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Letní kulturní sezóna je v plném proudu

Rekonstrukce sportcentra finišuje
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vážení a milí čtenáři Holešovska a spoluobčané,
ono se to moc nezdá, ale sv. Anna nám ukončila 

červenec a sv. Vavřinec – „první podzimec“ – zase připo-
míná, že se skutečně léto překlání ze svého vrcholu k pod-
zimnímu času. Samozřejmě máme ještě mnoho možnos-
tí, jak si léto a sluníčko užít, ale větrné počasí, chladná 
rána a kratší dny jsou neúprosným znakem konce léta.

S tímto nás čeká i řada jiných skutečností a nezná-
mých, které dotvářejí a podporují nejistotu, jež ve spo-
lečnosti nyní převládá a je dokonce uměle přiživována. 
Važme si krásných dnů, využijme je ještě k uklidnění své 
mysli a regeneraci tělesných schránek a nezapomínejme 
na zdravý rozum a „selský úsudek“.

Letošní léto i rok patří na rozdíl od těch minulých 
k těm „sušším“ a také našemu městu i regionu se nevy-
hnuly některé nepříjemnosti spojené s nedostatkem vody 
v půdě a krajině či požáry. Přesto můžeme děkovat, že nás 
nezasáhly vichřice jako na některých místech Evropy.

S koncem prázdnin je také ale spojen začátek nové-
ho školního roku. Doufejme i v této oblasti, že naše děti  
a mládež budou moci absolvovat školní rok v pořádku, bez 
zbytečných distančních výuk nebo podobných nesmyslů. 

Važme si tedy současných dnů: „Nemůžeme si vy-
brat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvo-
lit, kolik života našim létům dokážeme dát.“ - John C. 
Maxwell.

Mezilidské vztahy a noční klid  
Horké léto nám jako v minulých letech přináší kon-

flikty v nemálo lokalitách města. Sice můžeme konsta-
tovat, že se snížila frekvence stížností na rušení nočního 
klidu, bohužel ale zůstává několik exponovaných míst, 
kde se vyskytují tyto problémy. 

Nejen noční klid je zdrojem některých konfliktů. 
Řada problémů vzniká či roste s mezilidskými a sou-
sedskými vztahy a letos opět i s potulujícími se našimi 
spoluobčany bez domova nebo těmi, kteří svůj život 
tráví převážně zahálkou na ulici. Žádný zákon na to, 
aby státní nebo městská policie tyto spoluobčany vy-
kázala, neexistuje a policisté musejí i k nim přistupovat 
v mezích zákona. Ještě navíc, když někteří jiní naši spo-
luobčané si rádi zasahující strážníky natáčejí na mobily. 
Takže, město a obě policie se snaží udržovat pořádek, 
ale jejich zákroky jsou ovlivněny zákonnou mezí. 

Také se vyskytují kritiky na některé akce pořáda-
né ve městě a zámeckém parku. Máme dvě možnosti, 
buď vše zrušíme, nebo se budeme snažit naše město 
oživovat. To, že dochází k problémům s parkováním 
nebo neomalenosti návštěvníků města je velmi smutné  
a také podnětem k řešení. Radnice si skutečně uvědo-
muje selhání pořadatelů o nedávném Healing festivalu. 
Rozhodně se ale nejednalo o feťáky nebo nějakou po-
divnou společnost. Setkání bylo velmi kultivované, bez 
alkoholu a prakticky bezodpadové. 

Zástupci města si již s pořadateli vše vyříkali a jed-
noznačně konstatujeme, že když je někdo příznivcem 
pokoje a klidu a sounáležitosti, musí se takto chovat 

Léto nám mezi prsty proklouzává k podzimu, posilme odvahu
i mimo pronajatý areál a ve vztahu k hostitelskému 
městu a občanům. Za několik dnů problémů se i město 
lidem z okolí zahrady a koupaliště omlouvá.

Mnohem nepříjemnější skutečností je fakt, že na 
okrese Kroměříž řádí asi dvě skupiny „bytařů“. K vloupá-
ní do bytů a stavení dochází přes prázdniny v Kroměříži 
a také v Hulíně a eviduje i případy vloupání do bytu za 
dne i v Holešově a Bystřici p. H.

Z tohoto důvodu vyzývá město spoluobčany, aby 
kontrolovali svá obydlí, v bytových domech dávali po-
zor na cizí osoby a všímali si jich, a také, aby nepouštěli 
do vchodu lidi, které neznají, nebo ty, kteří jako náho-
dou na ně zazvoní.

Komunální a senátní volby
Letošní záři je pro náš okres volební z hlediska ko-

munálního i parlamentního. Zatím se kampaň poma-
lu rozjíždí a město a Městský úřad připravuje volební 
komise a místa a také zajištění voleb. Na jiném místě 
uvádíme řadu dalších podrobností. Volební místnosti 
zůstávají na obvyklých místech, pouze v Tučapech se 
volby vracejí do prostor školky – kulturního domu. Dal-
ší novinkou podle volebního zákona je, že tentokrát ne-
bude volební lístek „jednostránkový“, ale bude natištěn 
na lístku formátu A3 po obou stranách!

Připomínáme, že v Holešově kandiduje osm stran 
a hnutí a lístky budou lidem na komunální volby a do 
Senátu dodány do schránek v polovině září. V případ-
ném druhém kole senátních voleb si již volební lístky 
budou moci vyzvednout voliči pouze ve volebních míst-
nostech.

„Není nic podivnějšího, než když lidé uznávají po-
ctivost ve hře, ale nikoliv v práci.“ - John Ruskin.

Investice města jsou opět velmi významné
Oprava Sport centra s krytým bazénem nyní vrcho-

lí a předpokládáme, že v první třetině září proběhne ko-
laudace. Práce ale na opravách budou dále pokračovat 
ovšem s tím, že část areálu - především bazén se šatna-
mi a dalšími prostory - bude od poloviny září otevřen. 
Podrobnosti uvádíme na jiném místě.

Podobně se daří rekonstrukce Centra pro seniory  
a z budovy domova se stává velmi zajímavý areál – 
nyní nejen v interiérech, ale také díky modernizaci 
pláště budovy a dalšího zázemí.

Probíhá také velmi náročná oprava dvou mateř-
ských škol – Sluníčko v Havlíčkově ulici a také MŠ v Ma-
sarykově ulici. Město přepokládá, že MŠ Havlíčkova by 
měla být schopna plnohodnotného provozu od začátku 
září a MŠ v ul. Masarykova také bude schopna otevřít 
s počátkem školního roku, ale dokončovací práce na 
budově budou ještě probíhat. U obou objektů se jed-
ná o velmi náročné rekonstrukce se sítěmi, střechou  
a fasádami apod.

Výstavba nového parkoviště naproti bazénu je 
také již v plném proudu, a proto se dá předpokládat, že 
krátce po otevření centra bude parkoviště dokončeno. 

Podobně vrcholí i práce na vybudování podzemních 
kontejnerů na sídlišti u Letiště.

Rekonstrukce ulice Plačkov pokračuje a město 
předpokládá, že se zvýšením finančních prostředků 
bude ulice schopna zvládat nápor dopravy v novém 
školním roce a že místní lidé budou moci parkovat už 
jen před svými staveními.

Za město a jeho občany je třeba poděkovat doda-
vatelským společnostem, že tyto práce probíhají dle 
harmonogramu i v této nelehké inflační době.

Úklid města
Tradiční letní studentské brigády patří nedílně  

k letním aktivitám města a mladých lidí. Brigády mají 
mnoho významů. Např.: město je schopno uklidit svá 
prostranství a mladí lidé si přivydělají a získají i vztah 
k našemu městu. 

Holešovské kulturní léto
Letošní kulturní a společenské dění je podob-

né předcovidové době a můžeme konstatovat, že je 
na úrovni minulých let. To znamená, že návštěvnost 
kulturních a společenských událostí je potěšitelná  
a významná je především k výstavám na zámku. Dvou-
denní setkání pěstitelů mečíků – gladiol – překonalo 
veškeré očekávání podobně jako letošní návštěvnost 
zámku. Je tedy dobře, že vznikla nová expozice muzea 
a obnovuje se prohlídkový okruh, ale že i další výstavy 
a jejich koncepce zpracované a zajištěné MKS oslovují 
návštěvníky. Podobně byla úspěšná Regata, maraton 
Drásal, Festival židovské kultury a nedávno i hvězdně 
obsazená Letní škola barokní hudby – mimo jiné již 20. 
ročník. A zájemci ocenili jistě i opět skvělý a kvalitní 
Čmelák model show.

V závěru prázdnin nás v Holešově čeká setkání 
veteránů (27. 8.) a tradiční Dožínky mikroregionu (28. 
8.) i s rozloučením s prázdninami, ale také ještě několik 
představení letního kina na zámku anebo hody v Rymi-
cích i s obnoveným závodem motokár (20. 8.).

Tak jako stavebníci, kteří nyní působí v Holešově, si 
zaslouží poděkování i všichni pořadatelé zmíněných se-
tkání a také další aktivní lidé dotvářející ráz našeho města. 

„Tolerance je prvním principem komunity; je to 
duch, který zachovává to nejlepší, co si všichni lidé myslí.“ 
- Helen Keller.

Prázdniny se nám přehouply do poslední čtvrti-
ny. Užívejme ještě krásné letní dny i řadu kulturních  
a společenských pořadů. Odpočiňme si před náročným 
podzimem i dalším školním rokem. „Nemiluješ někoho 
kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu 
autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.“ 
- Oscar Wilde.

Krásné a pozitivní poslední prázdninové dny a mno-
ho naděje nám všem…

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Informace k volbám do zastupitelstev 
obcí a Senátu PČR

Volby do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do 
Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby do Senátu 
se uskuteční v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Městský úřad Holešov je dle ust. § 12 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o volbách) pověřeným obecním úřadem pro 
podání kandidátních listin do zastupitelstev obcí náležející 
do jeho územního obvodu.

Ve stanoveném termínu do 19. července 2022 do 
16:00 hodin podalo 56 volebních stran své kandidátky do 
zastupitelstev obcí v rámci ORP Holešov, z toho bylo 8 vo-
lebních stran, které podaly kandidátky do Zastupitelstva 
města Holešova. Všem volebním stranám bylo vydáno 
rozhodnutí o registraci. Dne 10. srpna proběhlo losování 
pořadí volebních stran na hlasovacím lístku.

V Holešově byla stranám určena tato čísla:
1  ANO 2011
2  NEZÁVISLÍ
3 Komunistická strana Čech a Moravy
4 Za Holešov (sdružení politické strany ODS a nezávislých 

kandidátů)
5 ČSSD a nezávislí kandidáti (sdružení politické strany 

ČSSD a nezávislých kandidátů)
6 Koalice pro Holešov (sdružení politické strany TOP 09, 

politické strany Česká pirátská strana, politické strany 
Strana zelených a nezávislých kandidátů)

7 KDU-ČSL
8 SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE (SPD) a nezávislí kandi-

dáti (sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů)

Všechny zaregistrované volební strany (i ty, které mají 
svého kandidáta do Senátu), delegují členy a náhradníky do 
okrskových volebních komisí, termín je do 24. srpna 2022. 
První zasedání OVK proběhne v úterý 30. srpna 2022 v 16 
hodin v sále kina Svět.

U voleb do zastupitelstev obcí probíhá hlasování pou-
ze ve dnech voleb ve volebních místnostech ČR a nelze volit 
na voličský průkaz.

V případě voleb do Senátu lze volit na voličský průkaz, 
ten umožňuje voliči hlasovat i v jiném volebním okrsku, 
než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu, avšak 
jen v obcích ve svém volebním obvodu – tím je v našem 
případě obvod č. 76 Kroměříž. Žádost o vydání voličského 
průkazu je na webových stránkách města, v sekci volby – 
volby do Senátu.

V žádosti se uvádí:
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum na-

rození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný 
způsob doručení voličského průkazu.

Lze také uvést, pro které kolo voleb má být voličský 
průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, bude mu vydán prů-
kaz pro první kolo i průkaz pro druhé kolo voleb.

Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doru-

čením úřadu do 16. září 2022
- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voli-

če, nebo
- v elektronické podobě prostřednictvím datové 

schránky voliče.
Osobně do 21. září 2022 do 16.00 hodin; volič se do-

staví na úřad, prokáže svoji totožnost a  úřad o žádosti učiní 
úřední záznam. Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb (8. září 2022). Předá jej osobně voliči 
nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voli-
če, nebo jej voliči zašle.

 Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb - 
Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým 
kolem voleb lze pouze osobně. Úřad může vydávat voličské 
průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.

Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby 
budou od sebe barevně odlišeny – hlasovací lístky a úřední 
obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, 
hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou 
barvy žluté.

Krátce z našeho města
Změna uzávěrky pro vydání 
zpravodaje Holešovsko 9/2022

Rada města Holešova rozhodla, že umožní 
propagaci kandidátek politických stran v měsíč-
níku Holešovsko. A to mimo jiné ve vydání, které 
bude distribuováno od 12. 9. 2022. Proto dochází  
k jednorázové změně uzávěrky také pro ostatní při-
spěvatele, a sice na 31. 8. 2022. Uzávěrka pro pří-
lohu, kde budou prezentovány politické strany, je 
stanovena na 25. 8. 2022. Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky el. energie
Ve dnech 02.09.2022 od 7:30-14:00 hod. 

dojde v  obci Žopy z důvodu plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací k přerušení dodávek 
elektrické energie. O rozsahu a rozpisu jednotli-
vých lokalit se dočtete více na úřední desce.

Propagace na veřejných prostranstvích
Rada města Holešova rozhodla, že kandidující vo-

lební strany mohou využívat pro svou propagaci veřejná 
prostranství – dle platné vyhlášky o záboru veřejného pro-
stranství (podle zákona o volbách 15 dnů před dnem koná-
ní voleb). Ale není možno přenosnou politickou propagaci 
umisťovat do rozhledových ploch křižovatek, přechodů pro 
chodce apod.  Je třeba si uvědomovat, že každá pol. strana 
odpovídá za své zařízení a následné odstranění. Zábor ve-
řejného prostranství je třeba uhradit dle zákona!

Prezentace v měsíčníku Holešovsko
Rada města také nabízí v rámci podpory kandidujících 

stran v komunálních volbách, aby se mohli kandidáti prezento-
vat v "příloze novin Holešovsko" (pokud budou mít tedy zájem): 

Je třeba splnit základní podmínky:
• Každá pol. strana bude mít vyhrazenu plochu o roz-

měru A5 naležato

Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb do 
Senátu již voliči nedostanou do schránky předem, ale volič 
je obdrží ve dnech voleb ve volební místnosti i s úřední 
obálkou (barvy šedé).

Hlasování do přenosné volební schránky - Volič může 
požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební 
schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své 
členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého 
volebního okrsku. O možnost hlasovat do přenosné volební 
schránky může občan Holešova a jeho místních částí požá-
dat již teď, a to na tel. čísle 573 521 359 nebo 734 422 062.

Další informace týkající se voleb můžete najít na 
stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz v sekci volby. 
Občané Holešova na webu města www.holesov.cz nebo 
je zodpoví Odbor vnitřních věcí, Ing. Irena Minářová, tel. 
573 521 359 nebo 734 422 062.

Ing. Irena Minářová
odbor vnitřních věcí

Propagace volebních stran – volby září 2022
• Příloha novin bude barevná
• Režijní náklady na každou reklamu se pohybují ko-

lem 1000 Kč, to znamená, že pokud máte zájem do zmí-
něných novin svou inzerci umístit, je třeba počítat s touto 
částkou a objednávku i "fakturační údaje" na částku 1000 
Kč dodat do redakce.

• Uzávěrka této přílohy Holešovska je 25. 8. 2022.
• Veškerou administrativu dále řeší redaktorka a tisk. 

mluvčí Hana Helsnerová, která poskytne i podrobnější in-
formace např. o způsobu dodání podkladů. Další inzerce 
v Holešovsku je zpoplatněna dle ceníku za reklamy. Větší 
úlevu ve vztahu k zákonu o volbách a financování pol. stran 
Rada města udělat nemůže.
Propagace na sloupech veřejného osvětlení:

každá politická strana má možnost umístit své pro-
pagační materiály na citylighty (reklamní plochy města na 
sloupech VO), které spravují Technické služby Holešov. Od 5. 
září do 24. září je možno mít umístěnu propagaci na těchto 

plochách. Počet a umístění plakátů řeší vedení TS – p. L. Liš-
ka t.: 607 762 145. Protože v našem městě kandiduje 8 pol. 
stran, počet ploch byl poměrně určen. 

Umísťování sololitových reklam na sloupy VO není 
městem povoleno a v případě zneužití, budou tyto reklamy 
odstraněny na náklady pol. stran.

Umístění reklamních plachet
Rada města na základě dalších požadavků rozhodla, že 

kandidující pol. strany si mohou umístit reklamní plachty – 
1x2 m i na plot u zámecké zahrady. Jedná se ale o plot pou-
ze v přední části zahrady (naproti aut. Zastávky) - ne nový 
plot v Partyzánské ulici. Možnost vyvěšení reklamy je od  
1. do 24. září. Je ale třeba respektovat technický stav plotu.

Doufáme, že politická kultura, slušnost a ohleduplnost 
budou i v Holešově udrženy.

Rudolf Seifert
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Oprava sportcentra finišuje

Jsme připraveni na další volební období. Revitalizace městské zeleně II.
Na konci července jsem převzal dokumentaci k re-

vitalizaci celkem 18 veřejných prostranství a městské 
zeleně v Holešově. Celková rozpočtovaná cena je bezmála 
37 mil. Kč, ale naše město je těmito materiály připrave-
no k podání žádostí o finanční dotace ihned, jak budou 
vypsány. Očekáváme totiž tematické výzvy z ministerstva 
životního prostředí nebo Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROPu). Zapojíme se tam, kde to 
bude pro město výhodnější. Projekt nákladem 800 000,- 
Kč vypracovala Ing. Alena Vránová z Atelieru List. Výše 
podpory může dosáhnout až 85 % a bude z ní možné 
uhradit i náklady na tento projekt.

Největší objem prací je tentokrát naplánován v Ame-
rickém parku a to ve výši bezmála 10 mil. Kč. Pamatujeme 
také na sídliště, zejména Dukelská, Kráčiny a Novosady, 
ale i jednotlivé ulice, tedy místa, která byla po léta opo-
míjena. V rámci projektu byl prověřen zdravotní stav 
stromů a navrženy zásahy, včetně kácení a nové výsadby.  
V některých místech se objeví nové záhony a keře. Někde 
počítáme i se stavebními úpravami.

Většinu lokalit jsem konzultoval přímo s občany, kte-
ří řadu detailů připomínkovali. Snažili jsme se jim vyhovět 
a případně upravit projekt. Zejména se to týkalo druhů  

a velikostí stromů. O tom co, kdy a jak se začne realizovat, 
rozhodne až nové zastupitelstvo.

Na závěr si dovolím drobnou poznámku. Význam 
těchto podkladů vyniká zejména ve srovnání se situací 
před 4 lety, kdy nebylo v oblasti městské zeleně při-
praveno vůbec nic, a vše jsme museli řešit od začátku.  
I přesto jsme dokázali zrealizovat projekty v celkové výši 
22 mil. Kč!

Ing. Pavel Karhan, 
místostarosta města

Mezi městem a průmyslovou zónou vznikne izolační zeleň
Rada na svém jednání ze dne 8. 8. 2022 schválila 

dohodu se Zlínským krajem o společném postupu při bu-
dování biokoridoru mezi městem a průmyslovou zónou.

Jedná se o realizaci jednoho z důležitých prvků 
ochrany životního prostředí, konkrétně o dílčí krok ze 
studie Nová koncepce SPZ Holešov, která byla přijata  
v září 2020 Radou Zlínského kraje. Tuto studii jsem ini-
cioval z pozice zastupitele Zlínského kraje a předsedy 
dozorčí rady Industry Servis ZK, a. s..

Cílem byla zejména ochrana vody, životního prostředí  
a rozumné využití území pro průmysl. Hlavní je, že bylo 
upuštěno od megalomanského záměru poskytnout 
ohromnou plochu o rozloze 150 ha jednomu investorovi, 
ale naopak podpořit drobné investory. Záměrem bylo 

také umožnit veřejnosti průjezd zónou, neodvádět deš-
ťovou vodu z území, ale naopak zasakovacími průlehy ji 
ponechat v území.

I když ve vedení Zlínského kraje ani průmyslové 
zóny od roku 2020 nejsem, snažím se stále o co největší 
spolupráci ve prospěch města. Jednáním s náměstkem 
hejtmana ZK Ing. Radkem Doleželem a ředitelkou spo-
lečnosti Industry Servis ZK, a.s. Ing. Lucií Pluhařovou 
vznikl návrh dohody, kterou nyní schválila Rada města 
Holešova. Smyslem dohody je, aby v následujících letech 
vznikl pás izolační zeleně na ploše, která je definována 
územním plánem a nachází se v majetku Zlínského kra-
je. Následně bude vypracován projekt, na základě něhož 
si strany rozdělí konkrétní území k realizaci. Na této 

ploše pak budou umisťovány stromy, které jsou kraji  
a městu předepsány jako náhradní výsadba. V rámci 
rychlejší realizace předpokládáme, že postupně využije-
me vyhlašovaných dotačních titulů.

Dalším prvkem určeným k realizaci zmíněnou studií 
je rozdělení území na menší celky a vybudování centrál-
ní komunikace se zasakovacím pásem, komunikací pro 
cyklisty i pěší, která bude veřejně přístupná.

O správnosti těchto kroků svědčí současný zájem 
o SPZ Holešov. Doufám, že toto území bude v budouc-
nosti smysluplně sloužit všem občanům Holešova  
a blízkého okolí.

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova

S blížícím se koncem prázdnin se stále častěji se-
tkáváme s dotazy na dokončení opravy sportcentra. 
Téměř rok prací je za námi a s ohledem na náročnost 
rekonstrukce je až k neuvěření, že prozatím běží práce 
podle plánu. „V současné době probíhají dokončovací 
práce na obkladech, dlažbách a malbách v objektu. 
Provádí se také kompletace technologií, zařizovacích 
předmětů, dokončování koncových prvků elektroinsta-
lací. Postupně pak budou zahájeny provozní zkoušky 
technologií, vzduchotechniky a vytápění,“ vyjmenovává 
místostarosta Milan Roubalík. Kolaudační řízení je na-
plánováno na první týden v září a podle jeho výsledku 
bude následně připraveno otevření. Stále tak tedy platí 
plán, že v září už snad budou moci být přivítání první 
návštěvníci. 

Změny se dočká také restaurace, která bude nyní 
modernější a návštěvníkům otevřenější. Provozova-
tel, tedy Tepelné hospodářství, si udělal průzkum trhu  
a předběžně už jedná s potencionálním pronájemcem 
restaurace. „V blízké době budou předány prostory re-
staurace a zázemí, tak aby nový pronájemce už mohl 
vše chystat k následnému otevření, dodává Roubalík. 

Podmínky vstupu včetně ceníků jsou nyní v řešení. 
K úpravě cen samozřejmě bude muset dojít, a to jak z dů-

vodu nárůstu cen energií, tak i díky zkvalitnění služeb. Na 
konkrétní částky si ale ještě musíme chvíli počkat. 

V současné době proběhly také bourací práce ve 
fitnesscentru, které díky otevřenému prostoru získalo 
zcela jiný ráz. Ve druhém poschodí vznikl nový cvičební 
sál, který bude svou velikosti dostačující i pro početněj-

ší skupiny, a modernizací prošel také vstupní prostor 
ke squashovým kurtům. Tím však práce nekončí, i po 
otevření Sportcentra veřejnosti budou, s ohledem na 
finanční možnosti města, pokračovat práce na jeho 
zvelebování.  

Hana Helsnerová
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„V nóbl mantlu by si do futrálu nikdo netroufl. Všichni si zaslouží totéž.“
Absolvovat s Achabem Haidlerem jakoukoli ko-

mentovanou prohlídku znamená, že se jde do divadla. 
Představení je to opravdu jedinečné, v jednom prosto-
ru a během krátké chvíle se dovídáte něco k tématu, 
něco ze života, něco, co vůbec nevíte, co je a všechno 
se opírá o složitý kontext kontextů a především humor! 
Posluchač musí dávat bedlivý pozor, být pořád ve stře-
hu, protože když Achab mluví o židovském pohřbívání, 
snadno si v tématu odskočí až ke Gottovi a Madeleine 
Albrightové...

„Mám problém, abych se neopakoval, proto to 
dnes bude malinko nervózní, ale vy to spravíte tím, že 
se budete ptát…“, zahajuje svou noční komentovanou 
prohlídku židovského hřbitova a po malé slovní odbočce 
o službě laskavosti a židovském postupu mytí rukou se 
dozvídáme, že dnešní téma zní Židovské pohřbívání.

 Dostáváme pokyn vyrazit směrem k hrobu rabína 
Šacha. Špalír sedmdesáti návštěvníků se dá do pohybu. 
Atmosféra je krásná, všude svíčky. Český herec, hebrais-
ta, spisovatel a překladatel Achab Haidler sice neodmy-
slitelně patří k holešovskému festivalu židovské kultury 
už mnoho let, večerní komentovanou prohlídku židov-
ského hřbitova ale dělá poprvé.

 „Židovské pohřbívání se nijak nelišilo od toho, jak 
to tady pod Hostýnem bejvávalo. Pán Bůh řekl v prach jsi  
a v prach se obrátíš, takže rychle šup pod zem do pelíšku. 
Žádné povalování čtrnáct dní v lednici,“ glosuje hned na 
úvod a loktem se opírá o Šachovu tumbu.

Pak přijde upozornění, že se chystá říci něco,  
co říká moc rád: „Tihleti tady, ti jsou bezbranní, musí 
tady s námi být a musí být chránění. V židovství neexis-
tuje vykopat hrob, protože potomci nezaplatili za hrob-
ku. Ta tělíčka tady čekají na cestu k mesiáši,“ vysvětluje  
a prsty symbolicky zabodává do země.

 Zemřelého Židé před pohřbem umyli, přitom se 
modlili a omlouvali, že na něj sahají. Muži myli muže, 
ženy zase ženy. Učesali a oblékli do lněného roucha.

„Nikdo by si netroufl dát do futrálu nóbl mantl. 
Všichni si zaslouží totéž,“ říká náš průvodce a následuje 
vysvětlení, co byla ta roucha. Achab je srovnává s nám 
známým lidovým zvykem draní peří. Židovské ženy se 
místo práce s peřím věnovaly šití rouch pro budoucí 
zemřelé. Byla stejná jako roucha velekněze v biblickém 
chrámu. Zemřelý byl připraven na „cestu k panovníkovi“.

Kamenné náhrobky se umísťovaly až rok po uložení 
do hrobu. Ty, které leží mezi obřadní síní a Šachovou tum-
bou, jsou nejstarší a také viditelně skromnější než ty, které 
potkáte podél hlavní cestičky přes hřbitov. „Pýcha a touha 
předvést se, tomu se neubránili ani Židé,“ pokrčí rameny 
Haidler a ruce už otáčí směrem k nejstarší části hřbitova.

Židé pohřbívali tak, aby se zemřelým hlavně dobře 
leželo. Tělíčka natočená k Jeruzalému. „Že jsou na husto? 
Nejsou, zkuste si polehat mezi náhrobky a zjistíte, že 
vám to vyjde,“ bleskově reaguje na první dotaz.

Přichází další – může se chodit přes hroby? „Když 
půjdete s láskou a úctou, andělé se nezlobí. Když na hro-
bě budete tančit, tak na tom vašem bude pravděpodob-
ně také někdo tančit. Ale taky se vám tam vyčůrá…“

Achab Haidler mluví a mluví, všechno dává krásný 
smysl, všechno do sebe krásně zapadá. Nakonec se opět 
loučí s ponaučením, že nejdůležitější je žít naplno.

„Opravdu se nebojte smrti.  Ne že bychom šli do 
lepšího, ale to je jen spánek, přirozená součást života. 
Mnohem důležitější je to, co stihneme mezi tím.“

Dana Podhajská

Holešov TV s Achabem Haidlerem a Vratislavem Brázdilem během festivalu natáčela nový dokument o zajímavostech 
židovského hřbitova. Propagační dokument volně naváže na film o synagoze natočený loni. foto Dana Podhajská

Poděkování městu Holešov za podporu
V roce 2020 byl zahájen provoz na nové požární 

stanici HZS Zlínského kraje ve Strategické průmyslové 
zóně Holešov. Tímto chceme poděkovat za věcné pro-
středky, které nám město Holešov zakoupilo. Díky těmto 
darům je zajištěn běžný chod stanice a je zabezpečena 
kvalitnější pomoc občanům města Holešova při řešení 

mimořádných událostí. Této pomoci si nesmírně vážíme 
a doufáme, že dobrá spolupráce s vedením i zastupiteli 
města Holešova bude pokračovat i v dalších letech.

Za HZS Zlínského kraje 
npor. Mgr. Milan Vurbal, velitel PS Holešov

Vážená redakce, tímto děkuji všem, kteří se podíleli 
a připravovali oslavy 700 let města Holešova. Někteří  
z nás již pamatují oslavy v roce 1972, uběhlo 50 let 
a odborníci za ten čas objevili materiály, které datují 
město Holešov do roku 1322, ale Holešov jako trhová 
ves existoval již mnohem dříve. Moje druhé poděko-
vání patří všem, kteří připravili (včetně dobrovolníků) 
Festival židovské kultury Ha-Makom 2022. Program byl 
opět bohatý a každý si mohl najít to, co ho zajímá, nebo 
vyzkoušet něco nového. Dovolím si vzpomenout naše 
členy, kteří již nejsou mezi námi a stáli na začátku, a sice: 
pan Jiří Richter, JUDr. Lubomír Bartošek, Mgr. Jiří Zaple-
tal a PhDr. Miriam Havelková. Na úplný závěr přeju všem 
hodně zdraví, dobrá témata, šťastný výběr účinkujících  
a samozřejmě mnoho spokojených návštěvníků.

Bohumil Kněz, Olam Judaica

SPOLEČNOST

Poděkování
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Poděkování Josefu Hájkovi  
a jeho Big Bandu

Protože jsou Dobrotice místní částí Holešova, patří 
záhada „propadlého hradu“, tedy Popadeňáku, k záha-
dám holešovským. 

Když přejdete po starém dobrotickém mostě vedle 
náhonu přes Rusavu, skoro přímo  naproti uvidíte již jen 
malé zbytky bývalého Koblihova mlýna. Svého času to 
byla krásná barokní stavba s mansardovou střechou, 
kterou pro její romantický vzhled malovali nejen místní 
malíři, ale i tak slavné osobnosti, jako byl Ludvík Schne-
iderka či dokonce Hanuš Schwaiger (a jeho obrázek to-
hoto mlýna ještě v osmdesátých letech minulého století 
visel v Národní galerii v Anežském klášteře v Praze). Když 
zbouraný mlýn obejdete zleva, dostanete se na táhlý 
svah louky, vedoucí k okrouhlým valům, dodnes výraz-
ně připomínajícím tvrziště – místo, na kterém stála tvrz 
vladyků z Dobrotic, jejichž oblíbené jméno bylo Vlk. Byli 
to vladykové bohatí, kteří se zřejmě díky tomu, že jejich 
ves se nacházela na kupecké cestě mezi Kroměříží a Va-
lašským Meziříčím, zmohli natolik, že si postavili nové 
sídlo – opravdový kamenný hrad Křídlo. Dobrotická tvrz 
naproti tomu byla skromná, tak jako mnoho podobných 
sídel nižší šlechty v okolí – jednalo se o dřevěný objekt 
na kamenných základech, obehnaný dvojitým prsten-
cem valů s dřevěnou palisádou, uprostřed s mohutným 
příkopem. Archeologické nálezy, které provádělo v še-
desátých letech holešovské muzeum prokázaly, že tvrz 
fungovala od poloviny třináctého do konce čtrnáctého 
století a zanikla zřejmě během husitských válek a to 

násilně – při vykopávkách se našly hroty šípů a dřevo 
ze spálených dřevěných konstrukcí. Unikátní je nález 
železného klíče, kterým se zřejmě obytná budova v tvrzi 
zamykala – dodnes je ve sbírkách holešovského muzea.

K tvrzi se váže několik pověstí, jedna hovoří  
o podzemní chodbě z Koblihova mlýna do „hradu“, jedna  
o sklepeních, plných drahocenností, jejichž části se 
zmocnili místní chasníci a ta nejznámější, která dala 
tvrzi jméno, o tom, že vinou krutého pána a jeho zlého 
služebnictva se „hrad“ propadl do země a proto se mu 
říká „Propadeňák“. Zatímco pověstí o podzemních cho-
dbách a pokladech je všude velké množství, pověsti  
o propadlých hradech, městech a kostelích jsou vzác-
nější a co je zajímavé, týkají se spíš nížinných lokalit, na 
kterých jsou bažiny a mokřiny, do kterých se ony objekty 
měly (celkem logicky) propadnout.  Hrad, propadlý do 
země na vrcholku kopce, kde jsou dokonce dodnes jasně 
viditelné zbytky valů (hradeb) a vlastně i brány, do toho-
to schématu moc nesedí. 

Starší historici vysvětlovali tuto nelogičnost tím, 
že obyvatelé Dobrotic si prostě nedovedli vysvětlit, proč 
na onom místě už žádné budovy nestojí, ale to místní 
obyvatele dost podceňovali – všichni venkované se jistě 
často setkávali se zbytky opuštěných stavení či stodol, 
zarostlých vegetací, zapadlých hlínou, po kterých se 
zachovaly také jen terénní vlny. A toto vysvětlení navíc 
neodpovídá na další otázku – Dobrotice se asi rovněž 
přestěhovaly, původní ves se pravděpodobně rozkládala 

kolem tvrze, vedle mlýna,  ale už na počátku 19. století 
je okolí tvrze a mlýna opuštěné a vesnice se rozkládá na 
druhém břehu Rusavy. 

Vysvětlení této záhady nám dává zřejmě nová 
zobrazovací metoda, tzv. Lidar. Ten z družice mapuje 
skutečný povrch země, prochází porosty, budovami  
a dalšími překážkami a ukazuje, jak je půda tvarovaná ve 
skutečnosti. A významný odborník na stavební historii  
Mgr. Jan Štětina poukázal na mimořádné terénní nerov-
nosti, nacházející se z obou stran dobrotického tvrziště. 
Jsou to jasné pozůstatky náhlého sesuvu obrovských 
mas půdy, která zůstala po rychlém, krátkém, ale velmi 
hřmotném sesuvu „zkrabacená“ a jakoby pomačkaná. 
Někdy v minulosti, pravděpodobně až poté, co byla dob-
rotická tvrz po husitských válkách zničená a opuštěná, 
tedy dejme tomu někdy v 15. – 17. století se z obou 
stran tvrze s ohlušujícím řevem, praskáním a otřesy 
sesunuly hliněné svahy. Pravděpodobně sebou vzaly  
i nějaké domy vsi kolem bývalé tvrze. Ten sesuv musel 
být natolik děsivý, že lidé (kromě mlynáře) opusti-
li původní ves a přestěhovali se na druhý břeh Rusavy  
a začali si doma povídat o tom, jak se za strašného hluku 
propadla tvrz (hrad) do pekelného podzemí. A ostatně 
podobný jev se udál těsně vedle hradu Starého Světlova 
někdy na konci 15. století – tamější sesuv svahu zřejmě 
natolik vyděsil jeho obyvatele, že hrad opustili a posta-
vili si nový hrad – Nový Světlov.

Karel Bartošek

Dobrotice - Propadeňák - rekonstrukce podoby tvrzeDobrotice - lidar

Pořadatelé Festivalu židovské kultury Ha-makom 2022 děkují kapelníkovi Josefu 
Hájkovi za přípravu krásného koncertu jeho Big Bandu, který patřil k vyvrcholení letoš-
ního dvaadvacátého ročníku. Big Band Holešov pod vedením Josefa Hájka zahrál v so-
botu 30. července před plným nádvořím za doprovodu sólistů a slovenského jazzmana 
Petera Lipy. Všem děkujeme za úžasnou atmosféru více než dvě a půl hodiny trvajícího 
koncertu. Josef Hájek obdržel od starosty města Rudolfa Seiferta a dramaturgyně festi-
valu Jany Slovenčíkové poděkování a ocenění. 

foto a text Dana Podhajská    

Z holešovských záhad...

Propadeňák v Dobroticích
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Tisíc květů mečíků, na zámku se konal další ročník zahrádkářské výstavy
Odrůdám mečíků patřil poslední červencový víkend 

na zámku v Holešově. Po roce se do barokních prostor 
vrátilo výstavní setkání pěstitelů z Česka, Slovenska  
a Polska. Veřejnost si prohlédla jeden tisíc druhů gladiol 
a také několik stovek odrůd jiřin.

„Z Čech přijelo šest pěstitelů, z Moravy pět, z Polska 
čtyři a největší zastoupení mělo Slovensko, a to jedenáct 
vystavujících,“ shrnula letošní účast Vlasta Čablová, 
předsedkyně Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu v Holešově.

Výstava byla slavnostně zahájena v sobotu ráno 
a mečíky se do Holešova začaly navážet již v pátek.  
Na zámku v Holešově však v té době probíhala pečlivá 
příprava. Holešovští zahrádkáři chystali výzdobu. Z dal-
šího jednoho tisíce mečíků vyrobili třicet květinových 
dekorací na téma „rajské zahrady“. Na zámecké studni 
dokonce vznikla fontána z květů. Autorkou návrhů byla 
Renata Dvorníková a do přípravy se spolu s autorkou, 
Vlastou Čablovou a Janou Skotkovou zapojil i Jaroslav 
Malý, bývalý zahradník a aranžér českých prezidentů, 
který s výstavou pomáhal také loni.

Slavnostnímu přestřižení stuhy, kterého se ujali Ví-
tězslav Kotas, předseda Územního sdružení ČZS Vsetín, 
Vlasta Čablová předsedkyně Základní organizace ČZS 
Holešov a starosta města Holešova Rudolf Seifert, 

Holešovem zněla barokní hudba

předcházelo vyznamenání dvou pěstitelů ze Slovenska. 
Ladislav Mikolášek převzal ocenění za nově vyšlechtě-
nou odrůdu, která byla pojmenována 700 let Holešova. 
Starosta Holešova Rudolf Seifert ji symbolicky kapkami 
vína uvedl do života. Další cenu si z Holešova odvezl 
Viliam Paulíny za nově vyšlechtěnou odrůdu s názvem 
Falošnica. Mečík obdržel uznání starosty města Rudolfa 
Seiferta.

Mezinárodní výstava mečíků skončila v neděli  
31. července výprodejem květů. Během dvaceti minut 
byly všechny mečíky vykoupeny!

Organizátory akce byli člen ČSZ Gladiris Stanislav No-
votný a výše jmenovaní členové ZO ČZS Holešov. Všem pa-
tří obrovské poděkování. Výstava vznikla s podporou měs-
ta Holešova a Městského kulturního střediska Holešov.

Dana Podhajská

Letní škola barokní hudby se v našem městě koná už 
podvanácté, celkem ale letos slaví výročí už dvacáté. Stej-
ně jako každý rok byly na začátku srpna prostory holešov-
ských budov zaplněny lidmi, zpěvem, hrou na hudební 
nástroje a hlavně všeoplývajícím talentem. Letošní ročník 
letní školy měl rekordní účast - 205 nadějných mladých 
lidí, kteří míří vzhůru, pilně trénují, vzdělávají se, navzá-
jem se podporují a výsledky své práce následně prezentují 
publiku při závěrečných koncertech. 

I když plány, jak oslavit toto krásné výročí, byly ho-
nosnější a pořadatelé zvažovali například představení 
hudby přímo na kanálech Neptunova trojzubce, kvůli 
zvýšeným nákladům a zároveň snížení dotací se oslavy 
v tomto duchu nemohly uskutečnit. „Myslím ale, že le-
tošní ročník je stejně tak vydařený jako všechny předešlé, 
nic mu nechybí a i navzdory nepříznivé situaci probíhá se 
všemi náležitostmi,“ říká spokojeně Roman Válek, hlavní 
organizátor Letní školy barokní hudby. 

A přece byl letošní ročník výjimečný, hostil rekordní 
počet účastníků. Jen dětská třída si za dva roky svého 
působení získala takové renomé, že se do ní letos přihlá-
silo 50 dětí a dospívajících hudebníků. Otázkou zůstává, 
zda i Holešov nebude Letní škole barokní hudby jednou 
malý. „Tak samozřejmě by bylo skvělé, kdybychom jednou 
mohli třeba využívat i druhé patro holešovského zámku. 
Zámek je nádherné místo s úžasným geniem loci. Pro 
všechny účastníky je to mimořádná zkušenost hrát a zpí-
vat barokní hudbu v prostorách pro to určených. Pomá-
há jim to se vžít do doby, kdy v zámku opravdu barokní 
hudba zněla a o to lepší pocit si potom odvážejí,“ dodává 
s úsměvem Válek.

Letošním tématem je Händelovo vrcholné dílo Tri-
umf času a pravdy. „Toto téma nosím v hlavě už dvacet let. 
Je velmi symbolické. Už při prvním ročníku, kdy jsme Letní 
školu barokní hudby zahajovali Händelovým Mesiášem, jsem 
věděl, že pokud tento projekt zvládne dvacet let, pak přijde 
čas právě na Händelovo vrcholné dílo. Symbolicky lze název 
chápat jako zápas mezi věčnými hodnotami duchovními, 
které triumfují nad hodnotami pozemskými, pomíjejícími  
a konzumními. Důležitý je také jakýsi morální podtext, který je 
i dnes stejně tak aktuální, jako byl v 18. století,“ dodává Válek. 

Ve středu 10. 8. se při Zámecké noci představili stu-
denti na zámeckém nádvoří. Ve čtvrtek si publikum zís-
kala dětská třída, letos i tanečním oddělením. Vyvrchole-
ním pak byl společný páteční koncert, kdy velký sál hostil 
velké vokálně - instrumentální těleso, které se představilo 
pod taktovkou Romana Válka. Letní škola barokní hudby 
nám opět připravila nezapomenutelné okamžiky.

Hana Helsnerová

SPOLEČNOST



srpen 2022 | 9

SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

František Pavlas
Dne 11. 7. 2022 jsme se rozloučili s na-

šim dlouholetým členem Divadla 6. května 
Holešov. Společně s jeho blízkými jsme jej 
vyprovodili v jeho rodném Budišově ...

...NA CESTU, Z NÍŽ NENÍ NÁVRATU...
Františku   Pavlasovi   (193O – 2022)

Před několika týdny byly v Holešově 
udělovány ceny jednotlivcům a kolekti-
vům za mimořádné úspěchy v různých 
oborech a činnostech.

Přemýšlíme, jaký titul bychom 
chtěli udělit jménem desítek kulturních 
pracovníků a organizací panu Františku   
Pavlasovi za jeho dlouholetou neúnav-
nou práci v oblastech amatérské umě-
lecké činnosti. Věnoval spoustu sil a času 
v pěveckém sboru Podhoran, v chrámo-
vém sboru a hlavně v Divadle 6. května.

Byl-li obsazen do jakékoliv inscena-
ce – ať šlo o komedii, drama, pohádku, 

Přání
Dnes je tomu 65 let, co jste si řek-

li své "ano". Že budete společně vítat 
každé ráno. Ušli jste krásnou cestu,  
a my všichni jsme moc rádi, že jste tu! 
Do dalších společných let přejeme to 
nejkrásnější! 

Jana a Romana s rodinou, včetně 
vnoučat a pravnoučat! 

operetu – bylo zřejmé, že jeho výkon 
bude stoprocentní. Práce v divadelním 
souboru vyžaduje desítky a stovky ho-
din v krásném světě a není to jen služba 
oné krásné Thálii, ale slovesnému umění 
všeobecně. František Pavlas obětoval 
té krásné bohyni kus svého života. Na 
zkoušky přicházel dokonale připraven, 
nikdy se nezlobil, nerozčiloval se na ko-
legy, kteří přípravu podcenili, ba naopak 
dovedl uklidnit i rebely a kverulanty. 
Divadlo 6. května to nejsou jen premiéry 
divadelních představení, ale také práce  
v oblastech širokého kulturního života – 
jsou to různé přehlídky, soutěže, recitace, 
organizační práce. A to všechno může 
obsáhnout jen člověk ochotný obětovat 
své schopnosti, talent i vlastní pohodlí 
pro ostatní občany. František Pavlas se 
svým D6K putoval i po zájezdech a vy-
stoupeních – tu do Brumova, do Žop, do 

Přílep, do Jindřichova Hradce, na Rusavu, 
do Kroměříže, Uherského Brodu, Znojma, 
Kojetína a spousty dalších míst.

Ale jeho cesty vedly hlavně na je-
viště v holešovském zámku a byly plné 
služby pro obecenstvo našeho města. 
František svou prací naplňoval to, že 
„každé dobro, které může prokázat, chce 
vykonat nyní“ (John Galsworthy).

A tak se vracíme k úvodu tohoto 
nekrologu: jaký titul udělíme Františku 
Pavlasovi, nositeli Zlatého odznaku J. K. 
Tyla, na cestu, z níž není návratu?

Bude to KRÁL FRANTIŠEK I. Z HOLE-
ŠOVSKÉHO JEVIŠTĚ...

Františku, děkujeme!

Za členy Divadla 6. května
Hana Stehlíková, Aleš Přikryl, 

Ivona Vávrová

Vzpomínka na sestru Věru…
Sestra Věra Zapletalová patřila mezi 

tu skupinu sokolek, které se dočkaly v led-
nu 1990 obnovení Sokola Holešov. 

Společně s nimi se zapojila do cvičení 
a činnosti v klubu sokolských seniorek.  
Ve svých  82 letech se zúčastnila naposle-
dy Všesokolského sletu v Praze, a to hned 
ve dvou skladbách pro ženy. 

Oceňujeme její pomoc, kdy ve vý-
boru sokola pracovala i jako matrikářka  
a starala se o výběr členských příspěvků. 
Za všechno, čím přispěla k dobrému jmé-
nu Sokola Holešov, jí patří uznání a dík. 

Zdravotní potíže v posledních letech 
její aktivitu omezily, ale kontakty byly při 
kulturních aktivitách ve městě. 

Na sestru Věru Zapletalovou, která 
svou životní cestu završila v 97 letech, 
budeme vzpomínat nejen jako na dobré-
ho člověka, ale i na léta prožitá s ní v naší 
sokolovně.

                Výbor T. J. Sokol Holešov

SŇATKY
Petra Hausknechtová – Drahanovice
Lukáš Zouzal – Bystřice p. Hostýnem, 
Hlinsko p. Hostýnem
Olga Malaníková – Holešov
Petr Kožík – Žeranovice
Šárka Rybenská – Lubná
Vojtěch Šebestík – Kroměříž
Snižana Mykolajivna Kuchar 
– Ukrajina
Jan Kolomazník – Machová

Renáta Fuksová – Holešov
Marian Blabla – Holešov
Stanislava Šubrtová – Holešov
Dušan Tupý – Holešov
Natálie Horáková – Holešov
Petr Stloukal – Zlín
Kateřina Bazalová – Drozdov
Jakub Hůlka – Drozdov
Světlana Bucňáková – Pacetluky
Miroslav Hajdučko – Pacetluky

ÚMRTÍ
Věra Kulichová – Holešov
Olga Březinová – Holešov
Vlasta Misiorzová – Holešov
Jindřich Doležel – Holešov, č. Količín
Miloš Šálek – Holešov
František Pavlas – Holešov
Anna Jandalová – Holešov
Alois Koutný – Holešov
Vlastimil Hradecký – Holešov
Marie Kadlecová – Holešov

Věra Zapletalová – Holešov
František Mikulčík – Holešov
Marie Navrátilová – Holešov
Ludmila Šestáková – Holešov
Antonie Kovaříková – Holešov, č. Tučapy
Ladislav Javořík – Holešov, č. Žopy
Ludmila Maňasová – Holešov
Květoslava Zavadilíková – Holešov
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Obrazy Benjamina Waltera, holešovský zámek poprvé vystavil 
díla významného rodáka

Městské muzeum a galerie Holešov otevřelo histo-
ricky první výstavu holešovského rodáka Waltera Stam-
bergera (1921–1997), významného českého sinologa, 
scenáristy, dramaturga, překladatele, ale také zástupce 
českého naivního umění. Stamberger patřil mezi dva-
advacet československých malířů, kteří tuto formu umění 
v 80. letech reprezentovali na prestižní výstavě v Paříži. 
Následovaly ovšem další zahraniční výstavy, například 
v Japonsku a Kanadě. Nicméně v rodném městě je jeho 
tvorba vystavena poprvé.  

Na zámku v Holešově si nyní můžete prohlédnout 
jednačtyřicet temperových maleb a dvacet kreseb Waltera 
Stambergera. Většina z nich je prodejných a pochází z po-
zůstalosti po jeho ženě Evě Kotulové. Autor na nich mimo 
jiné zachytil své vzpomínky na dramatický odchod z Ho-
lešova do Palestiny, ale také téma židovství a celoživotní 
hravě vyobrazená traumata vycházející z jeho života. Wal-
ter Stamberger byl přitom výtvarný laik. I když maloval 
celý život, malbu nikdy nevystudoval. Možná právě proto 
první obraz, se kterým byl spokojený, vznikl až v roce 1973. 
I toto dílo si můžete prohlédnout na holešovské výstavě.

Walter Stamberger se narodil v roce 1921 v Holešo-
vě do německy mluvící židovské rodiny. Jeho otec Daniel 
vlastnil malou textilní továrnu, kterou Walter na jedné ze 
svých kreseb dokonce zachytil (viz výstava). Naši muzej-
níci ovšem těžko odhadují, kde stála a zda opravdu takto 
vypadala. „Z kresby je ale znát špička holešovského kos-
tela, proto se domníváme, že patřila do Holešova,“ říká 
kurátor výstavy Jan Machala.

V roce 1939 se rodina rozhodla pro odjezd do Pa-
lestiny a v roce 1940 se jim to po mnoha komplikacích 
skutečně povedlo. Byla to ovšem cesta velmi tragická.  

V přístavu Haifa se nalodili na loď Patria, která se vzápětí 
nato potopila. Otec, matka a Walter doplavali ke břehu  
a zachránili si život. Walterův mladší bratr Rudolf bohužel 
tragédii nepřežil. I tuto událost malíř zprostředkovaně 
zachytil na jednom ze svých obrazů holešovské výstavy.

Stamberger tvořící pod pseudonymem Benjamin 
Walter se po válce vrátil do Holešova, ale nic radostného 
jej zde nečekalo. Své emoce zachytil 12. července 1945  
ve vzkazu příbuzným, jehož kopie je také součástí výsta-
vy. Popisuje v něm bolest ze zjištění, že nikdo z příbuz-
ných válku nepřežil a do Holešova se nevrátil.

Walter Stamberger absolvoval holešovské gymná-
zium, po příjezdu do Palestiny reagoval na výzvu česko-
slovenské vlády v Londýně a narukoval. Zúčastnil se bojů 
na západní frontě a byl vyznamenán vysokými britskými 
i francouzskými vojenskými řády. Po návratu do Českoslo-

venska vystudoval v letech 1952–1957 čínštinu a dějiny 
Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze. Přednášel dějiny kolonialismu a politologii, 
pracoval v Československé tiskové kanceláři i v Českoslo-
venské televizi. Jako dramaturg a scenárista se podílel 
na scénářích k řadě televizních filmů a pořadů. Poté,  
co podepsal výzvu „2000 slov“, následoval zákaz pracovat.

Holešovská výstava s názvem Obrazy Benjamina 
Waltera je otevřena od 27. července do 30. září v rámci 
jednoho vstupného do prostor muzea. Doprovázejí ji 
speciální suvenýry – malé notýsky s úvodní malbou 
Waltera Stambergera, výstavní katalog, prodejní plakát  
a pohlednice, které si můžete v informačním centru ozna-
čit speciálním razítkem vyrobeným k výstavě. Veškeré 
zboží koupíte tamtéž. 

Dana Podhajská

Výstava typické červenohnědé keramiky s bílým zdobením, 
holešovské muzeum zapůjčilo do Rajnochovic své sbírky

Poklady z holešovského muzejního depozitu se opět 
„vydaly do světa“. Talíře, mísy, hrníčky, džbány a vázy  
z keramických manufaktur v Rajnochovicích bylo možné si 
prohlédnout na výstavě, která byla otevřena v rajnocho-
vické škole u příležitosti 300. výročí založení obce. Hole-
šovské poklady byly její nepřehlédnutelnou ozdobou. 

„Naše městské muzeum a galerie zapůjčilo celý uni-
kátní soubor. Šlo o stejné kousky, které se před zhruba 
čtyřiceti lety objevily také na výstavě pořádané Muzeem 
Kroměřížska,“ říká k výběru holešovský muzejník Jan Ma-
chala a slova dokládá dochovaným výstavním katalogem 
z 80. let minulého století. Dodává, že s rajnochovickou 
výstavou pomohl také tým členů holešovského Vlastivěd-
ného kroužku pod vedením Dalibora Kolbingera. 

Holešovské muzeum vlastní několik desítek kous-
ků takzvané rajnochovické keramiky, která se vyráběla 
v průběhu 19. století v dílnách v Loukově, Mikulůvce 
a Rajnochovicích. Vzhledem k rodinným vazbám majite-
lů i fluktuaci zaměstnaných dělníků jsou jejich výrobky 
těžko rozlišitelné, a proto se označují společným názvem 

podle nejstarší a nejvýznamnější manufaktury – „továr-
ny na kameninu“ v Rajnochovicích. V roce 1810 ji založili 
bratři František a Josef Löblovi a jejich živobytí tehdy 
tvořila dílna s vypalovací pecí, vodní mlýn na rozmělnění 
hlíny a dalších surovin, dva obytné domy pro majitele i tři 
dělníky a hospodářské stavení s dobytkem.

Všechny tři zmíněné manufaktury vyráběly bělni-
nové nádobí (lidově zvané „túfar“, pro jeho podobnost 
s tradiční habánskou fajánsí) a další keramiku určenou 
především pro měšťanské zákazníky. Jednalo se napří-
klad o zdobené talíře, mísy, šálky a podšálky na kávu, 
dózy, cukřenky, konvice na kávu, kalamáře i kachle na 
pokojová kamna. Ve 30. letech 19. století vyráběla dílna  
v Mikulůvce 2 400 kusů ročně, dílna v Rajnochovicích  
3 000 kusů ročně a v Loukově dokonce 9 000 kusů zboží 
ročně. Největší rozmach nicméně nastal až v polovině  
19. století, kdy rajnochovickou dílnu za 2 025 zlatých kou-
pil hrnčířský mistr Florián Urbiš, který již předtím vyženil 
manufakturu v Mikulůvce. Ve snaze zlevnit výrobu vytvo-
řil z místního železitého jílu a dováženého kaolinu novou 

hrnčířskou směs nazvanou „majolín“. Na částečně zaschlý 
výrobek potažený červenohnědým jílem vstřikoval roztok 
bílé hlíny, čímž vznikla typická žíhaná engoba. 

Výroba vyhledávané, a dokonce i ve Vídni oceňované 
keramiky se pozvolna zastavila na konci 19. století v dů-
sledku hospodářské krize, šíření porcelánu a plechových 
nádob. 

Dana Podhajská, foto Zdeněk Krajcar
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POZVÁNKY

Holešovské muzeum: každý prázdninový 
čtvrtek komentované prohlídky

Zveme vás do holešovského muzea. Každý prázdninový čtvrtek od 16 do 17 hodin pro vás muzejníci připravují komen-
tované prohlídky výstavy 100 let muzejnictví v Holešově. Vstupné je stejné, jako v případě prohlídky výstavy bez komentova-
ného slova odborníků, tedy základní 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 150 Kč a školní a táborové skupiny 30 Kč.                        (dap)
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POZVÁNKY

ALICE ARMSTRONG A MATT LONG trio,
Host ROSIE WADE + JAM CLUB

V předvečer státního svátku sv. Václava v úterý 27. září se představí v holešovském 
klubu New Drive Club pěvecké duo mladých anglických hudebníků Alice Armstrong  
a Matt Long s repertoárem na pomezí současných trendů bluesrocku a soulu. Spojením 
neuvěřitelného hlasu a pódiového projevu Alice Armstrong se zpěvákem a kytaristou 
Matt Longem, který získal řadu ocenění britských UK Blues Award, nabídne poslucha-
čům skutečně výbušný koktejl vlastních skladeb a osvědčených coververzí skladeb, 
které oba milují. Holešovské zastavení jejich evropského turné potěší nejen milovníky 
bluesrocku, ale určitě osloví i příznivce současných hudebních směrů.

Hostem koncertu bude holešovsko-valmezská formace ROSIE WADE + JAM CLUB 
se svou vlastní tvorbou melancholických, introvertních soulových písní.

Poslední prázdninový víkend 
nabídne sraz veteránů i dožínky

Stejně jako v loňském roce bude poslední prázdninový víkend plný zajímavých 
akcí. V sobotu 27. 8. se do holešovské zámecké zahrady opět sjedou majitelé i obdivo-
vatelé veteránů. Jedni, aby představili své nablýskané historické automobily, a druzí, 
aby se mohli kochat a inspirovat. Doprovázet je bude opět Luhačovický okrašlovací spo-
lek Calma, díky kterému bude dobová atmosféra téměř dokonalá. O hudební program 
v podobě šansonů a Armstrongových písní se postará hudebník František Procházka.

Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří chtějí něco prodat nebo koupit na ranní burze.  
Ta bude probíhat od 7 hodin a nabídne kromě náhradních auto a moto dílů také auto-
doplňky, tematickou literaturu nebo historické hračky.

V neděli pak na rozjetý společenský program navážeme tradičními Dožínkami Mi-
kroregionu Holešovsko. Ty zahájíme obvyklým krojovaným průvodem, kde kromě krás-
ných Hanaček a statných Hanáků budeme moci vidět hasičské sbory nebo mušketýry  
z Kurovic. Cestu od kovárny, přes náměstí až ke kostelu obejdeme za vyhrávání dechové 
hudby „Sebraňáci“. Následovat bude mše svatá, při které poděkujeme za letošní úrodu.

V zámecké zahradě se pak postupně představí Holešovská muzika, Mušketý-
ři Green Regiment Kurovice, folklorní soubor Omladina Martinice, folklorní soubor  
Zrníčko Tymy Holešov, folklorní soubor Jabloňka Martinice, folklorní soubor Všetulské 
Hanáček nebo Rusavjan – valašský krúžek písní a tanců z Rusavy. Odpoledne bude ná-
vštěvníky bavit Zdeněk Knedla, veřejnosti známý spíše jako Železný Zekon. Losovat se 
bude také bohatá tombola.

Chybět nebude ani osvětový a zábavný doprovodný program na kovárně. Tentokrát 
s názvem „Šel dráteník po ulici“. Těšit se můžeme na osvědčenou sestavu manželů Ma-
chálkových a manželů Poláškových. Doplní je „drotérka“, která nás nechá nahlédnout 
do nelehké práce dráteníků, kovář i harmonikář.

Hana Helsnerová
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Poděkování za vstřícnost a rychlé operativní jednání
Dovolte mi vyslovit poděkování panu místostarosto-

vi Ing. Pavlu Karhanovi a jeho podřízenému pracovníkovi 
za velmi vstřícné a okamžité řešení záležitostí, se kterými 
jsem ho navštívila ve prospěch společenství domů ul. Be-
zručova, Pivovarská, Tyršova, Masarykova (společný dvůr  

a nefunkční kanál). Dále pak vznesen požadavek na kontej-
ner biologického odpadu jen pro osadu Žopská. Současné 
umístění kontejnerů (celkem 2 ks slouží jednak pro osad-
níky, ale také nové výstavbě domů Nad Sadovou. Poslední 
požadavek bude splněn za podmínek dostatku kontejnerů.

Tento člověk je opravdu pracovník a funkcionář na 
svém místě. Mnoho se toho za jeho působení zlepšilo  
a hlavně operativně řeší. Přejeme jemu i jeho pracovníkům 
velké díky a zdraví. 

Věra Jurygáčková

Cabiš fest jako nová tradice
V sobotu 16. 7. se na Holajce uskutečnil první ročník 

hudebního „festiválku“ s názvem Cabiš fest. Podobná 
vystoupení místních kapel, kterým samotní členové 
říkají „veřejné zkoušky“, se na Holajce konaly už dříve  
a měly vždy velký úspěch. Letos poprvé tato událost 
dostala oficiální název a zdá se, že byl položen základní 
kámen úspěšné tradice. Během odpoledne a večera se 
představila místní kapela Šulini, Splín z Kroměříže, do-
mácí Moonshine a večer vyvrcholil kapelou Ham Jam. 
Místa k sezení samozřejmě nestačila, ale až tak to neva-
dilo, lidé se bavili a všichni se zdáli být v doprovodu kva-

litní muziky spokojení. Hospoda „U Cabiša“ je oblíbeným 
místem pro setkávání nejen hudebních fanoušků, ale 
také sportovců, kteří se vracejí třeba z cyklovýletů, nebo 
zkrátka všech, kteří si chtějí dát dobré pivo. Na Holajce 
to prostě žije.

S kapelou Ham Jam a Moonshine jsme v době 
pandemie natáčeli on-line koncerty, a tak kdo nestihl  
v sobotu dorazit, má možnost si pustit malou ochutnáv-
ku toho, co tyto kapely umí. 

Hana Helsnerová

9. července se uskutečnila povedená akce „Žopský letní den“

SPOLEČNOST / PŘÍSPĚVKY

Osadní výbor Žopy a oddíl místních cyklistů pozvali 
do areálu pod lesem především odrostlejší generaci 
našich seniorů, ale také ty nejmladší. A tak se nakonec 
sešlo na 500 Žopáků a přátel všech věkových kategorií. 

 Děti a rodiče dopravil jako obvykle vláček pacifik  
a nemohl chybět skákací hrad.

Seniory v příjemném odpoledni přivítala rázná de-
chovka Holóbkova Mozeka.

Jožka Šmukař a jeho cimbálovka rozezpívali a roz-
tančili všechny příchozí.

Pěknou a hodnotnou tombolu vylosoval v podvečer 
předseda OV Luděk Hradil. Pozdravit a podpořit tuto akci 
přišel místostarosta města Holešova Milan Roubalík.

Standa Hložek se svojí kapelou použili osvědčené 
hity a úspěch byl zaručený.

 Chtěli jsme po dlouhé pauze uspořádat v Žopech 
kulturní program pro celou rodinu.

Do opraveného areálu se tak přišli podívat i ti, kteří 
se podíleli na jeho výstavbě. 

Sešli se sousedé a přátelé. Užili si společně pěkný 
den, což bylo jediným cílem.

 Příští rok se setkáme určitě znovu. Těším se už teď.
 Luděk Hradil
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ŠKOLSTVÍ

1. ZŠ se chystá na září
Na 1. ZŠ Holešov probíhají přípravy na nový školní 

rok tak jako v jiných školách během prázdnin. Na naší 
škole však bude těch změn opravdu hodně. 

1. Základní škola bude mít od září 31 tříd, z toho 
14 na 1. stupni a 17 na druhém. Také školní družina se 
rozroste. Původních 5 oddělení stoupne na sedm. Proto 
jsme také požádali o navýšení kapacity družiny a Krajský 
úřad nám v mimořádném termínu vyhověl. S počtem 
žáků naroste také počet pedagogů. Zatím jsme jich při-
jali cekem 10. Naše žáky tedy začne vyučovat 7 nových 
učitelů 1. nebo 2. stupně, v družině přibydou 3 nové paní 

vychovatelky. Společně s tím se navyšuje také počet asi-
stentů pedagoga.

Dvě třídy prvňáčků se mohou těšit na nově oprave-
né a vybavené místnosti, kde bude probíhat nejen jejich 
výuka, ale po skončení bude stejná učebna sloužit jako 
družina. Pro pedagogy to bude sice trochu náročnější, 
ale pro děti určitě ne. Nebudou muset předcházet do 
jiných místností, ve třídě budou mít vybavení jak pro 
výuku, tak i pro hry a odpočinek. Tato situace, kdy se děti 
učí v prostorách školní družiny, je momentálně v době 
přibývajících žáků na školách běžná.

Na zvýšený počet tříd ve škole jsme reagovali i další 
úpravou. Málo využívaná laboratoř fyziky se proměňuje  
v další učebnu cizích jazyků, která bude potřeba při dělení 
tříd na výuku angličtin, němčin nebo ruštin. A samozřej-
mě také zařizujeme kabinety pro nově příchozí kolegy.

V nové budově školy dojde i k obnově čidel na toale-
tách pro chlapce, které byly ještě původní z doby posta-
vení nové přístavby.

Na nový školní rok se tedy celá škola připravuje 
velmi odpovědně a žáci i jejich rodiče opravené prostory 
školy jistě ocení.                  J. Růžičková

Přípravná třída se osvědčila
I v novém školním roce bude na 3. Základní škole 

v Holešově fungovat přípravná třída. Jedná se o formu 
předškolního vzdělávání, které je určeno přednostně dě-
tem s odkladem školní docházky a dětem, které dovrší 
šest let v době od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022.  

Po letošní výborné zkušenosti a pro zájem rodičů bu-
deme od 1. 9. 2022 opět tuto třídu otvírat. Žádost o přijetí 
lze podávat do naplnění kapacity třídy, což je 15 dětí.   

Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím 
programem pro předškolní vzdělávání a je součástí na-

šeho školního vzdělávacího pro-
gramu „Cesta za poznáním“. Děti 
při vzdělávacích činnostech vy-
užívají materiály pro předškolní 
výuku, zábavné pracovní sešity, 
didaktické hry, pomůcky, hračky. 

Výuka probíhá v blocích, 
které jsou doplněny vycházka-
mi, účastí na školních akcích  
i mimoškolních aktivitách. Dél-
ka pobytu se časově shoduje  
s organizací v 1. třídách, tedy po 
dobu školního roku zpravidla od 
7:55 do 11:40 hodin. V přípravné 
třídě se neznámkuje. Děti z této 
třídy mohou navštěvovat školní 

jídelnu a školní družinu – úhrady za školní stravování  
a družinu jsou stejné jako pro žáky základní školy. Sa-
motná docházka do přípravné třídy je bezplatná. 

Činnost ve třídě se mimo jiné zaměřuje na syste-
matickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základ-
ní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími 
dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou dovednosti ře-
čové, sociální a komunikační, hrubá i jemná motorika, 
návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová 
orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace po-
zornosti a další. 

V letošním školním roce tuto třídu úspěšně absol-
vovalo 12 dětí, ze kterých jistě budou šikovní prvňáci. 
Všechny si na konci školního roku odnesly slovní hodno-
cení a pochvalný diplom. Velké poděkování za výborné 
vedení dětí v přípravné třídě si zaslouží paní učitelka 
Mgr. Radka Krejčí.  Malé nahlédnutí do jejich práce na-
jdete na webových stránkách školy http://www.3zshol.
cz/0pt_22_0619.html anebo na školním kanálu YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=EWEMVj_hWLA

 Mgr. Gabriela Kovářová, 3. ZŠ Holešov

Pionýři z holešova prožili tábor s Malým princem
Na prázdninové dobrodružství pod vedením PS M. 

Očadlíka Holešov se děti vydávají už desetiletí. Letos se 
společně vypravili na putování s Malým princem. Celkem 
46 děti bylo rozděleno do šesti leteckých společností. Pod-
mínkou pro přijetí do letecké společnosti bylo absolvovat 
krátký pohovor, splnit úkol a následně podepsat s danou 
leteckou společností smlouvu. Letecké společnosti nesly 
názvy po svých velitelích, byly jim přiřazeny týmové barvy 
a číslo společnosti. 1. Rádina letecká společnost, 2. Danova 
letecká společnosti, 3. Kájina letecká společnost, 4. Pepova 
letecká společnost, 5. Terčina letecká společnost a 6. Ro-
manova letecká společnost. Tyto letecké společnosti plnily 
spoustu rozmanitých úkolů - stavěly vlastní leteckou zá-
kladnu, zpracovaly mapu ke své letecké základně, vytvářely 
baobab, prozkoumávaly neznámé území v Podhradní Lhotě 
a mnohé další. Někdy soutěžily mezi sebou, jindy musely 
své síly spojit a na daném úkolu spolupracovat.

Každý druhý den se všechny společnosti přemístily na 
novou planetu, kterou pro ně Malý princ vybral. První byla 
planeta Návratů. Zde si děti povídaly o tom, jak důležité je 
mít místa, kam se rádi vracejí a setkávají se svými přáteli. 
Druhá byla planeta Laskavosti. Na této planetě společně 

objevovali, jak krásné je být laskavý k druhým a jak krásné 
je mezi laskavými lidmi žít. Další zastávka byla na plane-
tě Spolupráce. Pomocí různých her děti zjišťovaly, jak co 
nejlépe spolupracovat, v čem jsou výhody, ale i nevýhody 
práce ve skupině. Čtvrtá planeta byla zasvěcena Kreativitě 
a tvořivosti. Na této planetě se fantazii meze nekladly - tvo-
řily se básně, kreslily planety, vytvářely potisky na plátěné 
tašky a spoustu a spoustu dalších výtvarných i pohybových 
činností, u kterých mohly děti popustit uzdu své fantazie. 
Planeta Komunikace byla v pořadí pátou planetou a stala 
se místem, kde měly děti prostor naučit se lépe komuni-
kovat, ukázaly si, jak je správná komunikace důležitá a jaké 
následky může mít, pokud se komunikace správně nedaří. 
Závěrečnou šestou planetou se stala planeta Přátelství. Pla-
neta, kterou během tábora objevil každý a nyní měl mož-
nost o své nově nabyté, či dlouho trvající přátelství pečovat 
a uvědomit si, jak důležité je, mít přátele kolem sebe.

Kromě celotáborové hry nechyběly na táboře tradiční 
činnosti – táborové dovednosti, vodní hrátky, oko za oko, 
olympiáda, turnaj v Ringu, stavění bunkrů, spaní v lese, 
vaření guláše, vaření čaje, výroba přírodních olejů, bubno-
vání, ukázka dravců, beseda s hvězdáři, ukázka relaxačních 

technik, beseda s letcem, bojové hry v lese, noční hlídky, 
služby v kuchyni a mnoho dalšího.

Čtrnáct společných dní uteklo jako voda. Většina dětí  
i dospělých se shodla, že by na táboře s radostí strávili ještě 
další týden. Ale vše má svůj čas, a tak i putování s Malým 
princem dospělo do svého konce. Po opravdu dlouhé době 
začalo při závěrečném loučení velmi vydatně pršet, ale nám 
to vůbec nevadilo! Rodičům jsme zakřičeli pokřiky, zazpívali 
hymnu a také ve vydatném dešti jsme zatančili naše oblí-
bené tanečky.

Poté i když jsme byli zmáčeni deštěm i slzami začalo 
dlouhé loučení. Jen neradi jsme z tábora odjížděli. Byli jsme 
plni zážitků, které budeme vyprávět svým rodičům, kama-
rádům!

Už nikdy nezapomeneme, že správně vidíme jen srd-
cem a co je důležité, že je očím neviditelné.

Děkujeme všem, kteří tento tábor pro nás připravili, 
všem vedoucím, pracovníkům tábora, rodičům, všem dal-
ším lidičkám, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na přípravě 
i průběhu tohoto našeho tábora. Moc se těšíme na naše 
potáborové setkání, které proběhne v září.

Za táborníky Aneta Odstrčilíková



SPOLEČNOST

Festival židovské kultury byl letos svým podti-
tulem malinko odlehčenější, přesto si ale udržel svoji 
vážnost. Prvním bodem programu totiž tradičně bývá,  
a i letos byl, pietní akt, kdy společně vzpomínáme na 
umučené židovské občany Holešova. Letos byl tento 
akt obohacen o zasazení festivalového stromu. Habr 
bude snad statečně růst, stejně jako roste a pokračuje 
naše festivalová tradice. Je nám také velkou ctí, že 22. 
ročník Festivalu židovské kultury Ha-Makom navštívi-
la velvyslankyně Státu Izrael J. E. Anna Azzari. Ta prá-
vě na tuto myšlenku navázala slovy, že je dobré dívat 
se vpřed a myslet na budoucnost… jaká asi bude za 
deset, patnáct nebo sto let… 

Během pěti festivalových dnů bylo možné pro-
žít leccos – od přednášek přes hudbu, noční i denní 
prohlídku židovského hřbitova, divadlo, ochutnávku 
jídel i nápojů, začátek šabatu až k módní přehlídce. 
Všechny programy byly nápadité i poučné, někte-
ré oddechové a jiné zase hlubokomyslné – zkrátka  
od každého kousek. Rozmanitost se týkala i počasí, 
které nás v sobotu malinko zradilo. Zachránily nás ale 
arkády našeho zámku.

Celý festival jsme zakončili ve veselém duchu, 
přesně v duchu letošního motta - Vtip jako zbraň. 
Jak jsme si během týdne několikrát připomněli, 

humor a nadhled je potřeba za všech okolností, 
tak jsme se ani z nepřízně počasí nezhroutili a užili 
si festival do posledních chvil. Doufáme, že se líbil  
i návštěvníkům – a dle návštěvnosti, která je rok  
od roku vyšší, věříme, že ano.

Hana Helsnerová

Festival židovské kultury - prožít bylo možné leccos
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INZERCE

STABILITA,
KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
JSME JEDNI Z VÁS!
www.koaliceproholesov.cz

VOLBY  DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLEŠOVA
23. - 24. ZÁŘÍ

Volte č.1
Celý aktivní život pracuji a žiji na Kroměřížsku 

Mgr. Rudolf Seifert - starosta Holešova

PROČ KANDIDUJI DO SENÁTU

Podpora sociálního zabezpečení a neziskovek

Legislativa

Kroměřížský region

Zamezení omezování státní správy (stavební úřady)

Alternativní zdroje energií a ochrana prostředí

Podpora obcí a aktivit na Kroměřížsku a v Zl. kraji
Omezení „pragocentrismu“ v regionech
Udržení kultury, památkové péče a sportu

zadavatel/zpraovatel: STAN

Rok 2022 je nejen velmi nestabilní, ale také důležitý ve 
vztahu k budoucnosti našeho regionu a okresu. V září proběh-
nou komunální volby, které nastíní další vývoj obcí a měst na 
další čtyřleté období, a také budou moci voliči v našem okrese 
ovlivnit složení Senátu PČR.

Fungování naší společnosti v posledních letech ovlivňují 
vnější vlivy, které se velmi výrazně dotýkají i jednotlivců a ro-
din. Dá se tedy říci, že nás čeká řada dalších problémů, kterým 
se musí společnost a lidé, kteří mají zájem se postavit do vede-
ní obcí či ovlivňovat funkčnost státu, postavit.

Koalice pro Holešov nabízí zkušenosti i potenciál mládí. 
Jde nám o udržení stability při rozvoji města, kdy nebude i na-
dále žádná oblast opomíjena. Je důležité koordinovat všechny 
činnosti města a neupřednostnit jedny aktivity nebo zájmy 
některých obyvatel či skupin nad druhými: 

* je pro nás důležitý společenský a spolkový život města  
i místních částí * kultura stejně jako sport * zajištění sociální 
pomoci, služeb i podpora bydlení * rozvoj školství všech stupňů  

Volební rok 2022 – Holešov a Kroměřížsko
a volnočasových aktivit * podpora investic do městského majetku 
a revitalizace i údržba infrastruktury * udržení úrovně dopravy  
i obslužnosti * bezpečnost je další prioritou, to ale neznamená, 
že by město mělo obyvatele monitorovat na každém kroku * vý-
znamnou oblastí je životní prostředí, péče o krajinu a zemědělství 
* podobně jako spolupráce s podnikatelskými aktivitami a živ-
nostníky * důležitá je podpora cestovního ruchu, propagace města  
a památek a jejich obnova a udržení tradic * podstatná je spoluprá-
ce s okolními obcemi a městy, krajem, důležitými institucemi a círk-
vemi či iniciativami * a také stabilita hospodaření města a jeho or-
ganizací a udržení jejich vstřícného přístupu k potřebám obyvatel...

Je toho nemálo, na co budou zvolení zástupci Koalice pro 
Holešov při své práci myslet a co prosazovat. Něco podobného 
platí i pro senátní volby, kdy je stále více jasné, že náš region po-
třebuje mít svého zástupce ve státních strukturách. To proto, aby 
bylo možné pomoci přehlíženému „východu“ republiky a nebyli 
jsme stále v rukou stranických sekretariátů a centrálních orgánů. 

S úctou Rudolf Seifert

Setkání s kandidáty 
Koalice pro Holešov
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY 
Sobota 3. září od 10 hodin
Hřiště a areál Všetuly
Bude se hrát na malém hřišti, 5 + 1, dvacet minut, 
předpokládaný počet družstev je 6 – 8, jsou vítány 
i fotbalistky. Občerstvení, ceny atd. zajištěno!

Informace a přihlášky Václav Hlobil, 
tel.: 608 456 245; Jan Kolář, tel.: 736 267 823.

KONCERT KAPELY TEXAS
K poslechu a tanci zahraje oblíbená kapela TEXAS
Restaurace na hřišti Všetuly
Sobota 3. září od 18 hodin
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Národopisná sběratelka Františka Černá
Do 2. října 2022 je v holešovském zámku k vidění 

výstava 100 let muzejnictví v Holešově, která představu-
je čtyři významné osobnosti spojené se sbírkami místní-
ho muzea. Mezi třemi muži je prezentována jediná žena 
– národopisná sběratelka Františka Černá z Rusavy. Jed-
ná se o jednu ze zakladatelských osobností folklorního 
hnutí na Valašsku, ale také o zakladatelku rusavského 
muzea. Jsme proto rádi, že Muzeum Rusava – Památník 
obce bylo přizváno k přípravě právě této části výstavy.

Františka Černá se narodila v roce 1875 do rodiny 
rusavského pasekáře Botíka. V mládí odešla sloužit do 
Brna, kde se také provdala za obchodníka Hynka Černé-
ho. V roce 1906 se manželé Černí přestěhovali na Rusa-
vu a začali zde provozovat obchod, zároveň se starali  
o hospodářství.

Postupem času si manželé Černí získali pověst 
skvělých hostitelů a jejich dům se stal centrem místního 
společenského dění. Mimoto Františka na Rusavě v roce 
1921 založila valašský krúžek. Byla také nápomocna své-
mu dobrému příteli Františku Táborskému při psaní jeho 
dodnes velmi ceněné národopisné monografie Rusava: 
život valašské dědiny.

Františka po celý život sbírala předměty národopis-
ného charakteru, které souvisely s její rodnou obcí. Pro-
tože však manželé Černí neměli žádné děti, rozhodli se 
v pokročilém věku věnovat velkou část sbírky Okresnímu 
museu v Holešově, ovšem pod dvěma podmínkami. První 
z nich byla, že na Rusavě vznikne pobočka tohoto muzea, 
a tam budou předměty vystavené. (Díky tomu bylo na 
Rusavě v místní základní škole v roce 1955 otevřeno prv-

ní muzeum, ke kterému se Muzeum Rusava – Památník 
obce dodnes hrdě hlásí. Toto prvotní muzeum ovšem 
kvůli nevyhovujícím prostorám nemělo dlouhého trvání.)

Druhá smluvená podmínka zavazovala holešovské 
muzeum, že až na Rusavě vznikne pamětní síň, budou 
tyto předměty převedeny na Rusavu. Přestože na Rusavě 
vzniklo v roce 1994 muzeum věnující se mapování histo-
rie obce, tato podmínka bohužel dodnes nebyla splněna. 

Františka Černá zemřela v roce 1967, odkaz této 
výjimečné ženy však žije dál. I díky zmiňované výstavě 
tak máme naději, že přání zakladatelky našeho muzea 
týkající se návratu sbírkových předmětů pocházejících 
z její rodné Rusavy zpět do této obce bude splněno. 

Mgr. Kateřina Nečacká
historička Muzea Rusava – Památníku obce

Stanovisko města Holešova a kulturního centra

Mohou jezdit cyklisté po chodnících?
To není polemika s autorem článku "Holešovské 

(zlo)zvyky", protože cyklisté jsou samozřejmě pro chod-
ce nebezpeční už jen proto, že se pohybují rychleji. No 
dobře, ale copak se cyklista na silnici nepohybuje mezi 
daleko rychlejšími a nebezpečnějšími vozidly? To už je  
v pořádku? Dovedeno do krajnosti z toho tedy vyplývá, 
že nepatří-li cyklista mezi chodce, nepatří ani mezi auto-
mobily. Proto ta narůstající důležitost cyklostezek, kde je 
však cyklista často opět ve společnosti chodců. Následu-
jícími příklady bych rád poukázal na to, že cyklisté někdy 
na silnici bojují o holé přežití.

Tak třeba jen ta skutečnost, že část řidičů z nějakých 
zvláštních důvodů vidí na silnici jen to, co má čtyři kola.

Důkaz: Řidič osobního automobilu přijíždí po ve-
dlejší silnici na silnici hlavní, zastaví, rozhlédne se na 
všechny strany, rozjede se a srazí cyklistku. Nevěříte? 
Stalo se to v mé rodině. 

Nebo: Řidič (řidička) přijíždí opět po vedlejší silnici, 
tentokrát cyklistku na hlavní cestě vidí, snaží se zabrzdit, 

ale omylem sešlápne místo brzdového pedálu pedál ply-
nový. Výsledek? Přeražená páteř a mnohaměsíční léčení.

Třetí příklad se netýká bezprostředně cyklistů, ale  
i tak stojí za pozornost - stalo se před několika měsíci na 
náměstí E. Beneše. Řidička se tam pokoušela zaparkovat 
na zdejší specialitě - dalo by se říct na zvýšeném stání. 
Vyjet se jí sice podařilo, ale už rozjeté auto neubrzdila  
a zastavila se až o sloup elektrického osvětlení, který té-
měř přerazila. Na vlastní oči jsem viděl, jak si v té chvíli 
těsně za tím sloupem hrály v podřepu na chodníku dvě 
malé děti. Kdyby tam ten sloup nebyl, neměly by věru 
valnou naději na přežití.

To jsou jen příklady z mého okolí, k nimž si může 
každý jistě přidat ty své.

Mohou tedy jezdit cyklisté po chodnících?
V Holešově stále ještě platí, alespoň tedy na ná-

městí, cituji: "Není v zájmu města, aby cyklisté jezdili po 
chodnících".

Ale jak je tomu v jiných městech? Tak třeba v Pře-
rově jsou už tak daleko, že tam mají cyklisté zakázáno 
jezdit mnohde ne po chodnících, ale po silicích. Nebo 
projeďte si na kole třeba Zlín. Dokonce už i v Kroměříži 
jsou na chodnících vyznačeny jízdní pruhy pro cyklisty. 
Luhačovice už jsou sice trochu z ruky, ale i tam se ve vy-
značeném pruhu proplétá cyklista mezi množstvím re-
kreantů, což není pro obě strany jistě příjemné, ale děje 
se to. Ale to už je jen věcí vzájemné tolerance.

Tak co, mohou nebo nemohou?
Jak kde, ale osobně si myslím, že časem se při re-

konstrukcích ulic či náměstí bude pamatovat kromě 
parkovacích míst i na cyklisty. A to buď z důvodů legisla-
tivních nebo si to prostě dá některá pokroková strana do 
volebního programu a něco v té věci také udělá.

Je to snad jen vize nenapravitelného snílka?
Počkáme si.

Čtenáře srdečně zdraví
Vojtěch Matula

PŘÍSPĚVKY

Úvodem je třeba konstatovat, že se město jako 
správce a zřizovatel městského kulturního střediska  
a tím i Muzea Holešov seč bude snažit nalézt konsensus 
v řešení problematiky pozůstalosti a umístění sbírek 
paní Františky Černé z Rusavy. Je ale třeba si objasnit 
některé skutečnosti i historická a právní fakta.

Jednoznačné konstatování zjištěných souvislostí  
a vyjádření Muzea Holešov:

Městské muzeum a galerie v Holešově by chtělo 
vyjádřit svůj dík Muzeu Rusava – Památník obce a jme-
novitě Mgr. Nečacké za pomoc při vzniku výstavy 100 let 
muzejnictví v Holešově. Současně jsme rádi touto cestou 
připomněli osobnost rusavské rodačky Františky Černé, 
jejíž zásluhou muzeum v Holešově i další muzea ve Zlín-
ském kraji obohatily své sbírky o předměty lidové kultury.  

Některé informace zmíněné v článku Mgr. Nečacké 
je však vhodné dovysvětlit. Majitelem souboru předmě-
tů, které v roce 1954 manželé Černí zčásti darovali, zčásti 
prodali, se stal stát, který je svěřil do správy Okresního 
muzea v Holešově. Pobočka muzea na Rusavě, ve které 
měl být tento soubor předmětů uložen, byla skutečně 
v uvedený čas otevřena. 

Ale skutečně holešovské muzeum veškeré podmín-
ky manželů Černých splnilo. V pozdějších letech však 
holešovské muzeum ztratilo svou samostatnost, stalo 
se pobočkou muzea v Kroměříži, a bylo to právě v tomto 
období, kdy byla pobočka na Rusavě zrušena a předmě-
ty odvezeny. Po změně režimu bylo muzeum v Holešově 
obnoveno a stát převedl vlastnictví muzejních sbírek na 
město Holešov. 

Nic ovšem nebrání tomu, aby se obě muzea a obce 
dohodla. Je třeba zahájit jednání a nalézt systém, jak 
výstavní předměty do rusavského muzea umístit - např. 
zapůjčit, anebo je tam i převést. Vše ale bude třeba řešit 
dle právních náležitostí, aby nedošlo k něčemu podob-
nému, jako bylo uvedené dřívější nepřehledné přemís-
ťování sbírek, jejich vlastnictví, a tím i zajištění.

Můžeme konstatovat, že sbírka paní Fr. Černé je 
hodnotná a že se váže především k obci a okolí Rusavy, 
ale také k celému našemu regionu a má velmi důležitou 
vypovídající, demografickou i uměleckou a historickou 
hodnotu.

Rudolf Seifert
starosta
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Noční (ne)klid
Starosta města Holešova se v úvodníku Holešovsko 7/2022 vyjádřil k rušení noční-

ho klidu. Mimo jiné uvedl: „Na druhou stranu je dobré si uvědomit, když si někdo pořídí 
nemovitost nebo rekreační objekt v tradičních místech pořádání kulturních akcí, měl by 
s tímto (pozn. aut. s rušením nočního klidu) počítat“. 

Noční klid je doba, po kterou má být chráněn lidský spánek. Doba nočního kli-
du je definována zákonem o přestupcích (§ 47 odst. 6) jako doba od 22. do 6. hodiny  
s tím, že obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, při nichž je 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Noční klid je tedy regulován 
přímo na úrovni zákona, a proto během nočního klidu mají všichni lidé v zájmu ochrany 
lidského zdraví povinnost dodržovat klid a nevystavovat ostatní hluku či vibracím.

Právo na nerušený spánek má každá osoba nacházející se na území Holešova  
a není rozhodující, zda je vlastníkem nemovitosti, nájemníkem, návštěvníkem, bezdo-
movcem, Holešovanem nebo přespolním. Starosta města by proto neměl věc bagateli-
zovat, ale naopak vyzvat organizátory těch akcí, které nespadají pod výjimečné případy 
stanovené v čl. 3 vyhlášky města Holešova č. 2/2018 o nočním klidu, aby akce ukončili 
po 22. hodině, nebo akce v době od 22. hod do 6. hod nekonali takovým způsobem, 
který by mohl narušovat noční klid. Nabádání těch, kteří si stěžují na rušení nočního 
klidu, aby „volali MP, protože zpětně není možné problémy řešit“, je alibistické. Hlavním 
úkolem MP je zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 
obce, dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, tudíž i na 
dodržování nočního klidu, a to i tehdy, když MP žádný stěžovatel nevolá. Reklamy na 
akce typu Rocková jízda, jakou jste ještě neslyšeli (od 13. hod do 3. hod), jsou k přečtení 
na plakátech a na internetu měsíce dopředu. Hlasitá živá nebo reprodukovaná hudba 
uprostřed noci a nad ránem je slyšet ze všech konců Holešova i na služebnu MP. V drtivé 
většině případů se tedy ví, co, kdy a kde se děje, a proto MP může zakročit z moci úřední 
včas a nemusí řešit rušení nočního klidu zpětně. Zkrátka, kde je vůle, tam je cesta.  

Romana Kubáňová

Revitalizace „koupaliště” Všetuly
Koupaliště ve Všetulích bylo již dlouhá léta před-

mětem různých předvolebních a jiných slibů. Vyvolávalo 
emoce obyvatel této místní části, avšak za několik let, co 
koupaliště chátrá, je jeho stav katastrofální, jak vizuálně, 
tak i z hlediska bezpečí hrajících si dětí. 

Jako rodačka ze Všetul jsem zde trávila dětství. Mám 
na bazén mnoho krásných vzpomínek. Přesto se nedo-
káži ztotožnit s nesmyslným plánem na obnovení kou-
paliště, které by mělo odpovídat požadavkům 21. století. 

Plocha areálu kolem bazénu je příliš malá na vybu-
dování infrastruktury, tj. šatny, sociální zařízení, sprchy  
a podobně. Rovněž je tam nevyřešený zdroj vody pro na-
pouštění bazénu, přístupová cesta a mnoho dalších malič-
kostí, ale přesto potřebných ke schválení takového projektu. 

V neposlední řadě náklady na vybudování a násled-
né provozování, by podle mne, nesmyslně zatížilo rozpo-
čet města, navíc bez odpovídajícího efektu.

Co ale s chátrajícím areálem dál, aby nehyzdil pro-
story sportoviště a přestal být nebezpečným pro jeho 
návštěvníky? 

Můj návrh spočívá v kompletní revitalizaci bazé-
nu a ploch kolem, následné výsadbě zeleně, trávníku  
a využití vzniklé plochy na vybudování kombinovaného 
workoutového a dětského hřiště, hodící se k charakteru 
sportovního areálu.

Na revitalizaci, vybudováni hřišť a veřejné zeleně by 
se daly využít fondy z IROP na  ”Dotace na veřejná pro-
stranství”  a dotvořit sportovní areál v jeden ladící celek, 
k relaxaci návštěvníků.

Náklady na revitalizaci i samotný provoz by byly 
mnohonásobně nižší než náklady na vybudování koupa-
liště, (nazvaného jakkoli, požární nádrž, bazén, retenční 
nádrž).

Kateřina Labancz

Prožijme to spolu, vybízejí divadelníci
Návod na prožití – přežití nabízí pro příští sezónu 

Městské divadlo Zlín. Motto s jemnou česko-slovenskou 
slovní hříčkou odkazuje ke složité době, ve které žijeme, 
a láká na divadlo jako na způsob terapie. 

„Přirozeně vyvstává otázka, jestli má dnes divadlo 
smysl. Jestli má smysl ho dělat, navštěvovat ho. Histo-
rická zkušenost nás učí, že jednoznačně má. A možná víc 

než v časech klidu. Poskytuje Relax, uvolňuje stres, vzdě-
lává a učí nás žít. Umí dodat odvahu překonat překážky. 
Dovolí na chvíli zapomenout na každodenní trápení. Bez 
nadsázky se dá říci, že nám divadlo pomáhá přežít,“ vy-
světlil umělecký šéf MDZ Patrik Lančarič.

Diváci se mohou těšit na světové novinky v české 
premiéře (Mary Page Marlowe, Albion), osvědčenou ko-

mediální klasiku (Hra, která se zvrtla, Muž pod postelí), 
silný dramatický příběh (Koně se střílejí) i velký broad-
wayský muzikál (Ženy na pokraji nervového zhroucení). 

Předplatné je právě v prodeji (v pokladně divadla  
i online na webu). Nová sezóna v Městském divadle Zlín 
začíná 17. září.

PŘÍSPĚVKY / INZERCE
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TYMY

Také na letošní prázdniny připravilo SVČ TYMY ve 
spolupráci s paní Vlaďkou Caletkovou příměstský tábor 
„Prázdniny na koni“,  který se konal ve stáji Caldi Pacet-
luky.

Na tento tábor se přihlásila opět samá děvčata, pro 
která byl připraven zajímavý a pestrý program. Děvčata 
si vyzkoušela také hřebelcování, osedlání koně, nasazo-
vání ohlávky a po vyjížďce musela také koně odsedlat  
a vyčistit kopyta. V průběhu týdne se dívky také naučily 
samy koně ovládat.

V pátek na děvčata čekalo velké překvapení. V noci 
se ve stáji narodilo hříbátko, takže páteční program byl 
zpestřen touto událostí.

Další táborový program probíhal na výletišti v Pa-
cetlukách, v obecních prostorách a SDH. Zde bylo pro 
děvčata připraveno spoustu zajímavých aktivit např. 
badminton, kuželky, výtvarné činnosti atd... Vyzkoušely 
si také první pomoc a ošetřování zraněných. 

Příměstský tábor Prázdniny na koni se také letos 
uskutečnil v Pacetlukách

TYMY 
SRPEN 2022:
28. 8. Loučení s prázdninami – v areálu zámecké 
zahrady, dílničky pro děti, ukázka činnosti krouž-
ků, možnost přihlásit se do kroužků, těšíme se na 
všechny naše příznivce

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2022:
2. 9. Den otevřených dveří v TYMY – od 14:00 do 
18:00 hodin, prohlídka učeben, ukázka činnosti 
kroužků, setkání s vedoucími, pro děti připraven 
skákací hrad + další atrakce + další zábava, vstup 
volný
3. 9. Den otevřených dveří v TYMY – od 9:00 do 
12:00 hodin informace ke kroužkům, přihlášky, 
atd...
9. 9. Potáborové setkání s přespáním – od 17:00 ho-
din Léto s Indiány + od 18:00 hodin všechny tábory 
chata POMA BESKYDY /možnost přespání v TYMY/
12. 9. Den otevřených dveří na Pivovarské – výtvar-
ná dílna - od 14 do 17 hodin
16. -17. 9. Noční deskohraní – od 18:00 hodin, 
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostat-
ní, večer s deskovými hrami a nejen to…, přihlášky 
do 12. 9. 2022
21. 9. Evropský den jazyků - 15 – 17 hodin v TYMY, 
anglické odpoledne s rodilým mluvčím - hry s ang-
ličtinou, konverzace, atd.
27. 9. Běh za sv. Václavem – sraz v 15:00 hodin  
u TYMY – běh ve všetulském parku

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2022:
1. 10. Všetulský jarmark + výtvarné a keramické 
dílny - 9 – 12 hodin
15. 10. Krajské finále Zlatý oříšek – přihlaste talen-
tované děti do 14 let, přihlášky do 25. 9. 2022
21. – 22.10. Noční deskohradní – od 18:00 hodin, 
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostat-
ní, večer s deskovými hrami a nejen to…, přihlášky 
do 23. 9. 2022
22. 10. Den zdraví pro celou rodinu v TYMY
26. + 27. 10. Podzimní prázdniny v TYMY

Pro holky byla připravena dobrodružně – naučná 
stezka po fáborkách.

Týden v Pacetlukách velmi rychle uběhl. Zajímavý 
program umocnilo velice krásné počasí.

Na závěr tábora dívky našly poklad, který byl slad-
kou tečkou za celotýdenním snažením.

V pátek se na dívky přišli do stáje podívat také rodi-
če a ty jim předvedly, co se za týden naučily.

Veliké díky si zaslouží stáj Caldi Pacetluky – paní 
Vlaďka Caletková. Velký dík patří taky Evě Rudolfové za 
vedení tábora.

Děkujeme také obci Pacetluky za prostory, které 
nám poskytla.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Tábor na kolečkách plný zábavy
Tábor plný sportovních ambicí a pohodové atmo-

sféry nám začal v pondělí 25. 7. 2022 v SVČ TYMY. Po 
úvodních seznamovacích hrách jsme se rozdělili na 
týmy. První dopoledne jsme cvičili techniku pádů a zá-
kladní postoje a pak s pokročilými hned na cyklostezku. 
Začátečníci zatím trénovali první krůčky na asfaltu. Pár 
nových začínajících bruslařů pod vedením zkušených 
instruktorů velice brzy zapadlo do kolektivu a byli již po 
několika dnech schopni jezdit na výlety nejen maleb-
ným Holešovem ale i do okolí. 

Velice často jsme vyráželi směr Količín, kde je pří-
jemný povrch pro bruslení bez automobilů. Tábor se 
rychle chýlil ke konci a ve čtvrtek nás čekal nabitý pro-
gram. Velice nás potěšilo, že téměř všichni účastníci tá-
bora se přihlásili na noční přespáni v TYMY! Mohli jsme 
tak spolu strávit celý den!

Den začal výletem za skvělou zmrzlinou, odpoledne 
jsme se osvěžili ve vodě a v podvečer večer jsme pak zašli 

na bowling. Všichni jsme se těšili na večerní opékání. 
Když už se den chýlil ke konci a slunce ztratilo svou sílu, 
nastal čas na večerní projížďku. Již tradičně se vyjíždělo 
za šera a s čelovkami. 

Cestou jsme se kochali krásným výhledem na ma-
jestátný Hostýn, který připomínal zářící hvězdu nad 
obzorem. 

Projížďku jsme si všichni užili a těšili se na zaslouže-
né nocování v Tymy. Ráno už nás čekala snídaně a poté 
trénink na závěrečnou Olympiádu, které byli přítomni 
také rodiče.

Bruslaři společně natrénovali choreografii s mu-
zikou, přidali pár skoků, přeskoků, cibulek a tanečních 
kreací a vystoupení sklidilo bouřlivý potlesk. Letošní 
ročník tábora Born to skate se opravdu povedl. Poděko-
vání si zaslouží všechny děti, které vytvořily skvělý tým  
a výbornou táborovou atmosféru.

Viktor Malý, SVČ TYMY

www.holesov.cz
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SPOLEČNOST / INZERCE

JÓGA SÁL od září 2022
Lektoři: Alena Šíblová, Karel Ševčík, Andrea Plačková, Zdeňka Machalová, Slávka 
Hutyrová, Olinka Úrubková, Katka Kaňová, Šárka Tvrdoňová, Eva Jílková, Zuzka 
Kantoráková, Jitka Slaměnová
PONDĚLÍ: 
 POWER JÓGA  16.10 - 17.20  Slávka  od 5. 9. 
 JIN JÓGA 17.30 - 19.00  Andrea 
 OPAK. LEKCE HJT  19.15 - 20.15  Zdeňka   
ÚTERÝ:   
 JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA 8.30 - 10.00  Andrea 
 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 15.40 - 16.40  Eva od 6. 9. 
 ZAČÍNÁM S JÓGOU  16.45 - 17.45 Alena od 6. 9.
 RÁDŽAJÓGA PRO VŠECHNY 18.00 - 19.15 Alena od 6. 9.    
 JÓGA nejen pro ZDRAVÁ ZÁDA  19.30 - 20.30 Šárka  od 20. 9.   
STŘEDA:    
 RANNÍ JÓGA PRO ŽENY 8.30 -  9.50 Alena od 7. 9.    
 REHABILITAČNÍ JÓGA 10.00 - 11.00 Alena od 7. 9.
 JÓGA PRO DĚTI (3 - 14 let) 16.15 - 17.15 Olinka, Alena    
  JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ 17.30 - 19.00 Karel od 21. 9.  
 JÓGA PRO MUŽE     19.00 - 20.30 Karel od 21. 9.
ČTVRTEK: 
 LESNÍ ŠKOLKA ŽOPY 7.30 -  9.30 Alena   
   (sudé týdny)
 POWER JÓGA 9.45 - 11.00 Slávka od 8. 9.  
 JÓGA PRO MATURANTY 11.00 - 12.00 Slávka     
 JOGALATES (PILATES) 16.45 - 17.45 Katka od 22. 9.
 OPAKOVACÍ LEKCE HJT 18.00 - 19.00 Zdeňka   
 DESETITÝDENNÍ KURZ HJT  19.15 - 20.45 Alena od 15. 9.
PÁTEK:   
 POWER JÓGA 16.30 - 17.40 Slávka od 9. 9.    
 MEDITAČNÍ PÁTKY 18.30 - 19.30 Jitka 
www.jogasalholesov.cz   info@jogasalholesov.cz    tel. 607 656559

Vážení odběratelé, 
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. září 2022 dochází k rozšíření úředních hodin zá-
kaznického centra v Holešově, na ulici Za Cukrovarem 278, 769 01 Holešov následovně:

Úterý 7:00 – 11:00    11:30 – 15:00
Středa 7:00 – 11:00    11:30 – 15:00

Tel.: 573 502 834   
Email: informace@vak-km.cz  
www.vak-km.cz

Úřední hodiny zákaznického centra v Kroměříži, na ulici Kojetínská 3666/64, 767 01 
Kroměříž zůstávají nezměněny: 

Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 16:00
Tel.: 573 517 456, 500, 501  
Email: informace@vak-km.cz
www.vak-km.cz

Změna otvírací doby ZC Holešov

3. 9. 1937  narozen ve Zlíně KOŠÁREK, Karel. Zakladatel Moravských dětí – Holešovského dětského sboru (1974). Vystudoval Pedagogickou fakultu v Brně, obor hudební výchova. 
Absolvoval sbormistrovské kurzy. V letech 1970–1973 byl sbormistrem DPS LŠU ve Zlíně, od r. 1974 v Holešově. Vedl hudební zájezdy do Německa, Francie, Polska, Itálie aj. 
Spolupracoval s Československou televizí, s Filharmonií B. Martinů ve Zlíně. Se sborem Moravských dětí získal řadu ocenění. (†3. 8. 2008) – 85. výročí narození

4. 9. 1912  se narodil BEZDĚK, Gustav. Pocházel z Rumunska, v roce 1928 se přistěhoval s rodiči do Holešova. Pracoval v TON Bystřice p. Hostýnem jako technický úředník. Jeho velkým 
koníčkem bylo malování. V Holešově spolu s Oldřichem Bráneckým založil výtvarný kroužek. Učarovalo mu Valašsko a Rusava, ve svých obrazech zachytil dnes již neexistující 
tvář krajiny Hostýnských vrchů. Vystavoval v Rožnově, Vsetíně, Prostějově, v Holešově měl tři samostatné výstavy. (†2. 6. 2003) – 110. výročí narození

4. 9. 1892  narozen v Holešově VOMELA, Stanislav, lékař, jeden z prvních endokrinologů v terénu. Věnoval se zejména problematice jodového deficitu. Během 1. světové války získal 
zkušenosti jako dobrovolník zdravotnické služby, od roku 1922 působil jako praktický lékař v Holešově. Ve svém díle popsal jodový deficit u slabších sociálních vrstev v Hostýn-
ských vrších. Sestavil návod na vyšetření štítné žlázy v terénu a podílel se na výrobě tablet pro substituci jódu. Unikátní je jeho soubor dokumentárních fotografií z Valašska 
a Zakarpatské Ukrajiny ve 20. a 30. letech. (†1. 1. 1958 Holešov) – 130. výročí narození

7. 9. 1907   se narodil v Holešově ROHAN, Jaroslav, tenorista. Po absolvování gymnázia v Holešově studoval na konzervatoři v Brně. Působil v divadle v Ostravě, poté vystupoval v Moderní 
opeře v Praze a v divadle v Plzni. Od roku 1942 zpíval jako tenor v Národním divadle, učil také na konzervatoři v Praze. (†12. 12. 1985 Praha) – 115. výročí narození

6. 9. 1962  se narodil SKLENÁŘ, Roman. Hudebník, rodák z Rymic. Vystudoval kroměřížskou konzervatoř, obor hra na pozoun. Je členem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.  
– 60. výročí narození

11. 9. 1882  narozen v Litomyšli RŮŽIČKA, František. Malíř Holešova a celého Záhoří. Od roku 1909 žil v Holešově. Působil 30 let jako profesor kreslení na holešovském gymnáziu. Město 
i jeho okolí bylo častým námětem jeho tvorby, věnoval se také krajinomalbě v akvarelech, olejomalbách a pastelech. V Holešově mu bylo věnováno několik samostatných 
výstav. (†21. 8. 1958 Kroměříž) – 140. výročí narození

13. 9. 1987   zemřel HADRAVSKÝ, František, pedagog a organizátor kulturního života. Do Holešova se přistěhoval v r. 1910. Po absolvování učitelského ústavu učil ve Všetulech  
a od r. 1927 v Holešově. Po roce 1945 působil jako ředitel místních základních škol, od r. 1950 vedl odbor školství na ONV. Poté učil na pedagogické škole pro vzdělávání učite-
lek mateřských škol a od r. 1960 na lidové škole umění. Celoživotně se věnoval sborovému zpěvu a ochotnickému divadlu. Dirigoval orchestr Sokola, který na počátku německé 
okupace převedl pod pěvecké sdružení Podhoran. Podílel se založení Divadla 6. května. Připravil řadu divácky úspěšných her, zejména operet. Za svou práci pro ochotnické 
divadlo obdržel v roce 1971 Zlatý odznak J. K. Tyla. Je autorem studie 100 let pěveckého spolku Podhoran v Holešově, publikoval také několik prací z oboru vážné hudby  
a divadla. (*15. 3. 1904 Mohelnice) – 35. výročí úmrtí

VÝROČÍ - ZÁŘÍ

Pozvánka
Místní organizace ČSSD Holešov zve všechny zájemce na besedu s předsedou 

Českomoravské konfederace odborových svazů a kandidátem na příštího prezidenta 
ČR Josefem Středulou. Beseda se uskuteční ve studovně Městské knihovny Holešov  
v pátek 16. září 2022 od 17:00 hod. Po skončení bude neformální setkání pokračovat  
v prostorách Masných krámů, kde bude připraveno drobné občerstvení. Josef Středula 
se pravidelně vyjadřuje k české ekonomice a také při tomto setkání je připraven odpo-
vídat na aktuální dotazy. Celou akci bude moderovat Ludvík Urban.  

                                                                     Jaroslav Chmelař
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SPORT

Judo Orel Holešov zve 
zájemce o tento krásný 
sport do svých řad
NÁBOR: září – říjen
KDO: holky i kluci od 7 let
KDE: na staré hasičárně ( Bořenovská ul.), 
 na 1.ZDŠ a v Kostelci u Hol.
KDY: úterý, středa, čtvrtek
ZAVOLEJTE nebo NAPIŠTE: 603 723 925, orelhole-
sov@seznam.cz
Pohybová průprava, kondice, taktika, prostorová 
orientace. Přátelství, odvaha, samostatnost, úcta, 
radost, pokora, soudržnost

Holešovská 50ka rusavskými kotáry na kole i pěšky
Klub českých turistů v Holešově spolu s turistickým oddílem mládeže TOM Medvědí stopa Holešov oznamují svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům, že v sobo-

tu dne 10. září 2022 pořádají  za podpory TJ Sokol Holešov, MÚ Holešov a firmy JACOM s. r. o. Holešov 53. ročník „Holešovské 50ky rusavskými kotáry na kole i pěšky“.
Cykloturisté mají připraveny trasy na 50 a 25 km po silnici a 50 km terénem (z valné části proti a po trase populárního Drásala), pěší turisté půjdou tradiční pochody na 50, 

35, 25 a 10 km. Start pochodů je mezi 07,00 - 13,00 hod. od budovy holešovského kina, kde bude také cíl pochodů. Od 50. ročníku je také zařazen pochod na 15 km se startem 
z Hostýna od 09,00 do 11,30 a s cílem v Holešově. Cykloturisté mohou startovat od 09,00 do 13,00 hod. Pořadatelé upozorňují, že se nejedná o závod, ale nýbrž o procházku 
nebo projížďku za účelem kochání se krásami hostýnských vrchů.  

Informace:  Ing.František Hostaša, tel.: 604 465 413, e-mail: f.hostasa@email.cz  

V úterý 26. července 2022 proběhla v ústředí České 
školní inspekce (ČŠI) tisková konference, která byla vě-
nována tématu TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR 2022. Celou akci 
moderoval PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, ná-
městek ústředního školního inspektora, který přivítal 
jako hosty Mgr. Tomáše Zatloukala, MBA, LL.M., MSc., 
ústředního školního inspektora, dále ředitelku Victoria 
VSC Mgr. Lenku Kovářovou, MBA, PhD., prezidentku 
Asociace školních sportovních klubů ČR Mgr. Svatavu 
Ságnerovou a zástupce tří tělovýchovných fakult (Fakul-
ta tělesné výchovy a sportu UK, Fakulta tělesné kultury 
UP, Fakulta sportovních studií MU). 

Zástupci nejvýznamnějších českých médií shlédli 
prezentaci ČŠI, ve které byly popsány důvody a očeká-
váné výstupy měření a byli jim představeni organizátoři 
tohoto jedinečného projektu, který po 30 letech v České 

Tisková konference ČŠI k měření tělesné zdatnosti v ČR

Pomáháme pohybem aneb Puštík 2022 pro onkologii
V loňském roce proběhla ve Zlínském kraji premiéra 

školní distanční pohybové soutěže Puštík 2021. Školy, 
které se této akce zúčastnily, získaly díky pohybu svých 
žáků od sponzorů finanční podporu pro restart ZOO Zlín 
v nelehkém covidovém roce 2021. Letos tato distanční 
soutěž proběhla podruhé: akci organizovala Obchodní 
akademie Tomáše Bati Zlín a spolupořadateli byly opět 
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR 
Zlínského kraje a holešovský spolek Každý může po-
máhat. Nový název soutěže Pomáháme pohybem aneb 

Puštík pro onkologii napovídá, že sponzorská podpora 
letošního ročníku směřovala do zdravotnictví: finanční 
dar byl věnován Komplexnímu onkologickému centru 
Zlín. Během dubna soutěžilo v rámci této soutěže více 
než 3 200 žáků z 11 středních škol Zlínského kraje s cí-
lem uběhnout či nachodit co nejvyšší počet kilometrů: 
ty se započítávaly do součtu každé školy, která byla do 
akce přihlášena. Celkový výsledek činil úctyhodných 47 
019 km a díky němu věnovali sponzoři zlínské onkologii 
částku 114 000,- Kč: mezi sponzory této soutěže byli i ti 

holešovští -  ing. Jaromír Tomšů (Satturn Holešov) a Mgr. 
Svatava Ságnerová (AŠSK ČR) věnovali onkologickým 
pacientům částku 8 000,- Kč. V prázdninových dnech 
byla celková částka ve Zlíně předána těm, kdo tuto fi-
nanční pomoc potřebují.  

Distanční sportovní soutěže jsou aktuální alternati-
vou pro pandemická období ve školách: přejme si však, 
abychom se mohli celoročně setkávat na sportovištích  
a při soutěžích osobně tváří v tvář.

Mgr. Svatava Ságnerová, AŠSK ČR Zlínského kraje

Judo Orel Holešov v plné přípravě
Závěr školního roku je pro judisty přelomem sezóny 

a prázdniny nejen časem odpočinku, ale tradičně i letních 
soustředění. Příprava na druhou část závodního roku je 
touto dobou v plném proudu. 

Naši závodníci absolvovali soustředění v Uherském 
Brodu, které bylo zaměřeno na rozvoj technicko-taktických 
dovedností a při té příležitosti mnozí z účastníků složili 
zkoušky na vyšší pásek, gratulujeme. Následovalo repre-
zentační soustředění kategorie U15, kam byla nominována 
naše závodnice Alena Jindrová a nyní, první srpnový týden 
proběhl letní přípravný kemp v Holešově na orelském hřišti.

Každý z účastníků odvedl kus práce, propotil nejed-
no tričko i kimono. Nezbývá tedy, než popřát hodně štěstí  
v následujících turnajích, kde vrcholem bude listopadové 
mistrovství České republiky.                         Lenka Karhanová

republice proběhne v říjnu a listopadu 2022. Realizaci 
měření ve školách koordinuje v tomto projektu Asociace 
školních sportovních klubů ČR prostřednictvím okres-
ních koordinátorů. 

Měření proběhne 
na podzim letošního 
roku i na holešovských 
základních a středních 
školách: finální vý-
stupy (srovnání tříd, 
ročníků, jednotlivých 
škol apod.) poskytnou 
učitelům tělesné vý-
chovy a ředitelům škol 
informaci o aktuálním 
stavu tělesné zdatnosti 

jejich žáků, následovat by pak měla systémová řešení ze 
strany státu, obcí i samotných škol.  

Mgr. Svatava Ságnerová, Prezidentka AŠSK ČR, z.s.
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Jaro 2022, mladší žáci
Skončila nám jarní část sezóny, se kterou můžeme být 

spokojeni. Jsem rád, že se nám podařilo promítnout do 
zápasů herní prvky, které jsme nacvičovali v tréninkových 
jednotkách. Někteří hráči v tomto směru zaznamenali do-
cela velký výkonnostní progres, což je velmi pozitivní.

Tréninková účast byla hodně velká, proto si všichni 
museli nominaci na zápas zasloužit jak svou účastí, cho-
váním a přístupem v tréninku, tak i mimo něj, například 
dobrými studijními výsledky.

Velice kladně hodnotím postupné začleňování hráčů 
ze starší přípravky, kteří svými výkony velice mile překvapili. 
Tímto děkuji trenérům starší přípravky za výbornou spoluprá-
ci. Nakonec jsme obsadili v krajském přeboru slušné 6. místo. 

I když je fotbal týmová hra, tak všichni měli podíl na 
tom, že se dosáhlo i jednoho vynikajícího individuálního 
výsledku, když se nejlepším střelcem celé soutěže stal Ja-
kub Truhlář se 36 góly!!!!!

Do jarních zápasů zasáhlo celkem 20 hráčů.
Brankáři Marek Krumpolc a Jindřich Münster.
Dále hráči Matěj Zadělák, Filip Hošťálek, Jakub Truh-

lář (36. golů),Radek Vlasák (4), Šimon Skotek (3), Michal 
Klůj (5), Kryštof Pospíšilík (5), Nela Folknerová (1), Martin 
Arban,Marek Piska(2), Radek Nepeřil (2), Dominik Surý 
(1), Michal Crhák,Vojta Tobolík(4), Tomáš Tuček, David 
Klůj, Patrik Bakalík, Filip Hrudík.

Dne 24. 6. 2022 jsme na hřišti ve Všetulích slavnost-
ně ukončili další krásnou fotbalovou sezónu 2021/2022 
mládežnických týmů SFK ELKO Holešov. Po domluvě 
všech mládežnických trenérů byla společná ukončená 
pro nejmenší mládežníky z fotbalové školičky, mladší 
přípravky, starší přípravky a mladších žáků.

Posledního oficiálního tréninku se společně s dětmi 
zúčastnili aktivně i jejich rodiče, čímž se hřiště naplni-
lo na svoji maximální možnou kapacitu. Při pohledu 
na obrovský počet dětí na hřišti je s podivem, že jsme 
mohli realizovat tréninkové jednotky všechny současně.  
Na hřišti bylo více jak 70 dětí a stejný počet byl i aktivně 
se účastnících rodičů. A za zábradlím fandil všem dav 
fanoušků holešovské mládežnické kopané.

Tréninky byly trenéry nachystány tak, aby děti rodi-
čům a trenérům ukázaly, co se za sezónu všechno nauči-

ly, a současně s tím si rodiče vyzkoušeli absolvovat celou 
tréninkovou jednotku s nimi a pocítili, co vše je skryto za 
jedním tréninkem. Po rozcvičení všech účastníků trénin-
ku (a tím pádem i výborné přípravě k co nejlepším výko-
nům, ale současně i ochraně proti nežádoucímu zranění) 
následovaly fotbalové dovednostní soutěže dětí proti 
rodičům. Zapálení všech do soutěží bylo přímo vzorové  
a rodiče ani děti nedali jeden druhému nic zadarmo. 
Ať už se jednalo o slalomovou dráhu s podlézáním, 
nebo klasické trakaře, či střelbu na branku na určený cíl  
a zvláště závěrečný fotbálek rodičů proti dětem, každý 
udělal maximum pro vítězství svého týmu. Odměnou 
všem byl neskutečně krásně strávený čas rodičů s dětmi 
a hlavně krásný sportovní zážitek pro všechny.

Po závěrečném tréninku pak proběhlo vyhodnoce-
ní fotbalové sezóny 2021/2022. Trenéři vyhodnotili, co 
vše se děti za sezónu naučily, jakým způsobem proběhly 

jednotlivé fotbalové soutěže pod záštitou FAČR a také  
s jakým výsledkem našich týmů.

Nakonec byli všichni hráči odměněni drobnými 
předměty i sladkostmi a také společnými fotkami jed-
notlivých týmů, jež jim budou připomínat jejich kama-
rády z fotbalového ročníku 2021/2022. Na úplný závěr 
trenéři dětem bouchli „dětské šampáňo“ a děti rodičům 
předvedly ukázku vítězného pokřiku mládežnických 
týmů SFK ELKO Holešov.

Závěrem je nutné poděkovat všem rodičům za to, 
že vedou děti ke sportu, trenérům za ochotu předat 
své zkušenosti dalším generacím a také vedení klubu 
za podporu a výborné podmínky, které jsou pro mládež  
v Holešově vytvořeny.

Již nyní se těšíme na další sezónu 2022/2023...  
V srpnu opět všichni zpět „na zelený pažit“!

Trenéři mládeže SFK ELKO Holešov

Závěrem bych chtěl poděkovat vedení oddílu za vý-
borné zázemí, rodičům za fandění a podporu svých dětí.

Samozřejmě všem hráčům za super přístup, jediné 
hráčce Nele Folknerové, také Jakubu Truhlářovi, kdy oba 
odchází hrát za FC Trinity Zlín. Tímto jim přeji mnoho 
úspěchů v novém týmu.

Tak užijte krásné prázdniny, bo další sezóna je za 
dveřmi :-)

Trenér U12,U13. Truhlář Michal

Ukončení sezóny 2021/2022 fotbalové mládeže SFK ELKO Holešov

Sporťák I. s míčovou zábavou v Tymy
První ze dvou Sporťáků, které pořádá SVČ Tymy Ho-

lešov, proběhl v týdnu od 18.- 22. 7. 2022 v prostorách 
Tymy, které poskytují veškerý komfort od tělocvičny, 
herny, jídelny až po zahradu.

Sporťáku I. se zaměřením na míčové hry a míčovou 
zábavu se celkem zúčastnilo 18 dětí různého věku. Uži-
ly si spoustu her, soutěží a zábavy nejen s míči různých 

velikostí, ale i vodních radovánek, výlet na nedaleké gol-
fové hřiště, kde si mohly vyzkoušet základy golfového 
odpalu. Nechyběla ani tradiční přespávačka s hledáním 
pokladu.

Děti i obě vedoucí si týden opravdu už užily.

Pavla a Darina, SVČ TYM

SPORT
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Sportovcem roku se stala Hana Matelová
Po dvouleté covidové pauze vyhlásil Odbor školství, 

mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje An-
ketu o nejlepšího sportovce Zlínského kraje za rok 2021,  
a to v několika kategoriích.

Na slavnostním vyhlášení výsledků byl hejtmanem 
Zlínského kraje Radimem Holišem a dalšími krajskými 
radními oceněn nejúspěšnější sportovec Zlínského kraje, 
nejúspěšnější sportovec do 18 let, nejúspěšnější handi-
capovaný sportovec, nejúspěšnější trenér a nejúspěšněj-
ší kolektiv.

Absolutní vítězkou ankety Sportovec Zlínského kra-
je roku 2021 se stala holešovská rodačka Hana Matelová, 
která v současnosti žije v Jankovicích u Holešova, a která 
se již 25 roků aktivně věnuje stolnímu tenisu a je už řadu 
let  nejúspěšnější českou reprezentantkou. 

V r. 2021 se již posedmé stala mistryní České repub-
liky, probojovala se rovněž na Mistrovství Evropy a světa 
a taktéž se kvalifikovala na své již druhé Letní olympijské 
hry v Tokiu.

Přípravu na Olympiádu zúročila na prestižním Tur-
naji TOP 16 Europe, kde skončila na vynikajícím 3. místě 
a následně zvítězila na turnaji světového okruhu WTT 
Contender Tunis 2021. 

Všechny tyto výborné výsledky ji vynesly v současnos-
ti na 20. místo světového žebříčku a páté místo v Evropě. 
Zároveň se stala i nejlepším stolním tenistou roku 2021  
v anketě vyhlašované Českou asociací stolního tenisu u nás.

Kromě reprezentačních povinností Hana v současné 
době hájí barvy francouzského celku ASRTT ETIVAL Ten-
nis de Table, kterému v loňském roce pomohla k zisku 
titulu Mistra francouzské ligy PRO A.

Vojtěch Šimčík a Jan Kolář pomohli České republice ke 3. místu!
V sobotu 9. 7. se uskutečnil mezinárodní Turnaj 

olympijských nadějí V4 do 18 let ve vzpírání, jehož po-
řadatelství se letos zhostila Česká republika. 

Do Plzně, kde se soutěž pořádala se tak vydalo 9 
nejlepších juniorů a 6 nejlepších juniorek do 18 let z  celé 
ČR. V původní nominaci se mezi juniory objevili dva ho-
lešovští vzpěrači Vojtěch Šimčík a David Kolář, který kvůli 
zdravotním potížím do soutěže bohužel nenastoupil. 

Vojtěch Šimčík zažil na soutěži svou reprezentační 
premiéru. V trhu zvládl 84 kg a v nadhozu 103 kg. I díky 
jeho výsledku se Česká republika v celkovém pořadí ná-
rodů umístila na solidním 3. místě. 

Mistrovství světa veteránů v Orientačním běhu 
World Masters Orienteering Championships

Od 8. - 16. 7. 2022 se konalo Mistrovství světa  
v orientačním běhu veteránů v Itálii, oblast Gargáno-Fo-
resta Umbra East. Zúčastnilo se 37 států a celkem 3984 
závodníků ve všech kategoriích. Kategorie rozděleny po 
5 letech, od H35, D35 až po H95, D95. Z České republiky 
se zúčastnilo 193 závodníků, ve všech kategoriích. Zájezd 
na toto mistrovství pořádal spolek Orienteering Haná 
Olomouc. Ubytování bylo v bungalovech, 4 km od centra 
závodů Vieste. V sobotu 9. 7. 2022 byl trénink v měs-
tečku Vieste West. V neděli se běžela kvalifikace sprintu  
v Peschici. Tam se mi kvalifikace nepovedla a finále jsem  
běžel až ve skupině C. Běžel jsem kategoriji H70 a bylo 
nás tam 213 závodníků. Těšil jsem se na lesní závody, kde 
jsem si víc věřil. V úterý jsme měli trénink Foresta Umbra 
a ve středu se běžela kvalifikace pro lesní závody krátká 
trať a klasická trať. Kvalifikaci jsem běžel v kat. H70, 2 kde 
jsem skončil na 16. místě a to stačilo na postup do sku-
piny A. To byl můj hlavní cíl pro další závody. Ve čtvrtek 
14. 7. 2022 se běželo finále na krátké trati Foresta Umbra/
mapa Laghetto ď Umbra/. Velmi náročný terén prověřil 
všechny závodníky. Škoda chyby, kterou jsem udělal hned 
na první kontrole a ještě jsem chyboval na třetí. Nakonec 
v cíli z toho bylo 57. místo. V pátek byl den volna, ale hned 
v sobotu ráno se běželo finále Longu/klasické trati/. Trať 

byla 5 km dlouhá 200 metrů převýšení  a velmi náročný 
terén, jak pro orientaci, tak pro běh. Ale takové mistrov-
ství má být. Nakonec po třech chybách na trati jsem byl 
rád že to mám za sebou a bylo z toho 61. místo. Celé 
mistrovství hodnotím pro mne vydařené. Ze sprintu jsem 
zklamán, ale z lesních závodů mám dobrý pocit. Někteří 
přivezli i medaile, například Loiza Láznička ze Zlína v kat. 

nad 85 let dovezl dvě stříbrné medaile. Standa Vala ze 
Zlína absolvoval všechny závody v kat. nad 90 let. Tady je 
vidět, že orientační běh se dá dělat v každém věku. Děkuji 
městu Holešov za podporu našeho oddílu, který příští rok 
oslaví 30 let trvání. Věřím,  že se objeví noví zájemci o ten-
to sport, hlavně mládež. Nebojte se, nezabloudíte.

Napsal: Tonda Peška

Svou premiéru v roli trenéra reprezentace zažil ho-
lešovský závodník a trenér Jan Kolář, který dlouhodobě 
předvádí kvalitní práci s mládeží. Ve svých 20 letech se 
tak stal jedním z nejmladších trenérů, který se dostal na 
reprezentační úroveň napříč všemi sporty v celé ČR. 

Dílčím úspěchem pro holešovský sport je i skuteč-
nost, že mezi rozhodčími tohoto mezinárodního klání se 
objevili i dva rozhodčí z TJ Holešov Pavlína Šedá a Vladi-
slav Doležel. 

Josef Kolář

SPORT
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   Dne 16. 7. 2022 se uskutečnil na kurtech Teniso-
vého klubu Holešov již 11. ročník turnaje ve čtyřhrách, 
kterého se zúčastnily významné osobnosti jako bývalý 
předseda poslanecké sněmovny parlamentu Radek Von-
dráček, bývalá europoslankyně Olga Sehnalová nebo 
Radek Doležel člen rady Zlínského kraje a další.

Celkovým vítězem turnaje se stala dvojice Jan Čada, 
Olga Sehnalová. Druhé místo obsadila dvojice Roman 
Vašut, Pavel Sláma. Třetí místo obsadila dvojice Ivo 
Michálek, Zdeněk Zapletal. Vítězem skupiny B se stala 
dvojice Karel Župník, Vladislav Ziegelbauer. Vítězem 
skupiny C se stala dvojice Karel Kubeša, Jan Formel.  
U příležitosti konání turnaje byl uveden do naší síně slá-
vy Ivo Janečka jako tenisová legenda.

Holešovský skautský tábor u Lačnova
Letošní skautský tábor byl postaven u Lačnova. 

Lačnov. Zajímá mě, co je to Lačnov? Někoho se na to ze-
ptám: „Dobrý den, co je to podle vás Lačnov?“

Náhodná paní: Jó, to já nevím!
To mi příliš nepomohlo, tak se ptám dál: „Mami,  

co znamená Lačnov?“
Maminka: Vesnice, co by to bylo. Někde u hranic. 

Nebo co bych měla říct? Lačnov, tak někdo je lačný ně-
čeho.

To už je sice lepší, ale zeptám se raději nějakých 
skautek: „Vrtáčku, Kuky, co pro vás znamená slovo Lač-
nov?“

Vrtáček: Tábor, přátelé.
Kuky: Rybníky, skaut, vosy, za mě asi neej tábor, kde 

jsem byla. Taky Zaklínač, klid, lukostřílení, sucho. A déšť, 
který byl jen tehdy, když přijeli kluci. A hlavně můj první 
tábor, kde jsem byla jako vedoucí.

Náš skautský tábor se od jiných táborů liší tím, že si 
ho skauti a skautky staví sami. Nejedná se o práci dětí 
ale o to, naučit se žít s přírodou a v přírodě. Jak jinak 
zjistit, že když odbudou stavbu stanu, při nejbližším 
větříku mi uletí plachta? Že když postavím křivá kamna, 
bude se mi vylévat polévka? Že když nenařežu dřevo, 
těžko si uvařím jídlo? Tyto zkušenosti jsou do života  
k nezaplacení. A jak tedy vypadalo letošní tábořiště? 
Luxusní venkovní kuchyně postavená v architektonic-
kém stylu “vázaná stavba” se zelenou plachtou jako 
střechou, dvacítka podsadových stanů, hangár jako 
jídelna a samozřejmě nechybí ani stožár uprostřed ná-
městíčka, aby měla ráno při nástupu na čem stoupat 
česká vlajka. A pak spousta a spousta dalších drobných 
staveb jako třeba hamakový háj.

Tábořiště je jedna věc. Ale aby byl tábor tím pra-
vým táborem jsou potřeba dobří lidé a hlavně napínavý, 
zábavný a zároveň poučný skautský program. Co nám  
o letošním táboru za chlapecký oddíl poví Čanky?

Tábor skautů se nesl ve jménu kouzelného světa Ha-
rryho Pottera, a to nejen etapovou hrou pro vlčata, ale 
i typickým anglickým počasím plným deště. Na táboře 

jako každý rok zaplály tři ohně. První-zahajovací nebyl 
příliš velký, protože byli všichni skauti, kteří na něm 
pracovali, ještě unavení ze stavěčky. Na té nám také po-
máhali někteří rodiče, kterým nyní za všechny táborníky 
děkuji.

Jak jsem se zmínil, letošní etapová hra byla ze svě-
ta Harryho Pottera. Vlčata pomáhala kouzelníku Mloku 
Scamanderovi (známého z filmové série Fantastická zví-
řata) se záchranou magických zvířat. Při této etapovce se 
vlčata naučila, jak moc je život zvířete cenný.

Starší skauti etapovou hru neměli, místo toho ale 
měli programy na zlepšování sebe sama. Během těchto 
programů se naučili například rozdělávat oheň (a to i za 
deště) nebo si zkusili základy i pokročilejší techniky z jiu-
-jitsu. Kromě těchto programů měli skauti také poučné 
večerní programy  – mezi ně patřil například program 
o demokracii a další. Během tohoto tábora také čtyři 
skauti splnili výzvu Tří orlích per: aby tuto výzvu splnili, 
museli 24 hodin mlčet, pak 24 hodin nejíst a dalších 24 
hodin být o samotě v přírodě, tak aby je nikdo nespatřil.

Dalším ohněm byl takzvaný “sranda oheň”, který 
se koná v polovině tábora. Na tomto ohni jsme si opekli 
špekáčky a potom jsme zpívali písně, dokud nezačalo 
pršet. Tomuto ohni předcházela velká půldenní hra, ve 
které museli vlčata i skauti spojit své síly, aby pomohli 
smyšlenému státu v boji s teroristickou skupinou, která 

11. ročník tenisového turnaje V. I. P.
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používala mozkové implantáty k ovládání lidí. Nakonec 
se všem podařilo vybudovat rušičku signálů těchto im-
plantátů a zachránili tak mnoho životů. Kromě velké 
společné hry si dohromady vlčata i skauti zahráli několik 
kratších her a taky si dohromady zasportovali. Mladší 
se tak od starších naučili mnoha novým dovednostem, 
starší od mladších zase trpělivosti a všichni společně 
tomu, že důležitější než vyhrát je, aby si to všichni užili.

Závěrečný oheň měl tvar hexagonu a hořel nám 
vskutku krásně. Tak jak jsme se tímto ohněm rozloučili 
s krásným táborem, jež se rozkládal mezi valašskými vr-
chy u vesnice Lačnov, tak se já slovem o něm loučím se 
všemi, kdo četli tento článek.

A jak se vedlo u skautek, Hantu?
U skautek se vedlo výborně. Na táboře si postavily 

teepee, některé si vyřezávaly ozdobné křeslo k ohni, taky 
vyrobily táborový rozcestník a zlepšily se v lukostřelbě. 
Dokonce pomáhaly v kuchyni vařit pro ostatní holky. Na-
učily se, jak se zatápí v kamnech a že být “službou” v ku-
chyni je sice opravdu velká zodpovědnost, ale i legrace.  
A všechny to zvládly skvěle. Každé odpoledne jsme se 
věnovaly zvelebování tábora a účastnily se etapovko-
vých her na téma oblíbených knih Zaklínače. Některé 
bojovky se odehrávaly i za tmy, kdy se tábornice muse-
ly potichu plížit, schovávat se různě v křoví, luštit šifry  
a přitom se nenechat chytit záporáky.

Kromě pamětních listů a vyrobených náramků si 
mnohé jistě z tábora odvážejí hlavně neopakovatelné 
zážitky. Tábory skončily a kdy že to jsou první schůzky, 
na které mohou přijít nováčci?

Holky od 6 do 15 let se potkají před klubovnou 
(vchod finančního úřadu) v pátek 9. 9. v 17 hodin (schůz-
ka trvá dvě hodiny) a kluci od první třídy také ve stejný 
čas na stejném místě. Můžete nám napsat na email – 
holkám na: skautky.holesov@gmail.com – klukům na: 
jednorozci@gmail.com.

Tak se na vás těšíme!
skauti z Holešova

junak.zholesova.cz
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Akce Mikroregionu Holešovsko
Jankovice - 27. 8. Taneční zábava Skarlet rock
Horní Lapač - 17. 9. Horňanský gulášový kotlík od 14 hodin na Výletišti
Jankovice - 10. 9. Traktoriáda 7. ročník
Kostelec u Holešova - 12. 9. Pojďme za školu, aneb rodinný den se sportem od 13 hodin
Ludslavice - 3. 9. Open air - šachový turnaj pod širým nebem
Martinice - 3. 9. Pohádkový les
Pacetluky - 10. 9. Gulášfest
Žeranovice - 26. - 27. 8. Dětské rybářské závody

Kalendář akcí MKS
27. 8. Sraz veteránů + motoburza s programem, zámecká zahrada
28. 8. Dožínky Mikroregionu Holešovsko
2. 9. Letní kino - Mimořádná událost, zámecká zahrada
18. 9. Blešák, zámek
21. 9. - 27. 11. výstavy Korunovační klenoty a Malba, sklo, design, zámek
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Repase baterií do elektrokol. Zdeněk Brada, Hulín, tel.: 777 828 360

SPD kandiduje do holešovského 
zastupitelstva

Hnutí SPD Holešov chce v první řadě prosazovat zájmy všech svých občanů, rodin  
s dětmi, důchodců, invalidů a všech, kteří na Holešovsku bydlí a patří sem.  

Naším programem se line touha po obnovení bezpečnosti v našem městě, jeho 
další zvelebování a také rozvoj celého Holešovska. Jako důležité vidíme návrat význa-
mu našeho města v okolí.  

  
V našem městě nyní dochází k nárůstu kriminality, feťáctví a výskytu různých živlů. 

Rádi bychom z městské policie sloupli nálepku výběrčích parkovného a s její pomocí  
a s úpravou městských vyhlášek takto zlepšíme bezpečí v našem městě. Už žádné 
injekční stříkačky v pískovišti, žádné podpalování domů, ani žádní nahatí úchylové  
v centru města.   

SPD Holešov vidí místní problémy, protože jsme místní lidé a jako Holešováci je 
proto chceme a musíme řešit.  

Cítíme sociální problémy, které trápí naše občany.  
Je potřeba postavit více bydlení jak pro mladé, tak i pro potenciální nové obyvatele 

Holešova.   
Pokud se má nějaké město rozrůstat, je potřeba mít pro všechny důstojné bydlení.  
Také naši senioři, potřebující péči, by se měli mít kam obrátit. SPD Holešov se za-

sadí o rozvoj centra pro seniory a rozšíření o nové kapacity. Je nedůstojné čekat, až se 
uvolní místo.  

Našim cílem je zvýšení úrovně kvality života našich občanů ve všech oblastech. Náš 
potenciální volební úspěch znamená vybudovat z našeho města bezpečný, moderní  
a šťastný domov nás všech. 

Michael Davidík 
Kandidát do zastupitelstva města Holešov

INZERCE
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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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SPORT

Prázdniny v Sokole Holešov končí a nastává pravidelná cvičební 
a sportovní činnost do konce roku

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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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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Jak nejlépe strávit letní prázdniny? 
V pohybu!

Týdenní pobytový tábor, tři soustředění a pět příměstských táborů - to je bilance 
letošního léta v Atletice Holešov. Řečí čísel - bezmála 200 dětí v pohybu, s úsměvem na 
tváři, a v partě, kde se cítí dobře.

“Jako učitel a trenér vždy přemýšlím, jak nejlépe, efektivně a dlouhodobě motivo-
vat děti k tomu, aby se pohyb stal každodenní součástí jejich života”, říká Jakub Hřib, 
hlavní organizátor. Letní tábory jsou tradiční součástí činnosti klubu. “Účastní se jich 
jak děti, které u nás trénují, tak další zájemci. Těší nás velký zájem veřejnosti. Kapaci-
ta všech turnusů bývá naplněna doslova během pár dní”, uvádí Hřib a dále upřesňuje: 
“Všechny turnusy mají stanovenou svoji kapacitu tak, aby se vedoucí a trenéři mohli 
dětem intenzivně věnovat, a atletický tábor byl nezapomenutelným dobrodružstvím  
a stadion místem, kam se děti rády vrací.”

“Příprava i samotný průběh každého tábora stojí všechny zapojené trenéry spous-
tu hodin času. Rozzářené dětské oči a fakt, že se nám děti každoročně na tábory vracejí, 
jsou však tou největší odměnou a hnacím motorem do dalších, nejen táborových, akcí”, 
uzavírá Jakub Hřib.

Stavba dálnice D49 z Hulína do Fryštáku pokračuje podle plánu
Práce na stavbě prvního úseku dálnice D49 z Hulína do Fryštáku jsou už více než 

půl roku v plném proudu. Kromě toho, že je v místě trasy budoucí dálnice kompletně 
sejmuta ornice, začínají se zde budovat první stavební objekty. 

„Na kontrolních dnech, které se konají pravidelně každý měsíc, jsem měl možnost 
se přesvědčit, že výstavba dálnice D49 úspěšně a nezadržitelně pokračuje. Zajišťuje ji 
konsorcium pěti stavebních firem, z nichž každá buduje jeden úsek. Jsou jimi Eurovia, 
Strabag, Skanska, Porr a Metrostav. Všechno jde podle plánu a úsek Hulín – Fryšták by 
tak měl být hotový do konce roku 2024,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje pro 
dopravu Radek Doležel. 

Další dřevěná socha v Americkém 
parku

Již jedenáctým rokem spolek Proud Holešov vytrvale pracuje na zvelebení Americ-
kého parku. I toto léto tomu není jinak. 

Jednou z aktivit spolku je dlouhodobá spolupráce se Střední školou nábytkářskou 
a obchodní z Bystřice pod Hostýnem, jejímž cílem je vyzdobit park dřevěnými sochami 
od studentů této školy. Za pár dní naši členové s pomocí veřejnosti provedou instalaci 
další krásné dřevěné sochy nazvané „Zamilovaný obličej“.  

Vhodné dřevo nám zajis-
tilo město Holešov s podporou 
pana místostarosty Ing. Pavla 
Karhana, Autoškola Dohnal 
pomohla s převozem tam  
a zpět, kolektiv pedagogů, 
mistrů a studentů školy vytvo-
řil ono překrásné dílo včetně 
přístřešku, který bude sochu 
chránit před nepřízní počasí.  
S manipulací velmi těžké sochy 
nám pomohli místní sportovci, 
které zorganizoval student vy-
soké školy, pan Jan Kolář.

Návštěvník parku se bude 
moci nejenom pokochat so-
chou, ale také může na deko-
rativní řetězy připevnit svůj zá-
meček pro štěstí nebo z lásky.

Všichni jmenovaní si za-
slouží poděkování. 

Mgr. Jakub Nevřala,
předseda polku

K tomu, že se po dlouhých letech průtahů začala D49 konečně stavět, přispěl také 
Zlínský kraj, který loni v květnu uzavřel s Ministerstvem dopravy memorandum o vzá-
jemné spolupráci při realizaci této pro kraj klíčové dopravní stavby. 

Výstavba prvního úseku D49 z Hulína do Fryštáku v délce 16 kilometrů přijde na 
téměř 5,6 miliardy korun bez DPH. Dálnice D49 má v budoucnu spojit střední a východ-
ní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede přes Fryšták, Lípu, Vizovice, 
Pozděchov a Horní Lideč do slovenské Lysé pod Makytou, kde se bude napojovat na 
slovenskou rychlostní silnici R6.

Ing. Radek Doležel, náměstek hejtmana pro dopravu 
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Kandidátkou hnutí ANO v letošního volbách do Senátu za volební obvod Kro-
měříž bude Lucie Pluhařová. Lucie je 41letá dáma, bydlí ve Zlíně. Po studiu 
vysoké školy působila postupně na různých pozicích až do úrovně vrcholné 
manažerky v oblasti mezinárodního obchodu a projektového řízení. Nyní 
pracuje jako ředitelka Strategické průmyslové zóny Holešov. Hovoří anglicky, 
německy a komunikativně francouzsky. Její zájmy jsou cestování a sport.

Vážení občané Holešova a Holešovska, milí voliči Kroměřížského regionu, přes-
tože se denně potkávám se spoustou z Vás, ať již pracovně nebo v rámci volného 
času, ráda bych se i touto cestou představila a pozvala Vás k volbám do Senátu 
Parlamentu České republiky a požádala o Váš hlas. 

                                           Lucie Pluhařová

Lucie, jaké jsou důvody Vaší kandidatury? 
Ty důvody jsou politické i osobní. Chci dobrou sprá-

vu věcí veřejných a současně chci přenést své zkušenosti  
a svůj osobní pohled při podpoře  prospěšných myšlenek. 
Mám ráda výzvy a chci přesvědčit voliče Kroměřížska, že 
jsem tou nejlepší zástupkyní pro prosazení jejich zájmů.

Na co se chcete při práci v Senátu zaměřit?
S ohledem na své vzdělání a zkušenosti se chci za-

měřovat především na ekonomická témata. Jako priorit-
ní vnímám zastavení zdražování a růst mezd. Toto je sice 

primárním úkolem Vlády, avšak i v rámci Senátu, jakožto 
druhé komory zákonodárného sboru, lze pracovat na 
prosazení takových opatření, která budou prospěšná pro 
lidi. Každý senátor či senátorka má sice jen jeden hlas, 
ale jak se říká „každý hlas se počítá“.

A co práce pro Kroměřížsko?
Zůstanu u svého. Kroměřížsko je dlouhodobě regi-

onem s nejnižšími mzdami. Tento trend, spojený s od-
chodem zejména mladších lidí za lepšími odměnami za 
práci, je třeba zbrzdit a otočit. Je tedy nutné se zaměřit 

na zvýšení mezd všech zaměstnanců. Z mé pozice ředi-
telky SPZ Holešov dělám již nyní maximum pro přivede-
ní nových investorů, a to i z řad malých a středních pod-
nikatelů a technologických firem. S příchodem investorů 
díky zvýšené různorodé  nabídce pracovních míst souvisí 
i růst mezd, což učiní okres Kroměříž atraktivnější. S pří-
livem investic je samozřejmě spojen i vyšší odvod peněz 
do rozpočtů obcí, a tak dojde ke zlepšení úrovně života 
nás všech. 

Děkujeme a přejeme hodně štěstí ve volbách!
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na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Klientské centrum

Kroměříž 
nám. Míru 350/2a

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

ZPRAVODAJSTVÍ
KULTURA · SPORT

www.holesovtv.cz

HOLEŠOV TV
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

Nabízíme prodej a dopravu stavebního 
materiálu a paliv pro veřejnost i podnikatele
PO-PA 6:30-17:00 na tel.: 573 396 092 
zurek@palivaholesov.cz      
sevcik@palivaholesov.cz 

PALIVA HOLEŠOV, spol. s r. o.
Palackého 1398
769 01, Holešov

www.palivaholesov.cz


