

Díky čtenářským dílnám  jsem zjistila,  jaký žánr knih 
mě baví a  začala jsem více číst. (Veronika R.) 

Líbí se mi, že paní učitelka nosí do hodin knížky  
a doporučuje je. Zaujala mě takto knížka V šedých tónech. 
(Nikol Š.)

Díky čtenářským dílnám mě začalo bavit čtení, které 
jsem od mala nesnášela. (Valerie Š.)

Literatura jako součást výuky anglického jazyka 
Výuka angličtiny na 3. Základní škole zahrnuje nejen 

výuku samotného jazyka, ale také seznámení s anglicky 
psanou literaturou. Žáci 6. ročníku ze třídy s rozšířenou 
výukou jazyka se nedávno seznámili se slavným dílem 
George Orwella Farma zvířat prostřednictvím poslechu  
a četby tohoto příběhu upraveného do komiksové po-
doby, která je pro děti atraktivní. Žáci si tak mohli nejen 
rozšířit slovní zásobu, ale skrze příběh také pochopit 

základní principy totalitní vlády či propagandy, která do-
káže manipulovat, překrucovat a měnit pravdu. Témata 
tedy shodou okolností velmi aktuální. 

Žáci 9. ročníku ze třídy s rozšířenou výukou jazyka se 
zase v rámci skupinové práce dozvěděli o  autorkách anglicky 
psaných románů od 19. století až po současnost. Zpracová-
vali informace o takových slavných ženách, jako byla Agatha 
Christie, která patří k nejlépe prodávaným autorům všech 

dob, či  básnířka Emily Dickinson nebo slavná Jane Austen, 
jejíž romány Pýcha a předsudek nebo Rozum a cit stále patří 
mezi vyhledávaná klasická díla. Žáci své spolužáky seznámili 
se životem autorek i s jejich díly, která byla inspirací pro různá 
filmová zpracování. Věříme, že si žáci najdou cestu k těmto 
krásným příběhům, ideálně prostřednictvím četby knih nebo 
alespoň zhlédnutím filmu. Určitě to stojí za to.

Mgr.  Zita Nováková, vyučující anglického jazyka
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč
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Zápis do prvních tříd 

3. ZŠ - k zápisu přišlo 53 dětí, z toho 4 odklady, přijato 
49 dětí.

1. ZŠ - k zápisu přišlo 78 dětí, z toho 6 odkladů, 3 odklady 
ještě v řešení, přijato 69 dětí.

2. ZŠ - k zápisu přišlo 56 dětí,  z toho 17 odkladů, přijato 
39 dětí.

Žáci policejní školy pomáhají…
Média všeho druhu dnes a denně přinášejí zpra-

vodajství z válkou zničené Ukrajiny. Tisíce uprchlíků 
nachází azyl na různých místech České republiky. Více či 
méně úspěšně se snaží zapojit do běžného života. Jedná 
se především o ženy a školou povinné děti. I v Holešově 
na 1. Základní škole zasedly do školních lavic děti z Ukra-
jiny, často bez školních pomůcek. Holešov je malé město  
a informace se zde šíří velmi rychle. Nebylo proto žád-
ným překvapením, že se třída 1. B z VPŠ a SPŠ MV v Ho-
lešově obrátila na svého ředitele plk. PhDr. PaedDr. Pavla 
Nováka, MBA s žádostí, zda by bylo možné uspořádat 
sbírku pro děti z Ukrajiny, které se vzdělávají právě na 
1. ZŠ. Výtěžek sbírky by třída předala paní ředitelce, aby 
peněžní prostředky vynaložila na potřeby dětí.

Myšlenka pomoci „dětí dětem“ našla u vedení plnou 
podporu. Na přítomnost žáků z národnostních menšin 
na naší škole jsme zvyklí, vzhledem k realizaci projektu 
„Vzdělávání národnostních menšin“. Takže pojem „mul-
tikulturní soužití“ u nás na škole opravdu není prázdným 
pojmem. A budiž ke cti našim studujícím, že jsme za 
celou dobu trvání projektu neřešili žádné problémy s xe-
nofobií či rasismem vůči menšinám. Dovedeme s touto 
problematikou pracovat i díky naším aktivitám v peer 
programu, který škola realizuje již od roku 2007. 

Zde je článek žáků třídy 1. B…
S ohledem na situaci na Ukrajině, se naše třída 1. B  

s třídní učitelkou Lenkou Klechovou domluvila, že se také 
zapojí do pomoci ukrajinským uprchlíkům. A tak jsme  
v průběhu měsíce března napekli a nazdobili perníčky, 
vyrobili náramky a ozdoby, které jsme pak nabízeli v rám-
ci charitativní sbírky. Dohodli jsme se, že výtěžek půjde na 
konkrétní děti z Ukrajiny navštěvující 1. ZŠ Holešov. 

Sbírka proběhla dne 6. 4. 2022. Nachystali jsme si 
naše výrobky a vyrazili mezi zaměstnance školy a spolu-
žáky. Díky dobrovolným příspěvkům se vybralo krásných 
15 000 Kč. Po dohodě  s vedením obou škol, navštívili 
zástupci třídy dne 21. dubna prostory 1. ZŠ. Na základ-
ní škole nás čekalo milé přivítání, popovídali jsme si  
s ukrajinskými žáky a také jsme jim donesli naše perníč-

ky a buttony školy. Výtěžek paní ředitelce Mgr. Jarmile 
Růžičkové předal náš pan ředitel plk. PhDr. PaedDr. Pavel 
Novák, MBA, který nás do školy doprovodil.

Rádi bychom poděkovali paní vychovatelce Radce 
Janišové za pomoc při sbírce a vedení školy za podporu 
při organizaci akce. Máme radost, že se celá akce poved-
la a že jsme mohli pomoci. I díky tomu máme mnoho 
společných zážitků a určitě nás to jako třídu stmelilo  
a posunulo dále.

Jako zpětnou vazbu uvádíme poděkování paní ředi-
telky Mgr. Růžičkové….

Vážený pane řediteli, děkujeme Vám a Vašim stu-
dentům za iniciativu, kterou jste projevili v souvislosti  
s žáky – uprchlíky z Ukrajiny, kteří se momentálně učí na 
naší škole.

Něco o našich ukrajinských žácích:
Na 1. Základní školu Holešov přišlo postupně od  

14. března 2022 celkem 19 ukrajinských žáků. Jsou to děti 
z oblastí, kde probíhají největší válečné operace:  Charkov, 
Kyjev, Kramatorsk, Černigov, Nikolajev, Užgorod, Dněpro-
petrovsk a Malyn.

Na naší škole jsou zařazeni do běžných tříd podle své-
ho věku. Docházejí do 1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 5. A, 5. B, 

6. C, 7. C, 8. A, 9. B, 9. C. Dnes 25. 4. se nám ohlásil další 
žák do 9. ročníku, takže jich budeme mít 20. Největší počet 
je právě v 9. ročnících, celkem jsou 4 žáci.

Po příchodu do školy jsme je vybavili základními 
potřebami, pokud potřebovali. Získali jsme darem školní 
aktovky nebo batohy, něco jsme koupili z různých dobro-
volných příspěvků: psací potřeby, výtvarné potřeby, desky 
na sešity a sešity, pouzdra a podobně.

Žáci mají běžnou výuku s českými spolužáky, jednu 
hodinu denně mají výuku českého jazyka. Výuka probíhá 
zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 2. stupeň. Vyučují paní 
učitelky ruského jazyka, výuka ale probíhá v češtině.

Ve výuce se žáci zapojují podle svých možností. Vy-
učující jim v některých předmětech překládají obsah uči-
va pomocí internetového překladače, aby lépe rozuměli 
probírané látce. Ve třídách pomáhají s adaptací i naši žáci 
– někteří pocházejí z Ukrajiny a dorozumí se ukrajinsky, 
někde si pomáhají angličtinou.

Žáci 1. stupně mohou docházet do školní družiny. 
Úplatu za zájmové vzdělávání jsme jim z důvodu statutu 
uprchlíka prominuli. Do družiny nám dochází 7 žáků.

Obědy jsme jim pomohli zařídit v Ústřední školní jí-
delně. Jídelna byla schopna zabezpečit platbu za obědy  
v měsících březen a duben. Obědy za květen budeme hra-
dit z příspěvku, který obětavě zprostředkovala vaše třída 
1. B. Jsme moc rádi, že vaši žáci projevili účast s náročnou 
situací žáků – uprchlíků. Je jistě velmi těžké ocitnout se 
v cizím prostředí v zemi s neznámým jazykem a ještě za 
stresujících okolností, kdy část rodiny těchto žáků zůstala 
doma ve válčícím prostředí.

My všichni se snažíme v této nelehké chvíli pomoci  
a jsme rádi za každou další podporu zvenčí. Víme, že si této 
pomoci cení i ukrajinské děti a jejich rodiče nebo praro-
diče, kteří je v České republice doprovází. Proto jsme také  
v minulém týdnu uspořádali materiální pomoc v podobě 
oblečení, drogistických potřeb, hraček a podobně.

Ještě jednou vám upřímně děkujeme i jménem našich 
ukrajinských žáků.

S pozdravem 
Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka 
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TYMY

SVČ Tymy uspořádalo 1. ročník tanečního festivalu
Prvního května 2022 se uskutečnil v TYMY 1. ročník 

tanečního festivalu. Tento festival navázal na Dny tance, 
které jsme již od roku 2015 pravidelně v 1. májový den 
organizovali. Po dvouleté covidové přestávce jsme se roz-
hodli uspořádat taneční festival, kterým bychom oslavili 
svátek Den tance, který se právě slaví již od roku 1982 
každý rok 29. 4. na počest velkého tanečního reformátora 
Jeana - Georgese Noverrea. V tento krásný sváteční den 
se do SVČ TYMY sjelo přes 400 tanečníků z celé Mora-
vy. Přijely děti z Kyjova, Němčic nad Hanou, Valašského 
Meziříčí, Otrokovic, Kroměříže, ze Zlína, Starého Města, 
Uherského Hradiště, ale také z družebního města ze Slo-
venska z Povážské Bystrice a nechyběly ani našei místní 
tanečnice z kroužku Hip hop, Baby dance a z tanečního 
kroužku Prusinovice. Přes 400 diváků vytvořilo úžasnou 
atmosféru. Soutěžilo se ve stylech hip hop, street dance, 
show dance a pódiové skladby, zumba, disco dance, jum-
ping trampolíny. V rámci soutěže byly celkem 3 taneční 
bloky, které byly zakončeny vyhlášením výsledků. Výkony 
tanečníků sledovala odborná porota, ve které zasedli: 
Alena Rafajová, Vladimíra Šulavová, Laura Brázdová, 
Renáta Cory a Eduard Kotikov. Soutěžící přišel podpořit 
starosta města pan Rudolf Seifert, který všechny přivítal 
a popřál hodně tanečních úspěchů. Vzhledem k tomu, že 

Ve středu 11. 5. 2022 pořádalo SVČ TYMY již po 17- té 
tradiční Den Evropy. Na akci se podíleli kromě pracovníků 
TYMY a ICM také pracovníci Europe Direct a Eurocentram 
Zlín. Akce se konala na náměstí Dr. E. Beneše a doprová-
zelo ji krásné letní počasí.

V rámci programu se děti dozvěděly spoustu zajíma-
vých věcí, poznávaly vlajky jednotlivých států EU, skládaly 
puzzle – velkou mapu Evropy, společně bubnovaly a kaž-
dé dítě si na hvězdičku napsalo nebo nakreslilo své přání.

Letos se nejvíce přání týkalo toho, aby skončila válka, 
děti si přály mír, sluníčko, lásku, čistou přírodu a aby byli 
lidé hodní a také aby měli kamarády... 

Děti z Holešova vypustily svá přání Evropě
Přejeme všem dětem, aby se jejich přáníčka vyplnila!
Akci podpořil také starosta města pan Rudolf Sei-

fert, který odstartoval vypouštění balonků s přáním 
pro Evropu.

Děkujeme všem dětem z MŠ Grohova, MŠ Masaryko-
va a žákům 1. ZŠ a Základní a praktické školy v Holešově 
za jejich aktivní přístup. Poděkování si zaslouží také pra-
covníci Europe Direct a Eurocentrem Zlín.

Všem dětem i dospělákům přejeme, abychom se  
v naší Evropě cítili dobře a bezpečně.

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelka SVČ

TYMY 
KVĚTEN 2022:
20. -  21. 5. Noční deskohraní – od 18 hodin
29. 5. Dětský den a pohádkový les – zábavné odpo-
ledne od 15 hodin v zámecké zahradě

Připravujeme na červen 2022:
1. 6. Den dětí v TYMY – od 15 -17 hodin, skákací 
hrad, hry, soutěže, bubliny, vstup zdarma
2. 6. Centrum preventivní medicíny
5. 6. Finále Holešovský talent 2022 – od 17 hodin ve 
společenském sále SVČ TYMY
7. 6. Olympiáda MŠ – od 9 hodin, hřiště gymnázia 
Holešov
10. - 11. 6. Závěrečné noční deskohraní – budou 
odehrány závěrečné turnaje v deskových hrách 
16. 6. Na kole jen s přilbou – od 15 - 17 hodin, otevře-
ná akce pro děti a jejich rodiče ve Smetanových sadech
19. 6. Zahradní slavnost – od 15 hodin, ukončení 
činnosti kroužků, oslava na zahradě TYMY, jen pro 
děti z kroužků
22. 6. Olympijský běh – přihlašovat se můžete již 
nyní na www.olympijskybeh.cz
30. 6. Dárek za vysvědčení - přijďte ukázat své vy-
svědčení, čeká vás malá odměna

se soutěže zúčastnili tanečníci ze Slovenska, tak měl tento 
festival také mezinárodní rozsah. Velkou radost jsme měli 
z úspěchu našich tanečních kroužků. Zlaté medaile získaly 
děti z kroužku jumping trampolíny, další zlaté medaile si 
odnesla děvčata z kroužku hip hop s choreografií „Can´t 
stop the feeling“ a další zlaté medaile získala děvčata  
z kroužku, který pracuje v Prusinovicích s choreogra-
fií „Hey ladies!“. Stříbrné medaile vybojovala děvčata  
z kroužku Baby dance s choreografií „Movement“. Vítězo-
vé dalších kategorií byli: SVČ ORION Němčice nad Hanou 
– „Dovolená na Havaji“, DDM Sluníčko Otrokovice – „Ivá-
nek a Nastěnky“, dále TK Gradace Kroměříž – „Lví král“ 
+ „Girls“, DDM Sluníčko Otrokovice – AT Tlumačov – „Ví-
tejte v šapitó“ + „The Beatles“, SVČ Klubko Staré Město 
– „Combat“, SZUŠ Stella Povážská Bystrica – „Color“ + 
„Top 5“, M Dance CREW KM Junior – „Look like you“, DDM 
Astra Zlín – „Time machine“. Všem vítězům blahopřejeme  
a přejeme, aby jim tanec přinášel hodně radosti! Děku-
jeme všem tanečním klubům, kroužkům a skupinám za 
účast na 1. ročníku tanečního festivalu 2022, děkujeme 
všem divákům a sponzorům – městu Holešov, Kuraray, 
Nestlé, VZP. Všechny už teď zveme na 2. ročník tanečního 
festivalu, který se bude konat 1. 5. 2023.

SVČ TYMY - Mgr. Jarmila Vaclachová
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Jan Kolář vybojoval 9. místo na Mistrovství světa!
Holešovský vzpěrač Jan Kolář opět dokázal posunout 

úroveň sportu v Holešově. Jako historicky první vzpě-
rač závodící za oddíl TJ Holešov se dokázal kvalifikovat 
na Mistrovství světa juniorů do 20 let. A vedl si skvěle.  
Za výkon 169 kg v nadhozu obsadil fantastické 9. místo.  
V trhu s výkonem 138 kg obsadil 10. místo a stejnou pozi-
ci obsadil i v olympijském dvojboji za výkon 307 kg.

Během soutěže překonal postupně 6 českých juni-
orských rekordů v kategorii do 109 kg. Kromě senzačního 
výkonu získal Honza i cenné zkušenosti. Nastoupil napří-

Florbal - turnaj přípravek 23. 4. 2022
Poslední zápasy v sezóně jsme hráli v Uherském Hra-

dišti. V prvním zápase jsme nastoupili proti PANTHERS 
OTROKOVICE black. K naší smůle zrovna druhý tým Otro-
kovic nehrál zápas, a tak dva rozdíloví hráči Otrokovic si 
přišli zahrát proti Holešovu s cílem pokazit nám vítěznou 
šňůru proti Otrokovicím. Naši florbalisté odehráli asi 
nejlepší a nejhezčí zápas sezony, ale proti posilněnému 
soupeři to bylo těžké. Dlouho jsme těsně vedli, ale pak 
se ukázala technická šikovnost a lepší střelba zmíněných 
dvou hráčů, kteří nám ve druhém poločase dali 4 góly  
a celkově jsme prohráli 5:7.

Vstřelené branky: 1x Plaček, 1x Jurášek, 2x M. Kolář, 
1x Ptáček

Ve druhém zápase jsme nastoupili proti týmu Flor-
bal Vsetín a zápas jsme začali velmi svižně a dostali jsme 
se do vedení 2:0 brankami Tobiáše Juráška a byli jsme 
celkově lepším týmem. Soupeř poté snížil a utkání se 
zdramatizovalo. Ve druhém poločase padlo ještě po góle 
na obou stranách. Zápas jsme nakonec zaslouženě vy-
hráli výsledkem 3:2.

Vstřelené branky: 2x Jurášek, 1x M. Kolář
Třetí utkání proti Zlín Lions white bylo vyrovnané. 

Holešovští florbalisté byli dvakrát ve vedení, ale Zlín 
vždy stihl vyrovnat. V brance si při absenci druhého 
brankáře odbyl zápasovou premiéru Ondra Klenner  

a popasoval se s touto rolí výborně. Konečné skoré třetí-
ho zápasu skončilo 2:2.

Vstřelené branky: 1x Jurášek, 1x M. Kolář
V posledním zápase sezony a pro některé hráče  

i v kategorii přípravek jsme nastoupili proti týmu FBC 
SLOVÁCKO black. Začátek zápasu nám nevyšel a rychle 
jsme dostali gól. Dokázali jsme se z toho oklepat a vy-
rovnat. Zápas se lámal za stavu 2:2, kdy jsme šanci ne-
proměnili a chvíli na to jsme dostali rozhodující gól. Pak 
jsme inkasovali ještě jeden při snaze vyrovnat a prohráli 
výsledkem 2:4. 

Vstřelené branky: 2x Jurášek 
Sestava na turnaji
Brankáři: 2 zápasy Lucie Tkadlčíková, 2 zápasy On-

dra Klenner
Obránci: Antonín Číhal,  Kristýna Kolářová, Ondra 

Klenner 2 zápasy, Lucie Tkadlčíková 
Útočníci: Matěj Kolář, Radim Ptáček, Filip Lánský, 

Samuel Staněk, Tobiáš Jurášek, Daniel Plaček,
Trenéři: Pavel Lánský, Petr Tkadlčík
Zhodnocení sezony kategorie přípravek
Sice jsme ukončili sezonu prohrou, ale za ten rok 

holešovští florbalisté udělali veliký pokrok. Na začátku 
sezony byly výsledky i o 10 gólů a stav zápasů jsme ani 
nestíhali počítat. Když vezmu výkony v posledním tur-
naji proti všem silným týmům Otrokovic, Zlína, i Slovác-
ka tak jsme se rvali o výsledky až do konce zápasů.  Jsem 
na kluky i holky hrdý a těším se na práci s některými 
příští sezonu v kategorii elevů.

Zároveň bych svým jménem rád poděkoval kole-
gům trenérům přípravky Janu Vysloužilovi a Pavlu Lán-
skému a rodičům Dušanovi Kolářovi a Tomáši Kupkovi 
za pomoc při trénování a zápasech. A všem rodičům za 
podporu dětí a ochotu jezdit s nimi na zápasy.

Petr Tkadlčík (trenér kategorie přípravek)

Vzpěračská mládež z Holešova pokračuje v cestě za cennými kovy!
Holešovští vzpěrači a vzpěračky za sebou mají další 

závodní víkend. Tentokrát soutěžili na 2. kole ligy juniorů 
a 2. kole ligy juniorek.

 V sobotu 23. 4. proběhlo ve Zlíně 2. kolo ligy juniorů 
do 20 let. Vzpírání Holešov stejně jako v 1. kole reprezen-
tovala dvě družstva a závodníci svými výkony opět ne-
zklamali. Díky skvělým výkonům si “A” tým holešovského 
vzpírání upevnil vedoucí pozici celostátní tabulky a dál 
pokračuje v cestě za historicky prvním titulem mistrů ČR 
družstev do 20 let. Fantastickými výsledky se blýskli bra-
tři Jan a David Kolářovi. Oba vytvořili nové české rekordy 
v nadhozu. Jan v kategorii do 20 let, když vzepřel nad 
hlavu 167 kg a David v kategorii do 17 let s výkonem 140 
kg. Za “A” tým startovali ještě Vojtěch Šimčík, Šimon Va-
cek a Oldřich Vohnout. Ani “B” tým se nenechal zahanbit 
a v Moravské skupině “C” uhájil 5. místo.

 O den později v neděli 24. 4. se v areálu policejní 
školy v Holešově konalo 2. kolo ligy juniorek ve vzpírá-

ní. I mezi děvčaty reprezentovala Holešov dvě družstva.  
A ani děvčata se po vydařeném výkonu chlapců nene-
chala zahanbit. “A” tým ve složení Markéta Vrabcová, 
Pavlína Šedá, Denisa Šimonová a Simona Rančev vybo-
joval v domácím prostředí fantastické 2. místo. V celo-
státní tabulce se tak děvčata posunula ze 4. příčky na 2. 
pozici, kterou se budou snažit uhájit na třetím a zároveň 

posledním kole ligy juniorek na podzim letošního roku. 
Pavlína Šedá společně s Markétou Vrabcovou navíc vy-
tvořily nové národní rekordy do 20 let. Pavlína v trhu 
na 70 kg, nadhozu na 90 kg a ve dvojboji na 160 kg. 
Markéta ve vyšší váhové kategorii ve dvojboji se 143 kg. 
Skvěle se předvedl i holešovský “B” tým, který obsadil 
7. příčku.

klad proti horkému favoritovi na zisk olympijské medaile 
v Paříži 2024 Bohdanu Hozovi, který během soutěže pře-
konal dva juniorské světové rekordy.

Pro město Holešov i Zlínský kraj je to obrovský 
úspěch, protože je to poprvé, co sportovní oddíl z Hole-
šova dokázal vychovat vrcholového sportovce závodící-
ho na nejvyšší úrovni v olympijském sportu, který zůstal 
ve svém mateřském klubu a stále hájí holešovské barvy. 
Jde vidět, že i město Holešov může mít své vlastní vrcho-
lové sportovce.

PŘÍSPĚVKY
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Staňte se součástí Bikemaratonu Drásal
Chcete být i vy spojeni s touto sportovně – kulturní událostí roku? Být spojeni s tradicí, hodnotami fairplay 

a aktivně se podílet na pořádání této akce? Rádi Vás uvítáme mezi námi. Pro zdárný průběh těchto závodů po-
třebujeme min. 300 dobrovolných pořadatelů. Požadované činnosti spočívají např. v obsluze na občerstvovacích 
stanicích, pořadatelské činnosti v místě startu a cíle. Můžete být pořadatelé a regulovčíci po trasách závodů. 
Nabízíme finanční odměnu a triko. Prosíme zájemce, aby se hlásili na info@drasal.cz. Děkujeme!

Bikemaraton Drásal už za měsíc

Letošním partnerem cyklomaratonu Obr Drásal je domácí společnost Trachea. Ačkoli 
to možná na první pohled nevypadá, obě tradiční značky, které představují TOP úroveň ve 
svých oborech, mají společného mnohem víc, než holešovský původ.

Trachea, a.s. je největším výrobcem nábytkových dvířek a korpusů v Čechách a na 
Slovensku.  V tomto oboru představuje absolutní špičku, jak v designu, tak kvalitě vý-
robků, a to už téměř tři desítky let, podobně jako maraton Drásal, který dovrší třicetiny 
příští rok. Podobností je však více. Nejstarší domácí ultramaraton je považován za jeden  
z nejnáročnějších, ne-li vůbec nejtěžší. K jeho zvládnutí potřebují účastníci nejen špičkové 
vybavení, ale především odhodlání, vytrvalost, obrovské zkušenosti a také chuť stále se 
učit a zdokonalovat. A téměř totéž bychom mohli říci firmě Trachea sídlící na samém konci 
(nebo začátku?) Tovární ulice. Ze zpustlého areálu bývalých Technických služeb vznikl pro-
stor, který navenek působí jako sanatorium prostoupené zelení.  Za zdmi se však ukrývá 
nejmodernější továrna svého druhu vybavená špičkovými technologiemi. Ty by ovšem 
nebyly nic platné, kdyby je neovládali lidé s invencí a dokonale zvládnutým know-how. 

Trachea však není jen firma úspěšná, ale také společensky zodpovědná. Trvale pod-
poruje řadu projektů ve městě a okolí a přichází i s vlastními. Jako třeba letos: v rámci 
tradičního firemního Dětského dne rozhodlo vedení pozvat na oblíbenou akci děti z po-
sledních ročníků holešovských mateřských škol. Až vám tedy přijde dcerka nebo třeba 
vnouček ze školky s pusou od cukrové vaty, dárky, balonky a bude vyprávět, že „byli tam, 
co se dělají dvíška“, budete přesně vědět, koho navštívili.

Extrémní závod horských kol se stal renomovaným pojmem a patří k modernímu 
Holešovu stejně neodmyslitelně, jako zámek nebo synagoga k historickému. Stejně tak je 
Trachea pojmem ve své branži, a protože hrdě hlásá, že nejlepší nábytková dvířka se rodí 
v Holešově, bylo spojení těchto úspěšných patriotů jen otázkou času.

Popřejme tedy 29. ročníku Obra Drásala zdar a dodejme, že pokud se budete chtít 
seznámit s jeho hrdým partnerem, expozici Trachea najdete v sobotu 25. června v pro-
storu startu a cíle závodu.

Obr Drásal a Trachea: holešovská 
klasika

Legenda mezi českými bikemaratony a nejstarší 
maraton v České republice Nova Bikemaraton Drásal le-
tos odstartuje už 25. června. 

„Skvělou zprávou a novinkou letošního ročníku je to, 
že děti budou moci díky podpoře města Holešova startovat 
zdarma. Rozhodli jsme se udělat tento vstřícný krok, proto-
že chceme přivítat co nejširší mladou generaci závodníků  
z Holešova i okolí,“ vysvětluje ředitel závodu Ondřej Fojtík.

Závod je ale samozřejmě určen všem věkovým kate-
goriím, závodníci si mohou vybrat hned z několika tras. 
Největší výzvou je bezesporu krásná, ale přetěžká trasa 
OBR, nad kterou převzala záštitu holešovská společnost 
Trachea, lídr ve výrobě kuchyňských dvířek. Do jednoho  
z nejtěžších závodů v Evropě vystartují vyznavači ex-
trémních zážitků již v 5:30 z holešovského náměstí a ví-
těze můžeme očekávat za necelých 8h v cílovém prostoru 
zámecké zahrady. Svojí náročností se řadí mezi nejtěžší 
evropské maratony a už po 9. se pojede jako Mistrovství 
ČR v ultramaratonu.

Drásal se také pyšní největším výběrem tras, které 
se jedou po větší či menší části trasy Trachea Obr Drásal. 
Ta vede nádhernou přírodou téměř do všech zákoutí 
hostýnských vrchů a závodníci se mohou těšit na známé 
kopce jako Hostýn, Kelčský Javorník, Pardus, Tesák nebo 
trialovou pasáž Bikeareny Vsetín. 

Tradičně je Nova Bikemaraton Drásal skvělou mož-
ností, kdy si hobby jezdci mohou poměřit síly s profe-
sionály, protože pro obě skupiny jde o velmi oblíbený  
a atraktivní závod.          Hana Helsnerová

SPORT / INZERCE
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Staňte se součástí Bikemaratonu Drásal
Chcete být i vy spojeni s touto sportovně – kulturní událostí roku? Být spojeni s tradicí, hodnotami fairplay 

a aktivně se podílet na pořádání této akce? Rádi Vás uvítáme mezi námi. Pro zdárný průběh těchto závodů po-
třebujeme min. 300 dobrovolných pořadatelů. Požadované činnosti spočívají např. v obsluze na občerstvovacích 
stanicích, pořadatelské činnosti v místě startu a cíle. Můžete být pořadatelé a regulovčíci po trasách závodů. 
Nabízíme finanční odměnu a triko. Prosíme zájemce, aby se hlásili na info@drasal.cz. Děkujeme!

Bikemaraton Drásal už za měsíc

Letošním partnerem cyklomaratonu Obr Drásal je domácí společnost Trachea. Ačkoli 
to možná na první pohled nevypadá, obě tradiční značky, které představují TOP úroveň ve 
svých oborech, mají společného mnohem víc, než holešovský původ.

Trachea, a.s. je největším výrobcem nábytkových dvířek a korpusů v Čechách a na 
Slovensku.  V tomto oboru představuje absolutní špičku, jak v designu, tak kvalitě vý-
robků, a to už téměř tři desítky let, podobně jako maraton Drásal, který dovrší třicetiny 
příští rok. Podobností je však více. Nejstarší domácí ultramaraton je považován za jeden  
z nejnáročnějších, ne-li vůbec nejtěžší. K jeho zvládnutí potřebují účastníci nejen špičkové 
vybavení, ale především odhodlání, vytrvalost, obrovské zkušenosti a také chuť stále se 
učit a zdokonalovat. A téměř totéž bychom mohli říci firmě Trachea sídlící na samém konci 
(nebo začátku?) Tovární ulice. Ze zpustlého areálu bývalých Technických služeb vznikl pro-
stor, který navenek působí jako sanatorium prostoupené zelení.  Za zdmi se však ukrývá 
nejmodernější továrna svého druhu vybavená špičkovými technologiemi. Ty by ovšem 
nebyly nic platné, kdyby je neovládali lidé s invencí a dokonale zvládnutým know-how. 

Trachea však není jen firma úspěšná, ale také společensky zodpovědná. Trvale pod-
poruje řadu projektů ve městě a okolí a přichází i s vlastními. Jako třeba letos: v rámci 
tradičního firemního Dětského dne rozhodlo vedení pozvat na oblíbenou akci děti z po-
sledních ročníků holešovských mateřských škol. Až vám tedy přijde dcerka nebo třeba 
vnouček ze školky s pusou od cukrové vaty, dárky, balonky a bude vyprávět, že „byli tam, 
co se dělají dvíška“, budete přesně vědět, koho navštívili.

Extrémní závod horských kol se stal renomovaným pojmem a patří k modernímu 
Holešovu stejně neodmyslitelně, jako zámek nebo synagoga k historickému. Stejně tak je 
Trachea pojmem ve své branži, a protože hrdě hlásá, že nejlepší nábytková dvířka se rodí 
v Holešově, bylo spojení těchto úspěšných patriotů jen otázkou času.

Popřejme tedy 29. ročníku Obra Drásala zdar a dodejme, že pokud se budete chtít 
seznámit s jeho hrdým partnerem, expozici Trachea najdete v sobotu 25. června v pro-
storu startu a cíle závodu.

Obr Drásal a Trachea: holešovská 
klasika

Legenda mezi českými bikemaratony a nejstarší 
maraton v České republice Nova Bikemaraton Drásal le-
tos odstartuje už 25. června. 

„Skvělou zprávou a novinkou letošního ročníku je to, 
že děti budou moci díky podpoře města Holešova startovat 
zdarma. Rozhodli jsme se udělat tento vstřícný krok, proto-
že chceme přivítat co nejširší mladou generaci závodníků  
z Holešova i okolí,“ vysvětluje ředitel závodu Ondřej Fojtík.

Závod je ale samozřejmě určen všem věkovým kate-
goriím, závodníci si mohou vybrat hned z několika tras. 
Největší výzvou je bezesporu krásná, ale přetěžká trasa 
OBR, nad kterou převzala záštitu holešovská společnost 
Trachea, lídr ve výrobě kuchyňských dvířek. Do jednoho  
z nejtěžších závodů v Evropě vystartují vyznavači ex-
trémních zážitků již v 5:30 z holešovského náměstí a ví-
těze můžeme očekávat za necelých 8h v cílovém prostoru 
zámecké zahrady. Svojí náročností se řadí mezi nejtěžší 
evropské maratony a už po 9. se pojede jako Mistrovství 
ČR v ultramaratonu.

Drásal se také pyšní největším výběrem tras, které 
se jedou po větší či menší části trasy Trachea Obr Drásal. 
Ta vede nádhernou přírodou téměř do všech zákoutí 
hostýnských vrchů a závodníci se mohou těšit na známé 
kopce jako Hostýn, Kelčský Javorník, Pardus, Tesák nebo 
trialovou pasáž Bikeareny Vsetín. 

Tradičně je Nova Bikemaraton Drásal skvělou mož-
ností, kdy si hobby jezdci mohou poměřit síly s profe-
sionály, protože pro obě skupiny jde o velmi oblíbený  
a atraktivní závod.          Hana Helsnerová

SPORT / INZERCE

květen 2022 | 23

SPORT

Závod Valašské oblasti v orientačním běhu
V sobotu 9. 4. 2022 oddíl KČT OB Holešov uspořádal 

závod v orientačním běhu. Centrum závodu bylo na My-
slivecké chatě v Přílepech. Počasí nám nepřálo, ale pořa-
datelé připravili tratě, start a cíl, jak na každém závodě.
Od 8.00 hod. do 9.30 proběhla prezentace přihlášených 
závodníků. Nakonec se odprezentovalo 199 závodníků.
Tratě byly připraveny pro všechny kategorie, od HDR až 
po H90C. Nejmladší závodník měl 5 roků Rudle Tobias 
ze Zlína a nejstarší Vala Stanislav ze Zlína 90 roků. Start 
závodu byl v 10.00 hod. a po dvou minutách se vydá-
vali závodníci na trať. Poslední závodník vyrazil na trať  
v 11.30 hod a ve 12.30 byli všichni v cíli. Potom proběhlo 

vyhlášení výsledků a ukončení závodu. V dětských ka-
tegoriích byli odměněni první tři závodníci a u starších 
jenom vítěz. Peška Antonín, jako ředitel závodu, musí 
poděkovat všem pořadatelům co nám pomohli tento 
závod uspořádat. Děkuji všem sponzorům, Město Hole-
šov, Trachea, Rapos, kteří nám poskytli drobné ceny pro 
závodníky. Také musím poděkovat holkám, které měly 
na starosti občerstvení a jídlo v cíli závodu.

Výsledky našich závodníků zde: Kat. HDR Ovesný 
Vojtěch 4. místo, Drábková Karolína 7. místo, Richtro-
vá Ellen 12. místo, D12C Brázdilová Kristýnka 3. místo, 
H12C Boledovič Adam 15. místo.                  Napsal: Tonda

SFK ELKO Holešov – Mladší přípravka
Začátkem dubna se naplno rozběhly jarní čás-

ti všech soutěží mládežnických kategorií. Vzhledem  
k velkému počtu dětí je družstvo mladší přípravky SFK 
registrováno jak v krajském, tak okresním přeboru. 
Zápasy v rámci krajského přeboru se konají zpravidla  
v pondělí, u okresního přeboru je hracím dnem obvykle 
neděle. Díky tomu má možnost zažít atmosféru skuteč-
ných soutěžních utkání co nejvíce dětí.

V krajském přeboru jsme zatím odehráli zápas  
s družstvem mladší přípravky Kroměříž A, zápas v Bez-
měrově byl pro nepřízeň počasí odložen. V okresním 
přeboru, kde jarní část soutěže hrajeme v rámci finálové 
skupiny, do které jsme postoupili na základě výsledků 
podzimní části, jsme sehráli utkání s týmy Chvalčova, 
Kvasic/Lubné a Rusavy. Zápas v Prusinovicích byl také 
přeložen.

Kromě toho jsme se zúčastnili dvou velmi kvalitně 
obsazených turnajů. První dubnovou sobotu to byl „Ap-
rílový turnaj“ v Kroměříži, kde jsme sehráli utkání s týmy 
FC Fastav Zlín, 1. FC Slovácko a Hanácká Slavia Kroměříž. 
30. dubna jsme pak hráli na 25. ročníku mezinárodní-
ho turnaje „O pohár osvobození města Otrokovice“, kde 
jsme se ve skupině A utkali s družstvy FC Fastav Zlín, MFK 
Dubnica nad Váhom, FC Vsetín a SK Baťov 1930. V koneč-

ném pořadí jsme pak v souboji o 7. místo po remíze 5:5 
podlehli na penalty týmu 1. FC Slovácko, které nám tak 
oplatilo porážku z turnaje v Kroměříži.

Pokud byste se chtěli přijít podívat a fandit, můžete 
například v rámci květnových domácích zápasů, které se 

konají v pondělí 2. 5. od 17:00 (Morkovice), v neděli 8. 5. 
od 10:00 (Zdounky/Zborovice), v pondělí 9. 5. od 17:00 
(Baťov), v neděli 15. 5. od 13:30 (Chvalčov), v pondělí 23. 
5. od 17:00 (Kroměříž B) a v neděli 29. 5. od 13:30 (Rusava).

Trenéři Bob a Radek

Stanislav Vala nejstarší účastník - 90 let

Družstvo mladší přípravky na turnaji „O pohár osvobození města Otrokovice“
(zleva: Matěj Štěpán, Viktor Konečný, Aleš Jakubíček, Jan Kopčil, Václav Sichálek, Jiří Konečný, Radovan Chytílek, Vojtěch 
Paštěka, Patrik Stolář, Maxim Labancz a brankář Jakub Uličník)

Rohálovská 50 - jarní 
„čarodějnická“ srdcovka

Závod horských kol Rohálovská 50 je už kultovní zále-
žitostí, letos šlo o 13. ročník. Vzhledem k datu konání 30. 
dubna byl nazván jako čarodějnický. A díky krásnému poča-
sí, skvělým sportovním výkonům a neskutečné atmosféře 
byl opět více než úspěšný. 

Po dětských závodech následovalo řazení více než šesti 
set závodníků do startovního koridoru hlavního závodu.  
Adeptů na vítězství bylo více, pro zlatý potlesk si ale na-
konec přijel v rekordu trasy Lubomír Petruš v čase 1:36:47,  
v ženské kategorii zvítězila Dorka Ševčíková v čase 2:04:54.

Z Rohálovské 50 vznikl speciální čarodějnický díl Ho-
lešov TV
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
BRIGÁDA NA ČERVEN

pro maturanty nebo VŠ
na pomocné práce 

při samosběru jahod
tel. 777 55 88 14
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
BRIGÁDA NA ČERVEN

pro maturanty nebo VŠ
na pomocné práce 

při samosběru jahod
tel. 777 55 88 14
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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



CO VÁM NADÍDNEME

Jitka Žalůdková
personální oddělení

KONTAKTNÍ OSOBA

Vyrábíme bezpečnostní fólie 
k zasklívání pro celý svět.

Tyto fólie lisujeme mezi dvě skla. Protože jsou 
dokonale čisté, okem si jich nevšimnete. Přesto 
se s nimi setkáte na každém kroku, třeba když 
jedete autem.

Naše fólie zachraňují životy – při dopravní 
nehodě zabrání roztříštění skla a udrží jej 
pohromadě.

Používají se také u oken mrakodrapů, kde zajistí 
ochranu osob i při zemětřesení.

Přidejte se
k nám!

HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU

Operátor ve výrobě 
(specialista) Holešov

mzdu v prvním roce 
min. 34 000 CZK
mzdu po roce – 36 000 CZK a více

náborový příspěvek – 20 000 CZK

týden dovolené navíc

každý rok v dubnu navyšujeme 
mzdy

• 

•

•

•

•

CO VÁM NABÍDNEME

Jitka Žalůdková
personální oddělení

jitka.zaludkova@kuraray.com
+420 725 946 097KurarayEuropeMoravia
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