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ÚVODNÍK STAROSTY

Začátek podzimu přinese mnoho zajímavého, ale i problémy
Vážení čtenáři, milé dámy, pánové,
vstupujeme do astronomického podzimu a také do 

nejisté a chaotické doby vyvolané energetickou nejisto-
tou a zdražováním a celkovou výraznou inflací. Loňské 
září jsme vstupovali do podzimního období s obavami 
doprovázené covidovou nákazou či epidemií. To jsme 
také žili v nejistotě z blízké budoucnosti. Letos nám 
obavy ze zimních měsíců a nejasná opatření podobně 
komplikují každodenní život i přípravu důležitých úkolů 
a povinností. Potřeb města je skutečně mnoho a je třeba 
nejen udržet připravené harmonogramy a zajistit provoz 
všech zařízení a služeb, jež město provozuje. Čeká nás 
tedy další komplikovanější období, ale jistě se podaří 
vyřešit a zvládnout i tuto krizi.

Válka na Ukrajině jednoznačně komplikuje součas-
nou dobu, která je skutečně složitá. Její překonání bude 
závislé nejen na nařízeních a opatření vlády, ale také na 
zdravém rozumu, na naší vlastní odpovědnosti a ohle-
duplnosti. „Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo 
nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, 
že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“ - 
Mahátma Gándhí.

Zahájení školního roku
Po letních prázdninách nám ožily místní školy  

a doufejme, že školní docházku již neohrozí žádná 
opatření, která povedou k omezování výuky, k uza-
vírání škol i dalších zařízení. A to vyvolaná covidem 
ani nově energetickými úsporami. Naši pedagogové, 
jejich žáci a studenti již „jedou“ naplno a padají první 
známky. Všechna školská zařízení jsou připravena a jen 
v mateřské škole v Masarykově ulici je třeba dokončit 
probíhající rekonstrukci a fasádu. Středisko volného 
času má připraveny pro své aktivity nové půdní pro-
story a opět nabízí řadu aktivit. V mateřském centru 
Srdíčko nastoupila po paní Evě Fuksové nová vedoucí 
Jolana Valášková a provoz tohoto oblíbeného centra 
bude nadále zachován a od 5. září je v provozu. Jen 
programy jsou trochu odlišnější právě z důvodu akti-
vit, které vyhovují novému personálnímu obsazení. 
Při této příležitosti velmi rádi děkujeme i jménem 
zastupitelstva paní Evě Fuksové za takřka dvacetileté 
působení a vedení centra a přejeme mnoho úspěchů 
na novém působišti ve školství.

Do základních škol nastoupili i noví žáci - uprch-
líci z Ukrajiny - a doufejme, že školní docházku zvlád-
nou a začlení se i do třídních kolektivů a společnosti.  
Ve 3.  Základní škole již podruhé nastoupily děti do tzv. 
přípravné třídy. Kapacita třídy je naplněna patnácti 
žáčky, kteří takto budou mít ulehčen přechod mezi 
školkou a školou.

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme 
všechno, co jsme se naučili ve škole.“ -  Karel Čapek.

Sport centrum a otevření
V těchto dnech se otevírá Sport centrum s rekon-

struovaným bazénem, šatnami, saunou, posilovnou, 

novým občerstvením a dalšími upravenými prostorami 
a zázemím. Doufám, že návštěvníci tohoto oblíbené-
ho zařízení budou spokojeni a budou se rádi vracet. 
Náklady na opravu se zvýšily nejen inflačnímu zvyšo-
vání cen materiálů, ale také proto, že město zahájilo  
i druhou etapu rekonstrukce areálu. Ta je zaměřena na 
rozšíření posilovny a dalších služeb spojených s tímto 
sportovním a relaxačním zařízením. S otevřením Sport 
centra souvisí samozřejmě i parkoviště, které v ulici 
Tovární naproti dokončuje SÚS Kroměříž, a také ceny 
za vstup. Ty provozovatel pro letošní rok zvyšuje asi  
o 70 – 80 %. Opatření je nutné kvůli energetické ná-
ročnosti provozu, ale tyto ceny jsou srovnatelné se 
vstupy v podobných zařízení v kraji, respektive s cena-
mi, které tam byly platné v minulé sezoně.

„Tak jako nepoužívané železo rezaví, stojatá voda 
zahnívá, či v zimě zamrzá, tak mozek bez cvičení leniví.“ 
-  Leonardo Da Vinci.

Doprava a situace související s D49
Výstavba dálnice D49 pokračuje velmi znatelným 

tempem a podle informací asi podle harmonogra-
mu. S výstavbou ale souvisí také uzavírání některých 
místních komunikací nebo polních cest. Pro Holešov  
i některé okolní obce je asi nejcitelnější uzavření ko-
munikace mezi Zahnašovicemi a Martinicemi – tedy 
tzv. Šindelnice. Ta je nyní nově uzavřena, protože ji 
přetíná spojení na „martinskou kruhovou křižovatku“. 
Vozidla, která přes tuto komunikaci projížděla, budou 
tedy jezdit nebo již jezdí přes Martinice a Holešov. Jed-
ná se o několik tisíc aut. Průjezdnost městem již nyní 
čítá asi 15 000 vozidel (podle sčítání před necelými 
dvěma lety). Tato průjezdnost se nejen zvyšuje tran-
zitní dopravou a nyní i vozidly ze Šindelnice. Uzavírka 
této komunikace bude trvat do dvou roků a poté bude 
otevřena s dálnicí nová komunikace mezi zmíněnými 
obcemi. V Holešově ale bude také velmi přetížena kři-
žovatka ve Všetulích – u Rclubu.

Zástupci města jednali s Krajským ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (tedy hlavním stavitelem dálnice)  
a dalšími orgány i krajem o možnosti částečného zprů-
jezdnění komunikace přes průmyslovou zónu, a to ale-
spoň pro tranzitní dopravu nad 7,5 tuny. Dle náměstka 
hejtmana R. Doležela kraj po souhlasu ministerstva 
komunikaci přes zónu pro veřejnost otevře. Ale pro 
nás nastává další zatěžkávací období pro trpělivost  
a především prosím spoluobčany o zachování chladné 
hlavy a zvýšení ostražitosti, ať nám nedochází k nepří-
jemným kolizím.

„Můžeme si být jisti pouze jednou věcí. Nemůžeme 
si být jistí absolutně ničím, protože z přítomnosti vychází 
přímá úměra mezi minulostí a budoucností.“ – D. Šantora

Stavby a investice
Kromě dostavby parkoviště před Sport centrem 

a samotné rekonstrukce areálu centra probíhá oprava 
Mateřské školy v Masarykově ulici a také Centra pro 

seniory. Hlavní budova Centra pro seniory je již opra-
vena a velmi účelně byly zachovány balkonové dveře 
i s novými zábradlími. Nyní se opravuje zázemí – tedy 
kuchyně a jídelna. Tyto práce se ale týkají jen fasády  
a pláště budovy. Samotná kuchyně si vyžádá další in-
vestici v příštích letech.

Naopak oprava Mateřské školy Sluníčko již byla 
dokončena a areál je plně k dispozici dětem i s funkč-
ním napojením na kanalizaci. Podobně proběhly první 
opravy klimatizace ve 3. Základní škole a další stavby – 
podzemní kontejnery na sídlišti U Letiště, komunikace 
ve Třešňových sadech atd.

Probíhají také dokončovací práce na rekonstrukci 
ulice Plačkov, tedy první etapy s tím, že budou dobu-
dovány okapové chodníky u domů a také vjezdy a stání 
pro obyvatele „severní strany“ ulice. V příštím roce či 
letech bude město pokračovat v rekonstrukci nejen 
této ulice, ale i přilehlých lokalit.

„Budete-li se tvrdě věnovat své práci, vyděláte si 
na živobytí, ale jestliže budete pracovat tvrdě na sobě, 
vyděláte si celé jmění.“ - Rohn Jim.

 
A nejen závěrem…

Vstoupili jsme do nového školního roku a doufej-
me, že nás ještě pokračování babího léta do dalších 
dnů a týdnů doprovodí a užijeme si sluníčka, zahrádek 
a přírody. Doufejme tedy, že nás čeká krásné babí léto, 
ale také nás čeká řada důležitých událostí. A mysleme 
už i na to, že je třeba připravit se na zimní období. 

Jeden závěr je skutečný, a to konec funkčního ob-
dobí současného Zastupitelstva města - období 2018 – 
2022. Pro běžný život města by tato změna, tedy volba 
nového zastupitelstva, nemusela být až tak podstatná. 
Protože město i jeho jednotlivé části žijí svým vlast-
ním životem a radnice by do tohoto procesu neměla 
mnoho zasahovat. A když, tak posouvat dále, pomáhat  
a obnovovat věci, které dosluhují nebo by nám prospěly  
k životu. Přesto si dovolím vyzvat vás k účasti ve vol-
bách – ať komunálních, tak i senátních. Proběhnou  
v obvyklých volebních místnostech a v obvyklý čas, 
jen v obci Tučapy se volební místnost opět přesouvá 
do kulturního domu. A pamatujte, že „Běží-li člověk po 
nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schop-
nější a rychlejší.“ – F. Bacon a že „Lež oběhne půl světa, 
dřív než má pravda příležitost si natáhnout kalhoty.“ -   
W. Churchill.

Dovolte, abych poděkoval vám všem za práci, kterou 
pro své město a své spoluobčany děláte a tím přispíváte  
k tomu, že Holešov je dobré místo pro život. 

Užívejte krásné dny a zvládejte všechny povinnosti 
s klidem a nenechte se vykolejit škarohlídy, pomlouvači, 
závistivci a chamtivci. 

Krásné příští dny, a nepropadejme beznaději či bl-
bým náladám, milí Holešováci.

Rudolf Seifert
starosta
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Národní sportovní agentura vydala rozhodnutí  
o přidělení dotace ve výši téměř 10 mil. Kč na pořízení 
multifunkčního hřiště s umělým chlazením, které na-
hradí stávající hřiště v areálu jednoty Orel Holešov na 
Zlínské ulici v Holešově.

Projekt, který jsme připravovali již od roku 2018  
a vzhledem k organizačním změnám v agentuře musel 
být podán celkem třikrát, by mohl být realizován ještě 
v tomto roce. Zvolený povrch umožní celoroční provo-
zování téměř všech míčových her, včetně hokejbalu či 

inline bruslení. V zimním období nahradí mobilní kluzi-
ště, které město půjčovalo za cca 1,2 mil. Kč na sezónu. 
Tyto každoročně vynaložené prostředky město zapojí do 
spoluúčasti na projektu.

Definitivně však o projektu rozhodnou zastupitelé 
na svém posledním jednání v tomto volebním období 
dne 19. 9. 2022, kdy je potřeba schválit potřebnou část-
ku na dofinancování projektu.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta města  

Dotace na multifunkční hřiště s umělým 
chlazením přidělena!

Mysleli jsme i na Kolonku!
Také všetulská část za cukrovarem, Kolonka, se za-

číná měnit z neprávem opomíjeného koutu města v jeho 
plnohodnotnou součást.

Kromě lepší údržby zeleně a zvýšené péče o místní 
komunikace a veřejné osvětlení, jsme v tomto volebním 
období napjali úsilí ke koncepčnímu řešení lokality. 
Hlavním cílem bylo zkrátit přístup obyvatel k autobuso-
vým zastávkám u Sfinxu a do Tesca.

V rámci vyjednávání o změnách územního plá-
nu došlo k dohodě s investorem a majitelem bývalých 

cukrovarnických rybníků. Obyvatelé kolonky se tak 
mohou těšit na mnohem kratší cestu za nákupy. Kromě 
toho jsou připraveny další možnosti využití městských 
pozemků v lokalitě. Pokud se některé z nich vyberou  
a zrealizují, nepochybuji, že se z Kolonky stane atraktivní 
a vyhledávaná část města.

Probíhající změna území je ukázkou dobré spolu-
práce města a soukromého investora.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta města

Zahájení další  
revitalizace zeleně

Ve čtvrtek 25. 8. 2022 byl předáním staveniště za-
hájen poslední dotační projekt v tomto volebním obdo-
bí s názvem Revitalizace vybraných lokalit v Holešově. 
Projekt řeší zkultivování a zkrášlení následujících míst: 
autobusové nádraží, ulice Zahradní a Masarykova a také 
část sídliště U Letiště.

Celkem bude v průběhu akce vysazeno 2156 keřů 
a trvalek a 5960 cibulovin. Současně budou upraveny 
stávající dřeviny v těchto řešených místech. Projekt za 
celkovou částku 2 129 608,- Kč bude realizovat firma NA 
MLATEVNI s.r.o. z Uherského Hradiště.

Dohromady se nám v tomto volebním období za 
pomocí dotací podařilo ošetřit 519 stromů, zasadit 1000 
stromů, 16 000 cibulovin, 22 000 keřů a trvalek.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta města

Místo kde dojde k propojení s Palackého ulicíNový plot

V rámci projektu projde obnovou také zeleň na Masary-
kově ulici.

„Rymický trojúhelník“ opět úspěšný
Rymice v sobotu 20. srpna zavoněly benzínem  

a ožily typickým zvukem - kolem kostela sv. Bartoloměje 
se totiž opět proháněly motokáry. A i když měl být loň-
ský ročník obnovené tradice jedinou exhibicí, pořadatelé 
se rozhodli z důvodu velkého zájmu návštěvníků i závod-
níků závody motokár zopakovat.

„Rymický trojúhelník“ nese svůj název díky tvaru 
trati, která protíná náves obce Rymice. Trasa i pravidla 
závodu jsou stejná jako před 30 lety. Závodníci projíždí 
trať ve tvaru trojúhelníku, každá kategorie má vyhraze-
ný čas 8 minut a závodníci tak ujedou určitý počet „kol“ 

podle toho, jak rychlou mají motokáru. Nejde o závod 
v tom pravém slova smyslu, pořadatelé chtějí hlavně 
představit krásu i adrenalin tohoto sportu široké veřej-
nosti. A stejně jako v loňském roce šlo i letos o opravdu 
širokou veřejnost, která se zalíbením fandila podél trati.

Letošní ročník Rymického trojúhelníku se stal do-
konce mezinárodním, protože mezi třicítkou závodníků 
jsme mohli pozorovat i polského účastníka. Sláva obce 
Rymice tak překročila i státní hranice.  
 

Hana Helsnerová
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Nová lékařka
Vážení občané města Holešova a přilehlých 

vesnic, od února 2023 za podpory města Holešo-
va vznikne nová ordinace praktického lékaře pro 
dospělé, která bude přijímat nové pacienty. Bližší 
informace včas sdělím. MUDr. Gabriela Haderková

Výběrové řízení na provoz bufetu na zámeckém koupališti
Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, 769 01 

Holešov, zastoupené Liborem Liškou, ředitelem společ-
nosti, IČ: 25583140, DIČ CZ25583140

poptává „Pronájem a provoz bufetu na zámec-
kém koupališti v Holešově “

1. Vymezení a předmět nabídky
I. Předmětem nabídky je „Pronájem a provoz občer-

stvení na zámeckém koupališti v Holešově“, Partyzánská 
ulice. Podmínky a kritéria pro výběr nabídek viz Příloha č. 
1 – Zadávací dokumentace.

Specifikace provozu bufetu viz Příloha č. 2 nabídky.
Začátek provozování bufetu je plánován dle klimatic-

kých podmínek, nejdříve v měsíci červnu.
Prostory bufetu, provozního zázemí a skladové pro-

story se nacházejí v jedné budově.
II. Záměrem TS Holešov s.r.o. je, aby občerstvení spl-

ňovalo nároky návštěvníků v rozumné ceně, dobré kvalitě 
a sortimentu podávaného občerstvení a vstřícného chová-
ní obsluhy.

2. Doba pronájmu
Doba pronájmu je na letní sezóny 2023 a 2024. Před-

pokládá se zahájení v měsíci červnu a ukončení začátkem 
září. Zahájení a ukončení sezóny se řídí provozem koupali-
ště na základě klimatických podmínek.

3. Cena pronájmu
Cena nájmu činí min. 50.000,- Kč za 1 sezonu pronájmu 

+ provozní náklady (el. energie, voda). Energie se platí do 
ukončení nájmu, včetně elektriky za zabezpečení objektu.

4. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek uchazečů, kteří splní vyhlášené 

podmínky, bude provedeno podle kritérií
uvedených v přiložené dokumentaci.
5. Způsob podání nabídek
Nabídky je možné zasílat poštou na adresu zadava-

tele, nebo osobně v kanceláři Technických služeb Holešov, 
s.r.o.., Květná 1555, 769 01 Holešov v době úředních ho-
din. Termín doručení je 30.10.2022 do 12:00 hodin. 

Bližší informace příp. prohlídku objektu na tel.  734 
878 711, e-mail wollner@tsholesov.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování 
nabídky

I. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení  
a bude podepsána statutárním orgánem

uchazeče nebo fyzickou osobou/podnikatelem.
II. Nabídka bude obsahovat identifikační údaje ucha-

zeče vč. uvedení odpovědného zástupce
uchazeče pověřeného k dalšímu jednání. V žádosti bude 

uveden telefonní kontakt na uchazeče, emailová adresa.

III. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, kte-
ré by zadavatele mohly uvést v omyl.

7. Práva zadavatele – TS Holešov, s.r.o.
1. TS Holešov, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu, 

upřesnění nebo doplnění podmínek,
neakceptování nabídky v celém rozsahu, odmítnout 

všechny nabídky a poptávku zrušit bez udání důvodu.
2. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní 

vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě  
a upřesnit její konečné znění.

3. Uchazeči nenáleží žádná náhrada nákladů, které 
vynaložil v souvislosti s účastí v této poptávce.

Zadávací dokumentaci - podmínky a kritéria 
pro výběr nabídky najdete na webových stránkách 
www.holesov.cz nebo na www.tsholesov.cz.

Registrační centrum pro uprchlíky 
v Holešově

Je třeba ze strany města komentovat, co se děje v areálu Ministerstva vnitra a Vyšší  
a Střední policejní školy MV Holešov. Již všichni víme, jaké zařízení provozuje Policie ČR a Cizi-
necká policie v areálu školy. O potřebě podobného centrálního zařízení ve Zlínském kraji není 
pochyb, ale způsob jeho realizace, zbytečné utajování a současná vyjádření a handrkování 
nepřispívá k uklidnění obyvatel.

Opět musím konstatovat, že osobně jsem se dozvěděl neoficiálně o tomto záměru  
31. 8. a o den později mně tato informace byla potvrzena vedení Krajského ředitelství PČR. 
Od té doby jsem absolvoval několik schůzek a telefonátů a snažil se dovést zástupce policie  
k vydání tiskové zprávy a informování veřejnosti o tom, co se vlastně v areálu školy děje.

Byl bych rád a mělo by to být pravidlem, aby nutné a potřebné úkony a související věci  
s migranty komentovala policie sama - aby nedocházelo ke zbytečným nejasnostem. Oficiální 
zpráva vyšla 7. 9. a v tomto dni - díky neustálému tlaku města - se také uskutečnilo setkání 
novinářů a médií s provozovateli zařízení. Výstupy jsou ve veřejnosti.

A jen ve zkratce: Policie ČR v posledních měsících registruje na území Zlínského kraje 
zvýšený počet uprchlíků - z 90 % ze Sýrie. Tito utečenci, byť nelegálně přecházející hranice ČR 
ze Slovenska, mají statut válečných uprchlíků. Tedy nejedná se o ekonomické migranty. Z toho 
důvodu již několik let nemusejí končit v uprchlických zařízeních, ale jsou posíláni po registraci 
a identifikaci do míst svého "vysněného" cíle, tedy do Německa nebo Rakouska. Všichni, kteří 
budou zadrženi na území Zlínského kraje, jsou nyní ztotožněni a registrováni a policie je odvá-
ží na nádraží - pro nás do Hulína. Odtud směřují na Prahu popř. na Břeclav.

Zásadní věc, byť samospráva s podobnými zařízeními v katastru města nesouhlasí, 
musí respektovat rozhodnutí MV a Ředitelství Policie ČR, tedy majitele areálu, i všechna 
opatření, která pro tento areál platí ze zákona. Nejsme oportunisti a rozhodně nechce-
me ohrozit bezpečnost obyvatel. I z tohoto důvodu se snaží město problém řešit. Centrum  
v holešovské škole je střeženo cizineckou a pořádkovou policií a nikdo není schopen se  
z areálu dostat. Takže podle vyjádření policie - Holešováci se s těmito lidmi asi vůbec nesetkají 
a oni nemají možnost areál opustit.

To, že jsem se snažil příslušné odpovědné pracovníky PČR přesvědčit o nutnosti informo-
vat veřejnost platí a to, co se šíří na sociálních sítích, prosím, berte s rezervou.

Město bude spoluobčany informo-
vat podle aktuální situace a nebudeme již 
čekat na žádná oficiální vyjádření policie 
(bohužel). 

R. Seifert, starosta
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ŠKOLSTVÍ

Rekonstrukce vzduchotechniky
Během letních prázdnin byla na 3. Základní škole dokončena 3. etapa rekonstrukce 

vzduchotechniky na pavilonu C. V průběhu posledních tří let se postupně vyměnily tři 
velké jednotky vzduchotechniky pro školní kuchyni, školní jídelnu a školní tělocvičnu. 
V každé etapě bylo nutné vyměnit také zastaralé rozvody. Pro tělocvičnu bylo nutné 
pořídit i chladící jednotky, aby bylo možné dodržet platná hygienická nařízení pro vý-
uku tělesné výchovy. Poslední etapou rozsáhlé rekonstrukce bude v příštím roce nákup 
menší jednotky pro šatny školní tělocvičny. Díky spolupráci se zřizovatelem školy, měs-
tem Holešov, se tak výrazně zlepší prostředí ve společných prostorách školy. 

  Vedení  3. Základní školy Holešov

Školní rok zahájen
Do školních lavic holešovských základních škol letos poprvé usedlo 150 prvňáčků. Přivítaly je třídní učitelky, promluvilo k nim vedení škol a pozdravit a popřát hodně štěstí 

dorazili také představitelé  města. Úspěšný školní rok ale přejeme všem školákům, školkařům i dětem v přípravné třídě, kterých letos nastoupilo 15.
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Zda město Holešov mělo či nemělo hradby je do-
dnes nevyřešená a stále historiky a vlastivědné pracov-
níky provokující záhada. Písemné prameny jsou napros-
to nejednoznačné – některé nepřímo existenci opevnění 
města potvrzují, některé se o něm dokonce přímo zmi-
ňují, ale nelze je brát v této oblasti úplně vážně, jiné 
holešovské opevnění nepřímo vylučují. Pokud bychom 
vzali za bernou minci znak našeho města (můžete se na 
něj podívat na titulní stránce tohoto časopisu), zpodob-
ňující věž, mohli bychom to brát jako potvrzení toho, že 
Holešov hradby měl. Ale ani tento výklad není tak jasný. 
Nejstarší otisk holešovské pečeti – typáře – pocházející 
z roku 1487 (ale vlastní pečetidlo je podle svého prove-
dení starší, pochází nejspíš z počátku 15. století) sice 
zpodobňuje věž (čtverhrannou vysokou, štíhlou), ale ta 
vypadá spíš na věž kostelní. Až menší městská pečeť – 
sekret – používaná od roku 1551, zpodobňuje věž s cim-
buřím, která vypadá jako součást opevnění. Bohužel ani 
tato pečeť není důkazem existence hradeb, neboť pečeť 
s věží používala i města, která prokazatelně nikdy žádné 
hradby neměla, jen měla v rámci svých privilegií právo 
na to si hradby postavit (například Zlín).  

Pokud známe přes šest metrů vysoké pozůstatky 
kamenných hradeb města Kroměříže, které jsou do-
dnes viditelné, můžeme jen závidět, protože fyzicky se 
do dnešních dob v Holešově nezachoval žádný zbytek 
skutečné hradby. Několik úseků ohradních zdí (na Holaj-
ce, v zámecké zahradě, případně na náměstí sv. Anny) 
sice jako hradby vypadá, ale jedná se o zdi, které v žád-
ném případě nevznikly jako hradby a byly postaveny až  
v novověku, tedy nejdříve v polovině 18. století. Některé 
z nich sice měly policejní funkci – chránily určité území 
před lapky, zloději a výtržníky, ale v žádném případě ne-
byly součástí fortifikace.

Alespoň obrazové materiály a obrázky ve starých, 
i když novověkých mapách ale potvrzují existenci bran, 
které přehrazovaly cesty, vedoucí na holešovské náměstí. 
Ty sice zanikly na přelomu 19. a 20. století, ale jejich exi-
stence je prokázána. Byly tři. Nejdéle se zachovala brána 
Přerovská, stojící na výjezdu z náměstí (nyní Dr. E. Bene-
še) směrem na Přerov (Rymice a Tučapy). Ta je dokonce 
zachycena na řadě starých fotografií. Kroměřížská brána, 
stojící zhruba na místě dnešní pobočky ČSOB na Palacké-
ho ulici byla drobná, nízká věžovitá stavba. Zcela největší 
byla brána Žopská, umístěná na počátku Masarykovy uli-
ce. Ve sklepě domu č. p. 64 jsou dodnes viditelné základy 
této brány, na fotografiích je zachycen dokonce průběh 
jejích základů a její podobu zachytil na svých akvarelech 
známý holešovský malíř František Růžička. 

Zdánlivě nelogický název brány Žopská vychází 
z toho, že touto bránou se skutečně jezdilo a chodilo 
hlavně do Žop, současná hlavní silnice na Martinice, 
Fryšták a Zlín v té době ještě neexistovala (ostatně byla 
vybudována až poměrně nedávno – po 2. světové válce, 
do té doby se dokonce do Zlína mohlo jezdit pouze přes 
Přílepy). Podoba této brány směrem k městu (známá  
z Růžičkovy malby) je oproti dvěma dalším branám, kte-
ré byly zřejmě postaveny až v novověku, někdy v 17., 18. 
století, možná na místě starších bran, impozantní. Bra-
nou prochází jednak průjezd pro vozy, jednak průchod 
pro pěší, otevřený lomeným, tedy gotickým kamenným 
portálkem. Jak průjezd, tak průchod jsou zasazeny do 
pravoúhlého výřezu – vpadliny. To dokazuje, že před 
oběma těmito vchody byly padací mosty, jejichž těla 
po vytažení zapadly do oněch výřezů. Pokud byly před 
bránou padací mosty, musel zde být i příkop. Je to tedy 
první (a zatím jediný) důkaz fortifikace našeho města. 
Protože Žopská brána stála na volném prostranství (bu-
dovy kolem a následně v linii současné Masarykovy ulice 

byly postaveny až po polovině 17. století v rámci velko-
rysých urbanistických projektů Jana hraběte z Rottalu), 
musela na ní navazovat nějaká fortifikační linie. V tom 
nám pomůže zmínka z roku 1540, podle které si Matěj 
Bakalář postavil chalupu „za branů Žopsků na vale“. Tedy 
asi se nejednalo o zděnou hradbu, ale spíš o hliněný val, 
opatřený v koruně dřevěnou palisádou. Ostatně tento 
způsob opevnění byl ve středověku a v ranném novově-
ku minimálně stejně častý či dokonce běžnější (protože 
podstatně levnější) v opevňování jak měst, tak i hradů 
a pevností.

Nějaké opevnění zřejmě naše město mělo. Ale zá-
hady kolem něj jsou ještě mnohem větší, komplikova-
nější a nejednoznačnější. Pokud Vás tato problematika 
zajímá, zveme Vás na přednášku, která se uskuteční ve 
čtvrtek 22. září od 17,00 ve studovně Městské knihovny 
na náměstí Dr. E. Beneše 17, nazvanou „Nejistá existence 
hradeb v Holešově“ a na vycházku se stejným zaměře-
ním, která se uskuteční následující neděli. Provázet Vás 
bude autor tohoto článku.

Karel Bartošek

Bývalý Kočiříkův dům - zalomení domu navazovalo na 
Žopskou bránuŽopská brána - obraz F. Růžičky

Žopská brána - rekonstrukce J. Štětiny

Z holešovských záhad...

Opevnění Holešova a Žopská brána
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České korunovační klenoty na dosah, zámek v Holešově
vystaví repliky národní kulturní památky a příběhy 22 vladařů 

Unikátní výstava představuje mistrovskou repliku 
českých korunovačních klenotů a původního žezla a jabl-
ka Karla IV. Svatováclavská koruna tak bude v Holešově 
vystavena v původním kompletu.

Autorem replik je český a evropský zlatník, šperkař 
Jiří Urban, který realizoval šperky například pro ang-
lickou královnu Alžbětu II. nebo kříž pro papeže Jana 
Pavla II. Detaily postupů výroby vystavených klenotů 
zachycuje na výstavě doprovodné video. Přesnou repliku 
korunovačního meče pak zhotovil zbrojíř Patrick Bárta.

České korunovační klenoty jsou národní kulturní 
památkou a cenným pokladem. Svou povahou patří 
mezi nejzajímavější a nejtajemnější korunovační kle-
noty světa. Příběh korunovačního kompletu je navždy 
spojený s dějinami českého státu. Začal s Karlem IV., kdy 
byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty. 
Ty dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitel-
né hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovní-
ci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho 
státu, ale také klenotů samotných. Středověké klenoty 
(koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích 
českých králů až do počátku 17. století. Naposledy je  
s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu 
třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly do Vídně, 
kde jsou uloženy dodnes. Nové renesanční kusy žezla  

MALBA / SKLO / DESIGN
Žáci i pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské představí v Hole-

šově své aktuálně nejlepší práce. Výstava bude v holešovském zámku zahájena spolu  
s výstavou korunovačních klenotů a bude možné ji navštívit od 22. září do 27. listopa-
du. Bude tak doprovázet výstavu mistrovských replik českých korunovačních klenotů od 
českého šperkaře Jiřího Urbana, který je ale uznávaným po celé Evropě.

Výstavou skla navazujeme na započatou spolupráci se SUPŠ sklářskou, která pro 
město Holešov v letošním roce vytvořila skleněné plastiky holešovské věžičky. Školu 
jsme taktéž navštívili a vytvořili reportáž nejen o výrobě „věžičky“. Reportáž najdete na 
webu www.holesovtv.cz 

a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. 
Současný komplet použil jako první panovník až Fer-
dinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální 
součástí pro svůj historický i symbolický význam.

Příběhy osudů dvaadvaceti vladařů napříč pěti 
staletími budou návštěvníkům představeny formou 
informačních panelů, vyobrazení a exponátů, které co 
nejvěrněji ilustrují období jejich vlády. K nejzajímavěj-

ším patří ukázka Řádu zlatého 
rouna a Longinova kopí, kopie 
slavnostních šatů Marie Te-
rezie a korunovačního pláště 
Ferdinanda II., oficiální replika 
Pražského Jezulátka, příklady 
husitských zbraní, faksimile 
středověkých listin a další. 

Repliky českých koruno-
vačních klenotů byly ve Zlín-
ském kraji naposledy vystave-
ny před pěti lety. Holešovská 
výstava bude otevřena od 21. 
září do 27. listopadu denně 
kromě pondělí. Otevírací doba 
ve všední dny je od 13 do 17 
hodin, o víkendech od 9 do 16 

hodin. Pro skupiny je mimo uvedenou otevírací dobu vý-
stava přístupná po domluvě předem v Městském infor-
mačním centru Holešov nebo telefonicky 571 160 890.

Výstavu České korunovační klenoty na dosah volně 
doprovází výstava Malba, sklo, design, která představí 
výběr nejnovějších prací žáků a pedagogů SUPŠ Valašské 
Meziříčí. Bude se konat od 22. září do 27. listopadu. 

Dana Podhajská 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valaš-
ské Meziříčí v roce 2019 oslavila 75. výročí svého založe-
ní a úspěšně navazuje na dlouholetou sklářskou tradici 
v regionu. Nabízí vzdělávání ve výtvarných oborech pro 
všechny zájemce, kteří chtějí rozvíjet svoji kreativitu 
a umělecké nadání. Podle svého zaměření se mohou 
uchazeči ucházet o studium oborů design skla, umě-
lecké řemeslo, užitou malbu, průmyslový design nebo 
učební obor sklář se zaměřením na malbu, broušení 
nebo hutní tvarování skla.      Hana Helsnerová

Dobročinný bazar
Přílepští zahrádkáři si Vás dovolují pozvat do své provozovny na tradiční Dob-

ročinný bazar konaný ve dnech 16. 9. a 17. 9. 2022 - v pátek od 15:00 do 20:00,  
v sobotu od 09:00 do 18:00. Výtěžek z prodeje bude použit na činnost MO ČZS, ze-
jména na nákup vybavení provozovny, zahradní techniky nebo nářadí a pro pořádání 
aktivit zaměřených na děti a mládež. 

Do bazárku nám můžete přinést věci, které již nepotřebujete nebo Vám doma 
překáží. Prosím, nenoste nám věci poškozené nebo nefunkční!

ww

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

SS LL EE DD UU JJ TT EE   NN AA



září 2022 | 9

SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Zdeňka Kočařová – Rataje
Luboš Máša – Břest

Klára Sedláčková – Košíky
Pavel Konečný – Šelešovice

Martina Andrýsková – Zlín
Jaroslav Kučera – Hostišová

ÚMRTÍ
Antonín Barfus – Holešov
Ladislav Maňas – Holešov
Alžběta Richtrová – Holešov
Vlastimil Odložilík – Holešov
Jindřich Plhal – Holešov
Věra Procházková – Holešov
Denisa Nevřalová – Holešov
Věra Procházková – Holešov
Marie Bednářová – Holešov
Marie Nevřalová – Holešov

Tereza Tušerová – Třebětice
Martin Hasala – Třebětice

Petra Grossmannová – Hranice
Tomáš Šmeidler – Holešov

Bohdana Kolářová – Holešov
David Sonntag – Holešov

Gratulace
Dne 31. 8. 2022 oslavili kamennou svatbu pan Břetislav Hrabec a paní Věra Hrabco-

vá rozená Piekarzová, kteří si před 65 lety řekli své ANO v Ostravě Porubě.
Za celou rodinu gratulujeme a přejeme vše dobré do dalších společných let 

Gabriela Botosová – Holešov
Miroslav Pěček – Zlín

Jana Kadlíková – Zlín
Daniel Pšeja – Zlín

Monika Vystavělová – Hulín
Miroslav Rafaja – Hulín

3. 10. 1952  zemřel v Brně ČERVINKA, Inocenc Ladislav, archeolog a muzejní pracovník, rodák z Břestu. Původním povoláním byl zeměměřič, zajímal se o dějiny Velké Moravy, vytvořil 
jednu z největších soukromých sbírek archeologických nálezů na Moravě. Od roku 1923 byl zaměstnán jako správce archeologických sbírek Moravského zemského muzea 
v Brně. V roce 1927 získal na Masarykově univerzitě v Brně doktorát. Působil také jako redaktor časopisu Pravěk. Věnoval se i numismatice, publikoval studie v odborných 
periodikách. (*1. 2. 1869 Břest) – 70. výročí úmrtí

 21. 10. 1932  se narodil v Rackové GALÍK, Josef, literární historik, kritik a prozaik. Původně vyučen pletařem. Vystudoval český a ruský jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působil 
jako středoškolský profesor. Od roku 1963 byl odborným asistentem na olomoucké univerzitě. Spolupořádal setkání se spisovateli v Olomouci. Autor studií a několika románů, 
přispíval do literárních časopisů. U příležitosti 600 let první písemné zmínky věnoval své rodné obci publikaci Racková (1997). (†3. 11. 1999 Zlín) – 90. výročí narození

24. 10. 1992  zemřel JOKL, Jan. Sbormistr Podhoranu. V Holešově založil chlapecký pěvecký sbor, se kterým slavil i celostátní úspěchy. Od roku 1936 byl členem a sólistou Pěveckého sdru-
žení moravských učitelů. Poslední léta své pedagogické činnosti prožil v Brně. (*3. 8. 1916 Liboš) – 30. výročí úmrtí

24. 10. 1867  narozen ŠULA, Stanislav, hudební pedagog a sbormistr. Působil v Holešově a na Kroměřížsku. V letech 1894–1929 vyučoval na učitelském ústavu v Kroměříži. (†19. 6. 1932) 
– 155. výročí narození

30. 10. 1932  se narodil v Podhradní Lhotě NOVOSAD, Josef, kronikář, filolog, vlastivědný pracovník. V letech 1964–1973 působil jako pedagog ve studijním středisku Univerzity 17. lis-
topadu v Holešově. Poté vyučoval ve Vizovicích, v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Poslední desetiletí své pedagogické dráhy strávil v Holešově na gymnáziu, 
kde vyučoval češtinu, ruštinu, němčinu a dějepis. Autor vlastivědných článků a přednášek, podílel se na zpracování učebních textů a učebnic (Čeština pro cizince). V letech 
1972–2010 byl kronikářem Podhradní Lhoty, redigoval také Zálhotský sborník. (†24. 10. 2015 Nový Jičín) – 90. výročí narození

VÝROČÍ - ŘÍJEN

MUSICA HOLEŠOV zahajuje podzimní 
sezonu

V aktuálním vydání měsíčníku Holešovsko je vložen bulletin s programem koncer-
tů, které Musica Holešov připravila pro druhou polovinu roku.   

Dovolujeme si oznámit všem příznivcům a návštěvníkům koncertů pořádaných 
spolkem MUSICA Holešov, že předprodej vstupenek bude zahájen 10. září v informač-
ním centru na zámku v Holešově anebo v síti Ticketportal. Stejně jako v minulých letech 
nabízíme cenově velmi zvýhodněné permanentky, které bude možno zakoupit v Infor-
mačním centru.

 Novinkou bude také možnost pořídit permanentku na tři koncerty 23. ročníku 
Bluesového podzimku.

Věříme, že letošní podzimní koncertní sezóna přinese holešovským posluchačům 
mnoho pěkných hudebních zážitků a také doufáme, že proběhne již bez žádných ome-
zujících opatření.   

Akce Mikroregionu Holešovsko
ZÁŘÍ
Lukoveček – 24. 9. Drakiáda
 
ŘÍJEN
Míškovice – 1. - 2. 10. Výstava ovoce, zeleniny a květin, (pořádá ČZS Míškovice)
Prusinovice – 15. 10. Drakiáda
Žeranovice – 9. 10. Drakiáda
Količín – 1. 10. Burčákový pochod od 12h, trasa vede humny Količína a Rymic
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350 auto & moto veteránů a 2000 návštěvníků
Vychutnali jsme si další sraz historických vozidel

Vzácná Škoda Superb z roku 1937 Ctibora Dvořana  
z Buchlovic, ale třeba také nejslavnější československý 
závoďák Aero Minor Sport Stanislava Gajdošíka z Topol-
né, model, který po druhé světové válce vyhrál závody 
Le Mans. Na sraz veteránů v zámecké zahradě v Holešově 
v sobotu 27. srpna dorazilo tři sta padesát historických 
veteránů, což je o sto více než loni. I když celé dopoledne 
střídavě propršelo, na veřejnost čekal bohatý program. 

Veteráni začali najíždět už po sedmé hodině ráno  
a diváci si tak postupně mohli prohlédnout modely 
značek Tatra, Zetka, Ford, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, 
Jaguar, MG, BMW, Porsche, Ferrari, Opel, Renault, Alfa 
Romeo, VW, Fiat, americká vozidla a další. 

Nechyběly ani motocykly značek ČZ, Jawa, Ariel, 
NSU, BMW, Honda nebo Velorexy známé z filmu Vrchní, 
prchni! 

Během dopoledne se na pódiu střídali vystupující  
z různých žánrů. Holešov opět poctili členové Okrašlova-
cího spolu Calma Luhačovice, kteří ve třech vystoupeních 
předvedli úchvatné tematické tance, třeba v dobových 
plavkách nebo s kloboučky. Střídal je nádherně zastře-
ný hlas Luise Armstronga v podání Františka Procházky. 
Po obědě vystoupila oblíbená dixielandová kapela Jazz 
Book Zlín pod vedením Jaroslava Boučka a následova-
lo opravdu moc hezké divadelní představení pro děti  
„Ze života hmyzu“. 

Pořadatelé Městské kulturní středisko Holešov  
a Honest Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm děkují 
dvěma tisícům návštěvníků za účast. Letošní sraz veterá-
nů se konal pod hlavičkou jubilejní sedmistovky města 
Holešova. 

Text a foto Dana Podhajská

Aero Minor Sport z roku 1950, Stanislav Gajdošík přivezl na sraz 
veteránů do Holešova slavného vítěze Le Mans

Známý song Jiřího Korna v doprovodu orchestru 
Václava Hybše Sladká Suzi příjemně ladí atmosféru 
a Stanislav Gajdošík zrovna dorazil do holešovského 
zámeckého parku. Se svým vozem Aero Minor Sport  
z roku 1950, jedním z nejvýjimečnějších závoďáků  
v historii Československa, který v roce 1949 vyhrál Le 
Mans, zkušeně zaparkuje v první řadě. Přijel z Topol-
né na Uherskohradišťsku a vlastně je zde jako doma...  
na sraz veteránů do Holešova jezdí již mnoho let.

 „Tento auťák jsem koupil před deseti lety a musel 
jsem opravit celou karoserii, protože spousta věcí chybě-
la,“ reaguje na můj zájem a stále se usmívá.

Vedle sebe má asi desetiletého vnoučka Jana a po 
pobídnutí pokračuje ve vyprávění: „Je to dvouválec, 
dvoutakt, výkon osmadvacet koní. Objem motoru sedm 
set padesát,“ odprezentuje s přehledem svého miláčka 
na čtyřech kolech a dodává, že jeho Minor vlastně žád-
nou zvláštní údržbu nepotřebuje.

„Pravidelně mažu, do benzínu leji olej, umyji, očis-
tím a vnuk mi pomáhá. Sem jsem auto dovezl na vozíku, 
protože ho šetřím, ale dokáže ujet sto čtyřicet kilometrů 
v hodině.“

 Vystavovatel z jižní Moravy se svým závodním ve-
teránem jezdí na srazy často a rád, hlavně na Slovensko 
je prý zvaný. Ale třeba na slavných závodech historických 
vozidel Zbraslav–Jíloviště vyhrál druhé místo v pravidel-
nosti jízdy do vrchu. To znamená, že dvakrát po sobě do-
kázal s autem předvést stejně plynulou a rychlou jízdu 
do kopce.  

 
Stanislav Gajdošík má na sedadle ve svém slav-

ném sporťáku položenou ručně psanou ceduli NESEDAT, 
ale když je potřeba udělat fotku s krásnými dámami  
v dobových róbách z luhačovického Okrašlovacího 
spolku Calma, bez váhání otevírá maličká dvířka auta  
a pouští sestavu k zasednutí. Vzniká moc hezká foto-
grafie jako z první republiky. S panem Gajdošíkem nic-
méně v Minoru, který Čechoslováci začali tajně vyvíjet 
už během protektorátu a jehož závodní úspěch vlastně 
dodnes nebyl žádnými českými jezdci překonán, překva-
pivě nevozí manželku, ale vnuky a vnučky.

 

Dana Podhajská
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Šel dráteník po ulici, dožínkový program v zámecké kovárně
Městské muzeum a galerie Holešov děkuje všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat do zámecké kovárny na tradiční dožínkový program, tentokrát na téma drátenický život. 

Poděkování patří také příznivcům muzea a kulturního střediska, bez nichž bychom si tento den ani neuměli představit, manželům Miroslavě a Dušanovi Poláškovým a Leoně a Ondřeji 
Machálkovým. Připravili si tematickou scénku a za doprovodu harmonikářů Jaroslava Kocfeldy a Ivana Nečackého zahráli lidem úsměvné divadelní představní o hrnečku a veliké lásce. 

Poděkování patří také drátenici Emílii Šťávové, která po celé dožínkové odpoledne předváděla pravé drátenické řemeslo. Děkujeme také Libušce Matulové, která celou sezonu 
patřila do týmu našich průvodců a pomáhala také na dožínkovou neděli a děkujeme také kováři Jakubu Ryškovi. Opět roztopil výheň a předváděl ukázky kovářské práce.  

Věříme, že téměř tři sta návštěvníků, kteří v neděli 28. srpna do holešovské zámecké kovárny zavítalo, si užilo také doprovodné dílničky a výstavu o historii drátenictví.  (dap)

Vzácné návštěvy v městském muzeu, jedna ze Slovenska, 
druhá z Velké Británie

Městské muzeum a galerii Holešov poctily na kon-
ci srpna dvě mimořádné návštěvy. V pondělí 29. srpna 
na výstavu 100 let muzejnictví zavítala paní Jarmila 
Kirchmayerová, neteř Františky Černé, jedné ze čtyř vý-
znamných osobností, které pomohly založit holešovské 
muzeum a věnovaly nebo mu prodaly své soukromé 
sbírky. 

V posledním srpnovém týdnu do Holešova přijel 
také příbuzný malíře Waltera Stambergera, pan Tho-
mas Auber, který přispěl k realizaci výstavy obrazů 
tohoto významného holešovského rodáka židovského 
původu. Pan Auber poskytl na výstavu několik fotografií  
a uspořádal sbírku, ze které byl financován tisk výstav-
ního katalogu.

„Paní Kirchmayerová nás navštívila nečekaně  
a společně jsme na výstavě strávili hodinku času. Přijela 

ze Slovenska s manželem, synem a vnoučaty,“ informo-
vali muzejníci Renée Rudolfová a Jan Machala.

Neteř Františky Černé zavzpomínala na dětství strá-
vené na Rusavě u tetičky, sestry své matky. Popisovala 
domeček, ve kterém Černí měli vlastní sbírku předmětů  
a dokumentů tradičního valašského folkloru. Muzejní-
kům také vyprávěla, jak Františku Černou často navště-
vovali významní umělci, například malíř František On-
drůšek, nebo že má dodnes schovaný dětský kroj, který 
od tetičky dostala. Když na výstavě zahlédla dobové 
fotografie rusavských tetiček, přesně znala jejich jména  
a mluvila o tom, že tyto ženy její tetě pomáhaly restaurovat 
staré kroje. Františka Černá je také zvala do svého domu, 
aby zazpívaly písně, které už si nikdo jiný nepamatoval. 

Se stejným zaujetím si také Brit Thomas Auber  
s manželkou a bratrancem Jindřichem Ruskem z Ostra-

Skutečná dožínková slavnost
Přesně takovou oslavu lidské práce a úsilí jsme zažili 

v neděli 28. 8. v Holešově. Nádherná slavnost, kterou zdo-
bil každý detail – ať už jde o obdivuhodný průvod, krásné 
kroje, historické bicykly, salvy mušketýrů, dechovou hudbu, 
pěvecký sbor, který se dostane pod kůži, perfektně nazdo-
bený kostel, koně nastrojené jako na jízdu králů nebo třeba 
slova, která vedou k zamyšlení. Dožínky Mikroregionu Ho-
lešovsko jsou slavností, kdy nejde pouze o to, projít se měs-
tem v krojích, ale také ctít tradici a uvědomovat si význam 
dožínek. Přesně, jak o tom hovořil starosta města Holešova 
Rudolf Seifert při slavnostním zahájení.

Kulturní program v zámecké zahradě byl skvělý od 
začátku do konce. Atmosféru navodila Holešovská muzika, 
představili se mušketýři Green regiment Kurovice, folklorní 
soubory Omladina Martinice, Všetulské Hanáček, Zrníčko 

TYMY, Jabloňka Martinice nebo Valašský krúžek Rusavjan. 
Velké pozornosti se těšil také Zdeněk Knedla alias Železný 
Zekon se svým siláckým vystoupením obohaceným o hu-
morné průpovídky. Neděli jsme zakončili tak, jak jsme ji 
začínali – s Dechovou hudbou Sebraňáci, skládající se z mla-
dých talentovaných muzikantů. Ráno doprovodili slavnostní 
průvod do kostela a odpoledne zahráli na rozloučenou.

Během dne bylo možné nakoupit na jarmarku, zkusit 
štěstí v tombole, svézt se kočárem, vláčkem Pacifikem nebo 
na kolotoči.  Součástí dožínek bylo Rozloučení s prázdnina-
mi, které pro děti připravilo SVČ TYMY.

Samostatný program pak probíhal na kovárně, letos 
na téma drátenictví. Návštěvníci se dozvěděli o historii to-
hoto řemesla, mohli také nakouknout pod ruku „drotérce“ 
a mohli si drátování také vyzkoušet. Divadelní scénku na 

toto téma si připravili naši osvědčení ochotníci - manželé 
Machálkovi a manželé Poláškovi. Divákům byla předložena 
milá rodinná zápletka s předvídatelným, avšak o to úsměv-
nějším rozuzlením. Všichni se opravdu hodně nasmáli.  
K tomu hrál harmonikář a koval kovář, co víc si přát... Snad 
jen, aby vydrželo počasí. To se bohužel nestalo, a tak jsme 
se chvílemi museli uchýlit pod stany a deštníky. Na slavnos-
ti to ale Dožínkám Mikroregionu Holešovsko nijak neubralo.

Děkujeme za ně všem pořadatelům, kteří se do organi-
zace zapojili, vystupujícím hostům, 
všem krojovaným i všem návštěv-
níkům. Dožínky Mikroregionu 
Holešovsko byly spolufinancovány 
Zlínským krajem.

Hana Helsnerová

vy prohlédli zámeckou výstavu Waltera Stambergera.  
K Holešovu obě rodiny váže příbuzenství s rodinou Stam-
bergerů a Auerbachů. Návštěvu z britského království 
výstavou a holešovskými židovskými památkami prová-
zel Vratislav Brázdil, správce synagogy. 

„Pan Thomas s doprovodem se zajímal například  
o to, zda ještě máme na hřbitově hrob Auerbacherových. 
Příjmení hledal také v obřadní síni, kde máme napsá-
ny všechny holešovské židovské rodiny, které zahynuly  
v koncentračních táborech, a přímo na výstavě Waltera 
Stambergera na rodinné fotografii mi ukazoval své-
ho otce,“ upřesnil správce synagogy. Thomas Auber si  
v synagoze také všiml obrázku Šmudly ze Sněhurky, 
který kamarádce do památníčku nakreslil Arnošt Auer-
bacher, taktéž příbuzný.   

Dana Podhajská

SPOLEČNOST



12 | holešovsko www.holesov.cz

POZVÁNKY

18. září vás zveme na další 
Holešovský blešák

Pro Holešov velmi tradiční setkání příznivců všech sběratelských oborů se koná na 
zámku od 7 do 12 hodin. Prodejci budou mít prostor otevřený již od 6 hodin. Za malý 
prodejní stůl zaplatí 100 Kč, za velký stůl 150 Kč. Rezervovat se mohou na e-mailu no-
votny@mks-holesov.cz . Základní vstupné pro návštěvníky je 40 Kč, snížené 20 Kč a pro 
děti do 10 let zdarma.

V roce 2022 je v plánu ještě jedno zámecké hobby setkání, a to 13. listopadu. 
(dap)

Český ráj, Lukáš Hejlík a kolegové 
zahrají v Holešově v další komedii 

Herec a bloger Lukáš Hejlík se opět vrací do Holešova. V pátek 23. září odehraje  
v zámeckém New Drive Clubu další představení z cyklu LiStOvÁnÍ. V komedii Český ráj 
vystoupí spolu s kolegou Pavlem Oubramem a Tomášem Drápelou. Začínáme v 18 ho-
din, vstupenky jsou v předprodeji v MIC Holešov nebo on-line na www.holesov.info. 
Cena 150 Kč.

Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. 
Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobodní 
a mohou být těmi, jimiž doopravdy jsou. Jejich sebestředný svět rámují tragikomické 
vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní budoucnosti. Radost a smutek mezi kap-
kami vody… Taková je základní anotace představení, které herci nastudovali podle 
novely Jaroslava Rudiše. V rámci zmíněného cyklu LiStOvÁnÍ se Lukáš Hejlík s kolegy do 
Holešova letos vrací již potřetí.

 (dap)

Rekordní návštěvnost zámeckých výstav, přišlo 10 500 návštěvníků
Na zámku v Holešově skončily největší výstavy le-

tošního roku, Panenky, příběh života a interaktivní Hravá 
věda. Návštěvnost byla rekordní – pohrát si s exponáty, 
které do Holešova zapůjčilo liberecké centrum vědy a po-
znání IQ Landia přišlo pět a půl tisíce lidí. Sběratelskou 
raritu v podobě ručně vyráběných panenek Alenky Dyn-
kové si prohlédlo šest tisíc lidí.

Letní iluze, výstavu regionálních výtvarníků, která 
byla tentokrát realizována na chodbě prvního patra, 
si prohlédlo minimálně dva tisíce osm set lidí. Dvě stě 
návštěvníků si koupilo vstupenku, ale dva tisíce šest set 
výstavou prošlo v rámci prohlídkového okruhu. Iluze 
vždy vzbudily zájem turistů. Těch, kteří si ovšem letoš-
ní třígenerační regionální výstavu prohlédlo, však bylo 
ještě víc. Letní iluze mohl zhlédnout každý, kdo se pro-
kázal jakoukoliv vstupenkou na výstavy nebo památky 
ve správě MKS Holešov. 

„Děkujeme všem návštěvníkům, je to pro nás pocta, 
ale zároveň obrovský závazek dostát takové úrovně také 
za rok. Program na rok 2023 je již v přípravě,“ zhodnotil 
výstavní sezonu ředitel holešovského kulturního středis-
ka Karel Adamík. 

Turistická sezona na zámku ještě neskončila. Pro-
zatím čísla ukazují, že prohlédnout si nové prohlídkové 
okruhy Po stopách Wrbnů a Růžovou zahradou s hvězdár-

nou přišlo k 28. srpnu dva tisíce šest set návštěvníků. Ne-
skončila ani výstava 100 let muzejnictví v Holešově dopl-
něná o výstavu obrazů Waltera Stambergera. Muzejníci 
na podzim připravují komentované prohlídky pro školy. 

Ve středu 21. září holešovský zámek otevře výstavu 
České korunovační klenoty na dosah a výstavu skla a de-
signu studentů valašskomeziříčské sklářské školy.

Dana Podhajská
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Léto v Coolně – jako vždy pestré
Letní prázdniny jsme v Nízkoprahovém klubu 

Coolna prožili aktivně a naši uživatelé si odnáší spoustu 
zážitků. Vyzkoušeli jsme si různé tvořivé aktivity a vyro-
bili si tak i několik dárků. Poprvé jsme zkoušeli batikovat 
oblečení, některým se jejich trička povedla natolik, že 
je hrdě nosili i během prázdnin. Dále jsme šili vonné le-
vandulové pytlíčky, vyráběli reflexní klíčenky a magne-
ty, udělali si náramky a také vyzkoušeli poprvé techniku 
pískování. Společně jsme zkoukli několik filmů a uvařili 
si i různé dobroty, od párků v rohlíku přes palačinky na 
nových přístrojích, které jsme do Coolny mohli pořídit 
díky projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, který po-
řádal hypermarket Tesco s NROS. 

Mnohem větší dobrodružství na nás ale čekala za 
zdmi klubu. Začátkem léta jsme se podívali do zámku na 
interaktivní výstavu Hravá věda. Letošní ročník se nám 
líbil ještě více než předchozí. Vyzkoušeli jsme si všechny 
aktivity, a to hned několikrát. Dalším povedeným výle-
tem byla návštěva koňského ranče v Martinicích. Nejdří-
ve nás 2 sympatické slečny seznámily s rančem, ukázaly 
nám, co takový kůň žere a řekly spoustu zajímavostí. Pak 
jsme si vyzkoušeli hřebelcování koně i poníka, a nakonec 
nás čekalo to, na co se všichni těšili nejvíc – projížďka. 
Mladší děti se svezly na poníkovi a větší děti na dospě-
lém koni. Jako poděkování jsme koníkům přinesli mrkve 
a jablka, tak snad si pochutnali, za tak skvělý výkon. Po 
projížďce jsme se odměnili zmrzlinou a zablbli jsme si na 
místním hřišti a pak už se spokojení vydali domů. 

Další výlet, který jsme uskutečnili s 10 uživateli byl 
výlet do Olomouce. Pro některé byl zážitek už samotné 
cestování, pár dětí bylo v Olomouci poprvé. Z nádraží 
jsme pokračovali na Svatý kopeček, kde jsme navštívili 
cíl našeho výletu – zoo. V zoo jsme strávili přes 3 hodiny, 
prošli všechny pavilony a vystoupali na rozhlednu. Nejví-
ce se nám líbilo ve volném výběhu koz a kůzlátek, které 
jsme mohli krmit speciálním krmivem. 

Na obou výletech nám sluníčko svítilo, možná až 
moc, ale všechno jsme zvládli bez problémů a odnášíme 
si tak krásné zážitky. 

Konec prázdnin patřil dívčí přespávačce v Cool-
ně, kterou jsme pořádali úplně poprvé. Zúčastnilo se 
jí 6 děvčat. Sešly jsme se v pátek v podvečer a začala 
pravá dámská jízda. Vyráběly jsme, povídaly si o všem 

možném, upekly bábovku na snídani, zašly si na pizzu  
a procházku. Pak jsme ulehly do spacáků a na dobrou 
noc si pustily pěkný film. Ráno jsme si sbalily věci, pos-
nídaly a vydaly se domů. Akce se moc povedla a děvčata 
byla nadšená, že si užila společně mnoho zábavy.

Poslední den prázdnin patřil oslavě a vyhodnocení 
soutěže. Prohlédli jsme si fotky z výletů, ochutnali jsme 
různé dobroty a všichni zapojení uživatelé dostali odmě-
nu podle jejich přání za to, že o prázdninách docházeli do 
klubu a plnili různé úkoly. 

Všechny aktivity a výlety se mohly uskutečnit také 
proto, že jsme na ně měli dostatek financí. Letos je to 
díky projektu v rámci Programu na podporu nestátních 
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových 
typů chování, financovaným Zlínským krajem. Díky pro-
jektu jsme mohli zaplatit i naše brigádnice, které nám 
během prázdnin pomáhaly, a my jim za to moc děku-
jeme.

V sobotu 27. 8. se uskutečnil první ročník sbírky  
s názvem Školákům od srdce. Pořádala ji Diakonie ČCE 
a hypermarkety Tesco po celé České republice. Cílem 
sbírky bylo shromáždit školní a výtvarné pomůcky pro 
potřebné děti. Díky velké pomoci dobrovolníků z evan-
gelického sboru v Prusinovicích, kteří strávili v Tescu 
celý den a přijímali dary od lidí, jsme si mohli na konci 

dne převzít 5 krabic plných výtvarných a psacích potřeb. 
Touto cestou moc děkujeme zmíněným dobrovolníkům 
a také všem dárcům, kteří se zapojili. Vybrané pomůc-
ky poputují ke konkrétním dětem teď i v průběhu roku  
a zároveň můžeme především výtvarné pomůcky využít 
přímo v naší službě.

Začátkem září se také vracíme ke klasické otevírací 
době od 12 do 17 hodin. Najdete nás na ulici Školní 1582 
(bývalé SVČ Duha). Jsme sociální služba, která je posky-
tována dětem a mládeži od 6 (zahájení školní docház-
ky) do 18 let zdarma a dobrovolně. Stačí nás navštívit 
osobně nebo se podívat na sociální sítě a dozvíte se víc. 
Každého rádi uvidíme. 

Do Nízkoprahového klubu Coolna přijmeme 
na HPP 1,0 úvazku sociálního pracovníka/pracov-
nici. Požadavkem je dokončené VOŠ nebo VŠ stu-
dium v oborech daných zákonem 108/2006 Sb., 
o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb., 
dále zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost. 
Nabízíme 26 000 Kč a možnost mimořádných od-
měn v průběhu roku. Více informací získáte na 
telefonním čísle 735 793 105. Životopisy můžete 
zasílat na email coolna@holesov.charita.cz. 

Za Nízkoprahový klub Coolna Klára Zalabáková 

SPOLEČNOST
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VOLNÝ ČAS / SPORT

Choďte pravidelně cvičit do Sokola...

Cvičební plán 2022 – T.J. Sokol Holešov

Úvodní hodiny kroužků v SVČ TYMY 
PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKŮ JSOU K DISPOZICI V KAN-

CELÁŘI SVČ – TYMY od 8 do 18 hodin
Některé úvodní hodiny již proběhly - sledujte na 

www.tymycentrum.cz, na FB TYMY, nebo se informujte 
v kanceláři SVČ – TYMY. SVČ si vyhrazuje změny časů 
a termínů kroužků. Kroužky budou otevřeny v případě 
min. počtu dětí – sport tanec 10 zájemců, ostatní 6 zá-
jemců. Výjimku tvoří individuální nástroje.

Pondělí 12. 9. 
15:00 – 17:00 Den otevřených dveří na Pivovarské - zá-
pis do kroužků : Pohybovka pro nejmenší, Balet, Moderní 
tanec, AJ hrou
Úterý 13. 9.  
13:00 Tenis
15:00 Kytary všechny
16:00 Debrujáři
17:00 Historie vojenství

15:00 – 17:00 Den otevřených dveří na Pivovarské - zápis do 
kroužků: Hudební hodinka, Muzicírování, Budu prvňáčkem
Středa 14. 9. 
10:00 Žabky
13:30 Harmonizační cvičení pro dosp.na Školní 
15:00 Robotika
16:00 Mistr kuchař
16:00 Muzicírování + zdravé pískání                     
16:00 Africké bubnování
17:00 Krav - maga
18:00 Harmonizační cvičení pro dosp. na Školní
Čtvrtek 15. 9.
10:00 Hudební hodinka
15:00 Kutil I.+II.
15:00 Hopsánky
16:00 Budu prvňáčkem
16:00 Stolní tenis na Pivovarské
Bowling – čas bude upřesněn

17:00 Zpěv
17:00 Jóga pro děti
16:00 Den otevřených dveří na Pivovarské–zápis Africké 
tance děti + dospělí
17:00 Den otevřených dveří na Pivovarské – zápis Taiči 
dospělí
Pátek 16. 9.  
13:00 Tenis
16:00 Klub instruktorů
16:30 Dofe – cena vévody z Edinburgu
17:00 Mladý táborník
18:00 Deskohraní
15:00 – 17:00 Den otevřených dveří na Pivovarské – zápis 
do kroužků: Paletka, Keramika, Dívčí klub, Kreativní tvoření
Středa 21. 9. 
15:30 Lego – polytechnické workshopy
Pátek 23. 9.   
15:00 Mladý rybář

T. J. Sokol Holešov Plačkov zahájil svou činnost  
5. 9. 2022, to ale neznamená, že se už nemůžete zapo-
jit do některých cvičení, které T. J. Sokol Holešov nabízí. 
V přehledné tabulce je možné vidět, které aktivity Sokol 
nabízí a je na Vás, do které máte chuť a čas se zapojit. 
Pro konkrétní domluvu je nejlépe v uvedený čas přijít do 
sokolovny a domluvit se s trenérem daného cvičení. 

Bližší informace u cvičení Sportovní gymnastiky, 
Rodičů s dětmi a Předškoláků je možné také získat na 
fb stránkách jednotlivých oddílů. Oddíl Karate mají své 
webové stránky www.karatecestabojovnika.webnode.cz. 

Také bychom chtěli upozornit na cvičení žen, kdy je mož-
nost se do cvičení zapojit i v pokročilém věku, předejít 
tak případným zdravotním problémům a pozitivně tak 
ovlivnit svou mysl a náladu.

Pro externí organizace, skupiny nebo jednotlivce  
T. J. Sokol Holešov nabízí možnost pronájmu velkého 
nebo malého sálu sokolovny. Velký sál má podobu tělo-
cvičny, malý sál je vybaven zrcadly. Cena pronájmu pro 
rok 2022 činí 400 Kč/hod. za velký sál, 300 Kč/ hod. za 
malý sál. Pro informace o volných hodinách je možno 
kontaktovat paní Irenu Smrčkovou.

Z nejbližších podzimních akcí bychom Vás rádi po-
zvali na čtvrtek 6. 10. 2022, kdy si připomene Památný 
den sokolstva (připadá na 8. října) a uctíme tak památku 
všech sokolů, kteří padli za svou svobodu a demokracii. 
Krátký pietní akt probíhá u lípy sokolů u holešovského 
zámku, kde je i sraz v 16.00 hod. S dětmi se pak tradičně 
přesuneme k řece Rusavě, kde pouštíme svépomocí vy-
robené lodičky se svíčkou.

Za T. J. Sokol Holešov 
Eva Poiselová

Pondělí

16.00 – 18.00 Sportovní gymnastika Velký sál

18.00 - 19.00 Ženy kondiční cvičení Velký sál

19.00 – 21.00 Volejbal - Čtyřlístek Velký sál

16.00 – 17.00 Tai-chi cvičení Malý sál

17.00 – 20.30 Karate Malý sál

Úterý
9.00 – 10.00 Ženy relaxační cvičení Velký sál

18.00 – 20.00 Box Malý sál

Středa
16.00 – 18.00 Sportovní gymnastika Velký sál

18.00 – 20.00 Box Malý sál

Čtvrtek

10.00 – 11.00 Ženy – cvičení s prvky jógy Velký sál

16.00 – 17.00 Předškoláci Velký sál

17.00 – 18.00 Rodiče s dětmi Velký sál

18.00 – 19.00 Ženy kondiční cvičení Velký sál

17.00 – 20.00 Karate Malý sál

Box Malý sál

Pátek
9.00 – 10.00 Tai–chi cvičení Velký sál

10.00 – 11.00 Klub seniorů Klubovna www.holesov.cz
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                                          Co chceme?   Výsledky ve prospěch lidí!    
 

                    

*narovnat lidem důvěru, dát radost ze ţivota, najít cestu k sobě… 
*neslibovat, myslet, konat, uţívat zdravý rozum…  
*názor vyjadřovat jasně, buď jsem pro nebo proti, zdrţovat se není názor! 
*nesráţet paty, nepoklonkovat, odmítnout nešvary a lţi! 
*NE účelovosti, pravdivost postojům, rozumu! 
*město se musí chovat tak, jak to vedení dovolí! 

   1.Ludmila     2.Zdeněk      3.Anna       4.Dušan     5.Antonín     6.Boţena                
Hř.Štaudnerová   Hlobil      Bystřická      Sklenář        Zalabák      Zacharová       
 
*řešit problémy lidí, umoţnit slušně ţít vlastní ţivot … 
*NE vysmívání se občanům, citlivost v přístupu k nim! 
*NE prospěchářství a populismu, kdyţ demokracii, tak pro všechny! 
*racionálnost výdajům, úspornost, úměrnost, efektivnost investicím! 
*podpořit vzdělání, vlastenectví, kulturu a sport …                   
                                                                                                                      7.Martin       8.Jiřina       9.Karel         10.Petr       11.Petr        12.Josef        
                                                                                                                        Pospíšil      Šašková    Nedorostek       Pečeňa     Pacourek        Bláha 
 

                     

*dostupnost bydlení, zdravotní a sociální péče … 
*vstřícnost dopravní obsluţnosti, sluţbám, obchodu … 
*bezpečnost v ulicích, ochrana občanů před důsledky, prevence! 
*jaro i podzim ţivota v jasných barvách, kvalitu ţivotního  prostředí!  
*cestu k cíli: ekonomické a politické výsledky našich rozhodnutí!   

        13.Jana        14.Jiří      15.Marie     16.Josef      17.Eva   18.Vladimír     
        Zbínová    Kolomazník  Stojanová       Kuţel  Nedorostková   Duda 
 
 

            Našim cílem  
 = spokojený občan              

 

                                                                                                                                                 
   19.Jiřina    20.Vlastimil  21.Vlastimil  22.Stanislav   23.Ludvík 
    Ţáčková      Hradecký       Šošolík         Lobpreis    Tureček                                                                                                

 
!  Ne všechno je ve             
           hvězdách . . .                 
    volební číslo:  3    
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www.koaliceproholesov.cz

ZKUŠENOST A ODVAHA

NA NÁS SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

JSME JEDNI Z VÁS!

Rudolf Seifert
KANDIDÁT NA STAROSTU
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KDU-ČSL Holešo
vJSME TÝM

Volby do obecních  
zastupitelstev

www.holesov.kdu.cz

23. a 24. září 2022

MICHAEL DAVIDÍK
Kandidát do zastupitelstva 
města Holešov

Naším programem se line touha 
po obnovení bezpečnosti v našem 
městě, jeho další zvelebování a 
také rozvoj celého Holešovska. 
Jako důležité vidíme návrat 
významu 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 zasadí pro 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.

1 Za bezpečný Holešov. Jsme proti 
feťákům na hřištích a v parcích.  

Podporou práce městské policie v terénu a 
preventivní práci s dětmi.  

2 Každá ulice musí mít funkční a 
bezpečné osvětlení. 

Prosadíme výstavbu a rekonstrukci 
městského osvětlení. 

3 Tranzit na obchvat!  
 

Všechny automobily, které nejedou přímo 
do Holešova by měly využít připravovaný 
obchvat. 
 

4 Důstojné stáří je naše priorita. Větší 
kapacita centra pro naše seniory. 

Zajistíme rozšíření kapacit míst pro naše 
seniory.  

5 Důstojný život pro všechny. 
Připravíme startovací byty.  

SPD zajistí výstavbu a přípravu startovacích 
bytů. Každý Holešovák má právo důstojně 
žít. 
 
 

6 Podpoříme lékaře k rozšíření 
kapacit. 

Investicemi do nových ordinací, dotovaným 
nájmem a veřejnou nabídkou přesvědčíme 
lékaře k otevření svých ordinací v Holešově. 

7 Pro inteligentní parkování ve městě. 
Snížíme hloupé nájezdy na náměstí 

Stačí jen chtít a šlo by snížit parkovací 
nájezdy na náměstí.

8 Za čistý Holešov, čisté parky, kde si 
naše děti mohou bez obav hrát.  

Koncepcí práce technických služeb a 
městské policie zajistíme čisté město.

9 Nenecháme zchátrat budovu kina. 
Kultura nepatří jen na Zámek. 

Máme i kino, které v současné době chátrá 
a i když se v něm nyní nepromítá je třeba 
ho udržovat. Pojďme budovu kina moudře 
využít. 

10 Vyvineme maximální tlak na kraj 
pro zužitkování Holešovské Zóny 

SPD z celého kraje vyvine maximální tlak na 
představenstvo zóny, pro zvětšení aktivit 
vedoucích k obsazení zóny. Když už ji zde 
máme, pojďme ji využít i jinak než jako 
nejdražší cyklostezku v Evropě. 

Desatero SPD do komunálních voleb

BEZPEČNĚJŠÍ HOLEŠOVSKO www.spd.cz

Hnutí SPD Holešov chce v 
první řadě prosazovat zájmy 
všech občanů, rodin s dětmi, 
důchodců, invalidů a všech, 
kteří na Holešovsku bydlí a 
patří sem.
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Naši kandidáti do komunálních voleb
v Holešově

Michael Davidík
IT manager
40 let

Předseda 
SPD Holešov

Kamil Horák

Úředník
29 let

Místopředseda 
SPD Holešov

BEZPEČNĚJŠÍ 
HOLEŠOVSKO

www.spd.cz

MICHAEL DAVIDÍK Kandidát 
do zastupitelstva města Holešov

TOMIO
OKAMURA

3. Roman Dobrovolský - Manager
4. Milan Libenský - Hasič
5. Erik Fišer - Strážník
6. Patrik Hradil - Zedník
7. Miroslav Maniš - Dělník
8. Jiří Pšenka - Dělník
9. Maxmilian Berg - Obchodní zástupce
10. Pavel Chytil - Hasič
11. Daniel Ponížil - Dělník
12. František Pospíšilík - Dělník
13. Alexandr Kubíček - Řidič
14. Zbyněk Martinů - Zedník
15. Daniela Navrátilová - Ostraha objektu
16. Miroslav Matyáš - Topič
17. Jana Martinů - Dělnice
18. Danuše Bubeníková - Švadlena
19. Vladimír Müller - Údržbář
20. Tomáš Martinů - Zedník
21. Alois Kubíček - Svářeč
22. Katarína Malíková - Učitelka
23. PhDr. et PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Kamil Horák, dr. h. c. - Pedagog
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TOMIO
OKAMURA

3. Roman Dobrovolský - Manager
4. Milan Libenský - Hasič
5. Erik Fišer - Strážník
6. Patrik Hradil - Zedník
7. Miroslav Maniš - Dělník
8. Jiří Pšenka - Dělník
9. Maxmilian Berg - Obchodní zástupce
10. Pavel Chytil - Hasič
11. Daniel Ponížil - Dělník
12. František Pospíšilík - Dělník
13. Alexandr Kubíček - Řidič
14. Zbyněk Martinů - Zedník
15. Daniela Navrátilová - Ostraha objektu
16. Miroslav Matyáš - Topič
17. Jana Martinů - Dělnice
18. Danuše Bubeníková - Švadlena
19. Vladimír Müller - Údržbář
20. Tomáš Martinů - Zedník
21. Alois Kubíček - Svářeč
22. Katarína Malíková - Učitelka
23. PhDr. et PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Kamil Horák, dr. h. c. - Pedagog
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TYMY

Léto s Tymy 2022 vyvrcholilo ozdravným 
pobytem u moře

TYMY 
ZÁŘÍ 2022:
21. 9. Evropský den jazyků - 15 – 17 hodin v TYMY, 
anglické odpoledne s rodilým mluvčím - hry s ang-
ličtinou, konverzace, atd...
22. 9. Evropský den bez aut – od 8:30 hodin, pro ZŠ 
na Novosadech
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 - od 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 deskohraní – od 18:00 hodin, 
22.10. Den zdraví pro celou rodinu v TYMY 
22. – 30.10. Babí léto v Igrane zájezd k moři do 
Chorvatska – turistika po Biokovu, výlety Dubrov-
ník, Mostar, možnost koupání, relaxace, odpočinek, 
zájemci hlaste se do 25. 9. 2022
středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022  Podzimní 
prázdniny
středa 26. 10. Sportovní + taneční + výtvarné dílny 
: 9:00 – 16:00 hodin, cena: 500,- Kč, celodenní pro-
gram + 1x oběd + 2x svačina, pitný režim, přihlášky 
do: 15. 10. 2022
čtvrtek 27. 10. Výtvarné a keramické dílničky 9 :00 
– 16:00 hodin, cena: 500,- Kč, celodenní program 
+ 1x oběd + 2x svačina, pitný režim, přihlášky do: 
15. 10. 2022
Do  25. 9.  2022 můžete přihlásit šikovné a talento-
vané děti do 14-ti let z různých oblastí /sport, tanec, 
zpěv, hra na hudební nástroje, matematika, fyzika, 
jazyky, atd…./ do krajského kola Zlatého oříšku – 
více info na:  www.zlatyorisek.cz

PŘIPRAVUJEME NA  LISTOPAD 2022:
4. 11. Slavnost broučků od 17:00 
5. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mlá-
dež DĚTSKÁ PORTA A MELODIE
PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT NA TROJÁKU  PRO DĚTI 
v období jarních prázdnin
13. – 19. 2. 2023 !!!  Informace a přihlášky a bližší in-
formace jsou k dispozici již nyní v kanceláři  SVČ TYMY

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snow-
boardová škola pro žáky 1. stupně
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snow-
boardová škola pro žáky 1. stupně s kvalifikovanými 
instruktory lyžařské školy ESKIMÁK. Předpokládaný 
termín zahájení konec ledna 2023 (pondělí až pátek 
po vyučování). 
TM KLUB – trávení volného času v prostorách SVČ 
TYMY nebo v klubovně ve Smetanových sadech
Nabízíme možnost spolupráce všem, kteří mají zá-
jem pracovat s dětmi, něco zajímavého umí a chtějí 
své zkušenosti předat dál ….. info 734 358 562.
Všichni zájemci o práci s dětmi jsou u nás vítáni.
Moto nového školního roku: 
„SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM  !!!!“

SVČ TYMY Holešov již tradičně na závěr prázdnin 
organizuje pro rodiny s dětmi ozdravný pobyt u moře. 
Také letos jsme se vydali do centra Dalmácie do Igrane. 
Velmi rádi se do tohoto malebného městečka vracíme.

Igrane se rozprostírá přímo na pobřeží Jaderského 
moře, kulisu mu tvoří pohoří Biokovo. Kromě koupání  
v moři a sluníčka, si účastníci zájezdu mohli vybrat  
z bohaté nabídky výletů. Někteří se vydali na nejvyšší 
horu Biokovo, kde navštívili novou atrakci – skleněnou 
vyhlídku, která „trčí“ nad skalisky a jmenuje se Skywalk.

Na Biokovu jsme obdivovali krásnou faunu i flóru 
a žasli jsme nad krásnými scenériemi a umem místních 
řidičů. Krásný výlet byl také do Dubrovníku. Naše cesta 
vedla přes nový most, který byl uveden do provozu te-
prve před měsícem. Přes most jsme se dostali na polo-
ostrov Pelešac, kde jsme navštívili městečko Ston, kde se 
těží nejkvalitnější sůl, obohacená spoustou minerálních 
látek. Procházka večerním Dubrovníkem s průvodkyní 
Petrou byla pro nás velkým zážitkem! Třešinkou na dortu 
byla plavba na lodi okolo Dubrovníku.

Někteří se také vydali na zajímavý zájezd do Mosta-
ru a také k blízkým vodopádům a navštívili také Bačin-
ská jezera.

Letovisko Igrane poskytlo všem účastníkům ty nej-
lepší podmínky k rekreaci a odpočinku. Určitě budeme 
dlouho vzpomínat na krásná zákoutí a různé malebné 
scenérie tohoto městečka. Nádherným zážitkem bylo 
sledovat západ slunce…

Moře bylo teplé a děti i rodiče si užili sluníčka, vod-
ních hrátek, výletů i legrace. 

Velmi bych chtěla poděkovat všem účastníkům, 
malým i velkým, za úžasnou atmosféru, kterou společně 
vytvořili. 

Velký dík patří dopravní společnosti ČSAD Tišnov za 
zajištění dopravy.

Těšíme se na další pobyt u moře, určitě se i v příštím 
roce vydáme na závěr prázdnin do Igrane. Budeme moc 
rádi, když se s námi vydáte i Vy! Dobro došli!

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ 

Léto s robotikou plné kreativních her 
a tvořivých činností

Od 22. do 26. 8. 2022 proběhl v SVČ TYMY již tradič-
ní tábor pro technické nadšence – Léto s robotikou. Celý 
týden se nesl v kreativním a technickém duchu. Využívali 
jsme skvěle připravenou a vybavenou učebnu. Děti pra-
covaly s elektronickou stavebnicí pro začátečníky a po-
kročilé, dále používaly elektronickou stavebnici – Voltík. 
Během tábora se děti seznámily s ovládáním robota, léta-
jícího dronu a jinými technickými prvky. Tábor jsme obo-
hatili o návštěvu zámku, kde jsme navštívili výstavu Hra-
vá věda. Výstava nás interaktivním a hravým způsobem 
seznámila se světem fyzikálních zákonů. Děti si například 
vyzkoušely vizualizaci zraku různých živočichů, účinky 
tlakové vlny, hru na optickou harfu pomocí laserových 
paprsků nebo princip Pythagorovy věty v praxi. Během 
nabitého programu tábora nechyběla ani krátká návštěva 
hasičské zbrojnice se zajímavou ukázkou techniky a práce 

hasičského sboru. Tímto děkujeme členům hasičského 
sboru za možnost návštěvy hasičské zbrojnice a také za 
skvělou ukázku z jejich práce. Celý tábor zakončila v pátek 
ukázka a výstavka pro rodiče, kteří ocenili rozmanitost  
a pestrost práce svých dětí.

Viktor Malý, Karel Hrnčiřík SVČ TYMY
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Kam kráčíš, zámecká zahrado a oboro…?!
Tento příspěvek vznikl v souvislosti s akcemi, pořá-

danými v zámecké zahradě a oboře: že vyvolá polemiku, 
na kterou nelze přímo reagovat, budiž realitou... Obě zmí-
něná místa tvoří nedílnou součást života města Holešova  
a jejich volnočasový a relaxační význam si uvědomuje ka-
ždý, kdo v našem městě žije. Všichni oceňujeme jedinečné 
prostředí, které nám zahrada a obora poskytují při kul-
turních a společenských akcích, svatby v to nevyjímaje,  
a pokud máme tu možnost, rádi zahradu a oboru navště-
vujeme ať už při každodenním sportování či při procház-
kách s kočárky, pejsky či jako návštěvníci velkých akcí. 
První strana mince, zvané zámecká obora a zahrada, se 
týká jejich způsobu užívání a je dobré si připomenout, že 
se zpřístupněním zámku se v zastupitelstvu i na veřej-
nosti objevila řada návrhů: od úplného oplocení a uza-
vření celého areálu přes využívání pro kulturní, sportovní  
a společenské akce až po „použití“ pro jakýkoliv subjekt, 
který o užívání řádně požádá a zaplatí určenou částku: 
který z návrhů odpovídá aktuálnímu stavu, ať posoudí ka-
ždý z nás sám... Že je žádoucí, aby areál, do kterého město 
„napumpovalo“ nemalé investiční prostředky, využívali 
nejlépe každý den primárně občané Holešova, je dle mého 
názoru samozřejmé a správné; že je dobré využívat areál 
ke smysluplným akcím velkého rozsahu, se samo nabízí...

Druhou stranou mince jsou režimová pravidla pro 
návštěvníky obory a zahrady: a to jak pro běžné užívání 

Dopis čtenáře
Vážená redakce Holešovska, nedá mi to, abych 

se nejen já, ale i další občané Kolonky za Cukrovarem 
nezajímali o to, co za investici se realizuje v katastru 
Kolonky. Pan starosta se ve svých úvodnících na strán-
kách Holešovska zmiňuje o všech možných velkých  
i miniaturních investicích města, ale o tom, co se při-
pravuje u nás, ani zmínka. Jakoby slovo Kolonka bylo 
pro něj prokletím. Začínáme se obávat, že naše sídliště 
bude zapomenutým koutem v záplavě hangárů a nám 
neznámých objektů. Už měsíce nám pod okny burácejí 
motory bagrů, buldozérů, nákladních aut, tedy investice 
za desítky milionů Kč a my stále nevíme co to bude. Jest-
li se máme těšit na příjemné či nepříjemné překvapení! 
Cosi se o tom povídá, ale p. starosta mlčí! Stejně je to  
i s holešovským zámkem, který se rekonstruuje už 17 let, 
a jeho oficiální zprovoznění je v nedohlednu. V regionál-
ních TV se prezentují všechny možné i nemožné zámky  
a hrady, jen holešovský ne! Můžeme se ještě před vol-
bami dovědět co se v Kolonce chystá, a jak to je  se zám-
kem? Haviar Štefan

Odpověď najdete na str. 4. S pozdravem, redakce

Plavba lodí
V neděli 21. 8. 2022 pořádal KČT Holešov pro své 

členy projížďku na lodi Morava po Baťově kanálu. 
Před dlouhou a náročnou plavbou jsme se posilnili 
ve Spytihněvi grilovanými koleny. Po nástupu na loď 
nás za celou posádku přivítala mladá stewardka, která 
nám popřála klidnou a bezpečnou plavbu. Slečna Anna 
se celou plavbu starala o naši žízeň po grilovaných ko-
lenech. Plavbou jsme se kochali krásnou přírodou. Po-
zorovali jsme kačeny a rybáře, který zrovna vytahoval 
z vody velkého sumce. Přestože mrholilo, panovala na 
lodi dobrá nálada.

občany Holešova, tak pro návštěvníky velkých akcí. Ho-
lešov zdobí řada úspěšných a populárních podniků typu 
novoroční ohňostroj, Regata, Drásal, sraz automobilových 
veteránů atd., které rádi navštěvují naši i mimo holešovští 
občané. Nedořešenou součástí těchto úspěchů jsou od 
počátku jejich pořádání opakované negativní nárazové 
dopady na běžný život Holešováků, především žijících  
v okolí zámku: neregulované parkování ve vjezdech domů 
či na chodnících mimo vyhrazená parkoviště, rušení noč-
ního klidu některými návštěvníky akcí a používání pyro-
techniky v rozporu s platnou vyhláškou – to vše a další 
prohřešky doprovázely vznik každé z dnes už tradičních 
akcí. Je potřeba zmínit a je ku cti Městu Holešov, že řada 
zmíněných nedostatků byla postupně (ale vždy až po akci 
samé) částečně eliminována.  

Bohužel je ale nutné si zároveň přiznat, že letošní 
srpnový Healing festival téměř všechny pozitivní posuny 
opět vrátil na „jednací stůl“... zde podotýkám, že nedis-
kutuji o obsahu festivalu – každý ať si svou (ne)účast 
zváží sám – ale diskutuji o podmínkách konání. Ve vztahu  
k občanům byla tato akce pozdě a nedostatečně komuni-
kována, kdy po dobu 5 dnů probíhalo chaotické parkování 
návštěvníků mimo vyhrazená parkoviště nebo na trávní-
cích uprostřed města či blokující trvale bydlící holešovské 
občany a docházelo k nedodržování nočního klidu - to vše 
v době dovolených a prázdnin, v době extrémního sucha 

a horka významně znepříjemnilo život občanům, trvale 
žijícím v okolí zámku. Otázkou do diskuse zůstává více než 
10-denní totální oplocení a znepřístupnění zámecké obo-
ry, dále smluvní výjimky, povolené Městem Holešov pro 
pořadatele (bylo povoleno zakládání otevřených ohnišť 
v době totálního sucha, byly povoleny vjezdy nákladních 
aut do zámecké obory = zničené cesty a trávníky) a nevy-
světlena zůstává částka 135 000, -Kč, které Holešov „zís-
kal“ do své pokladny a která se jeví jako zcela neadekvátní 
k míře „použití“ obory… Celá situace opět vzbudila řadu 
negativních emocí, nepříjemných i vulgárních diskusí na 
sociálních sítích, ale řešení ze strany Města jaksi chybě-
lo… Dodatečná omluva za uvedené komplikace je určitě 
vstřícné gesto, ale gesto nic neřešící do budoucna… 
Jak z toho ven? Velmi jednoduše: po komunálních volbách 
vznikne nové Zastupitelstvo, které zvolí novou Radu a ve-
dení Města Holešov – navrhuji, aby toto Zastupitelstvo 
pověřilo Radu aktualizací a revizí stávajících pravidel uží-
vání zámecké zahrady a obory, a aby tato pravidla byla 
předložena k diskusi občanům a zastupitelům. Výsledkem 
by měl být společný konsensus pro všechny zúčastněné 
strany a jasně stanovená pravidla, respektující občanský 
i kulturní život Holešova.

Mgr. Svatava Ságnerová, 
zastupitelka Města Holešov

Po plavbě do Otrokovic a zpět jsme zdárně připluli 
do přístavu ve Spytihněvi.

Rádi bychom tímto poděkovali kapitánovi, který 
cestou zaučoval mladého budoucího kapitána, za bez-
pečnou plavbu plnou zážitků. Všem, kteří plavbu po ka-
nále ještě neabsolvovali, vřele doporučujeme. 

Za účastníky Bob

Healing festival v Holešově – slova účastnice
Když jsem se poprvé dozvěděla o tom, že v Holešově 

se chystá HF, zarazila mě cena vstupu na jednotlivé dny, 
ale i cena celková. Na podobné akce jezdím již mnoho 
roků i do zahraničí. Když jsem si několik dnů před akcí 
přečetla program a lektory, kteří budou na festivalu 
přednášet, nezaváhala jsem a šla do toho. V průběhu 
akce se na 5 stanovištích střídaly přednášky, cvičení 
jógy, tancování a meditace. Pokud bych chtěla hodno-
tit, ze svého pohledu to byla akce, která přesahovala 
významem naše město i naši republiku. Tolik pozitivní 
energie na prostoru asi poloviny zámecké zahrady se jen 
stěží podaří vytvořit někdy jindy. Celým nádherným pro-
středím zámeckého parku se nesla radost, sounáležitost, 
vstřícnost, tolerance a láska. Lidé se chovali k sobě tak, 
jak bychom si všichni přáli to zažít, ale málokdo se snaží 
to opravdu žít v běžném životě. Nenašli jste tady párky  

v rohlíku, hamburgery ani alkohol a cigarety. Zato jste si 
mohli v přírodě dopřát spoustu specialit vegetariánské  
a přírodní kvalitní stravy i nápojů. Pokorné fronty na 
mytí, toalety, to povídání, které vyplnilo prostor čekání...

Ještě pár ohlasů účastníků: „Byla jsem na festivalu jen 
jeden den a kromě toho, že jsem byla se svou dlouholetou 
kamarádkou, což už byla radost sama o sobě. Sdílet s ní 
něco tak úžasného, ta radost se násobila ještě o klid, poko-
ru, nádhernou atmosféru, úsměvy na všech tvářích, energii, 
zábavu, poznání, sebeuvědomění. Prostě mix toho úžasné-
ho života, pokud jej úžasný mít chceme. Díky Alena Ú.“

„Přestože chodím cvičit jógu už několik let, až tady 
jsem se setkala s duchovní podstatou jógy prostřednic-
tvím lektorů, kteří dokázali přímo zhmotnit prožitek 
čisté lásky. To se ani nedá slovy vypovědět…Jarmila T.“

Děkujeme. Alena Šíblová Jóga sál Holešov

PŘÍSPĚVKY
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Mažoretky využily léto k přípravám na novou sezónu
Letní prázdniny jsou časem odpočinku, což ovšem 

neplatilo pro holešovské mažoretky. Ty tento volný čas 
věnovaly tréninkům na blížící se evropský šampionát.

Začátkem července vyrazilo čtyřicet děvčat ze sku-
pin Mini Lentilky a Lentilky na týdenní soustředění do 
Roštína. V místní sokolovně a na přilehlých sportovištích 
jsme pilovaly choreografie, absolvovaly baletní školení, 
zlepšovaly se v práci s hůlkou a především prožily spo-
lečný čas plný zábavy a dobré nálady. V první polovině 
srpna se setkaly i naše nejmladší Baby Lentilky a to na 
příměstském táboře v prostorách 1. ZŠ Holešov, kde na 
ně čekal bohatý program. Naučily se nový tanec, vy-
zkoušely si cvičení s pompony, trénovaly pochod a pro-
storové formace a samozřejmě také nové cviky s hůlkou. 
Poslední prázdninový víkend nás Lentilky reprezentova-
ly na XXVI. Mezinárodním festivalu vojenských hudeb  
v Olomouci a Kroměříži, kde zpestřily program svými 
choreografiemi. Akce se těšila hojné divácké návštěv-
nosti i přes to, že počasí nebylo zrovna ideální a naše 
mažoretky předvedly profesionálně své choreografie  
i mezi kapkami deště.

Během měsíce září se k nám mohou přidat nové 
zájemkyně. Více informací naleznete na našem webu 
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz 

Zveme vás také na generálku, která se uskuteč-
ní v  sobotu 1. října od 17.00 hodin ve sportovní hale  
1.  ZŠ Holešov, za účasti domácích děvčat a spřátelených 

souborů – reprezentantů ČR na 25. Mistrovství Evropy 
mažoretek. Evropské klání se letos bude konat od 13. do 
16. října 2022 v italském Lignanu a my děkujeme všem 

sponzorům, díky kterým jsme schopni naši velkou za-
hraniční výpravu zorganizovat.

Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov

SPORT
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David Kolář obsadil 7. místo 
na Mistrovství Evropy!

Letošní ročník evropského šampionátu ve vzpírání juniorů a juniorek do 17 let hos-
tilo město Raszyn v sousedním Polsku a v nominaci české reprezentace nechyběl ani 
holešovský talent David Kolář. Výkonem 269 kg v olympijském dvojboji obsadil v nabi-
té kategorii do 89 kg krásné 7. místo. V jednotlivých disciplínách se mu rovněž dařilo.  
V trhu vybojoval výkonem 123 kg stejně jako ve dvojboji 7. pozici a v nadhozu za výkon 
146 kg obsadil 8. příčku. 

Tímto výkonem se David stal nejúspěšnějším členem české výpravy do 17 let. Po úspěchu 
na Mistrovství světa juniorů do 17 let se tak jedná už o jeho druhý velký start v této sezoně. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci nejen oddílu TJ Holešov, ale i města, kraje a celé 
České republiky.                  Jan Kolář

Mistryně světa  nejen svůj první sólo 
let prožila na holešovském letišti

Na 11. Mistrovství světa v plachtění žen FAI 13.-27. srpna 2022 v Husbands Bos-
worth, Leicestershire (Velká Británie) české reprezentantky vybojovaly spoustu medailí 
a v týmech se umístily na 3. místě. Čerstvá maminka Petra Pískatá (roz. Papežíková) 
získala v klubové třídě titul Mistryně světa.

Petra pochází z Prusenovic. Základní výcvik prodělala jako členka aeroklubu Ho-
lešov na dnes již zrušeném letišti Holešov. V současnosti je členkou následnického ae-
roklubu Luhačovice.  

-jp-

SPORT
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SPOLEČNOST

350 auto & moto veteránů a 2000 návštěvníků
Vychutnali jsme si další sraz historických vozidel

Vzácná Škoda Superb z roku 1937 Ctibora Dvořana 
z Buchlovic, ale třeba také nejslavnější československý 
závoďák Aero Minor Sport Stanislava Gajdošíka z Topol-
né, model, který po druhé světové válce vyhrál závody 
Le Mans. Na sraz veteránů v zámecké zahradě v Holešově 
v sobotu 27. srpna dorazilo tři sta padesát historických 
veteránů, což je o sto více než loni. I když celé dopoledne 
střídavě propršelo, na veřejnost čekal bohatý program. 

Veteráni začali najíždět už po sedmé hodině ráno 
a diváci si tak postupně mohli prohlédnout modely 
značek Tatra, Zetka, Ford, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, 
Jaguar, MG, BMW, Porsche, Ferrari, Opel, Renault, Alfa 
Romeo, VW, Fiat, americká vozidla a další. 

Nechyběly ani motocykly značek ČZ, Jawa, Ariel, 
NSU, BMW, Honda nebo Velorexy známé z filmu Vrchní, 
prchni! 

Během dopoledne se na pódiu střídali vystupující 
z různých žánrů. Holešov opět poctili členové Okrašlova-
cího spolu Calma Luhačovice, kteří ve třech vystoupeních 
předvedli úchvatné tematické tance, třeba v dobových 
plavkách nebo s kloboučky. Střídal je nádherně zastře-
ný hlas Luise Armstronga v podání Františka Procházky. 
Po obědě vystoupila oblíbená dixielandová kapela Jazz 
Book Zlín pod vedením Jaroslava Boučka a následova-
lo opravdu moc hezké divadelní představení pro děti 
„Ze života hmyzu“. 

Pořadatelé Městské kulturní středisko Holešov 
a Honest Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm děkují 
dvěma tisícům návštěvníků za účast. Letošní sraz veterá-
nů se konal pod hlavičkou jubilejní sedmistovky města 
Holešova. 

Text a foto Dana Podhajská

Aero Minor Sport z roku 1950, Stanislav Gajdošík přivezl na sraz 
veteránů do Holešova slavného vítěze Le Mans

Známý song Jiřího Korna v doprovodu orchestru 
Václava Hybše Sladká Suzi příjemně ladí atmosféru 
a Stanislav Gajdošík zrovna dorazil do holešovského 
zámeckého parku. Se svým vozem Aero Minor Sport 
z roku 1950, jedním z nejvýjimečnějších závoďáků 
v historii Československa, který v roce 1949 vyhrál Le 
Mans, zkušeně zaparkuje v první řadě. Přijel z Topol-
né na Uherskohradišťsku a vlastně je zde jako doma... 
na sraz veteránů do Holešova jezdí již mnoho let.

 „Tento auťák jsem koupil před deseti lety a musel 
jsem opravit celou karoserii, protože spousta věcí chybě-
la,“ reaguje na můj zájem a stále se usmívá.

Vedle sebe má asi desetiletého vnoučka Jana a po 
pobídnutí pokračuje ve vyprávění: „Je to dvouválec, 
dvoutakt, výkon osmadvacet koní. Objem motoru sedm 
set padesát,“ odprezentuje s přehledem svého miláčka 
na čtyřech kolech a dodává, že jeho Minor vlastně žád-
nou zvláštní údržbu nepotřebuje.

„Pravidelně mažu, do benzínu leji olej, umyji, očis-
tím a vnuk mi pomáhá. Sem jsem auto dovezl na vozíku, 
protože ho šetřím, ale dokáže ujet sto čtyřicet kilometrů 
v hodině.“

 Vystavovatel z jižní Moravy se svým závodním ve-
teránem jezdí na srazy často a rád, hlavně na Slovensko 
je prý zvaný. Ale třeba na slavných závodech historických 
vozidel Zbraslav–Jíloviště vyhrál druhé místo v pravidel-
nosti jízdy do vrchu. To znamená, že dvakrát po sobě do-
kázal s autem předvést stejně plynulou a rychlou jízdu 
do kopce.  

 
Stanislav Gajdošík má na sedadle ve svém slav-

ném sporťáku položenou ručně psanou ceduli NESEDAT, 
ale když je potřeba udělat fotku s krásnými dámami 
v dobových róbách z luhačovického Okrašlovacího 
spolku Calma, bez váhání otevírá maličká dvířka auta 
a pouští sestavu k zasednutí. Vzniká moc hezká foto-
grafie jako z první republiky. S panem Gajdošíkem nic-
méně v Minoru, který Čechoslováci začali tajně vyvíjet 
už během protektorátu a jehož závodní úspěch vlastně 
dodnes nebyl žádnými českými jezdci překonán, překva-
pivě nevozí manželku, ale vnuky a vnučky.

 

Dana Podhajská
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku  

 
 
 

A  - Roman Kamenec  
  

 Tel: 777 550 621  ODVOZ  ZDARMA 
www.autovrakoviste-trebetice.cz     autovrak@centrum.cz       

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

1500  

Hledám stání 
pro obytné auto 
Holešov a okolí. 

Zastřešení.
Tel.: 

603 736 083

Sledujte nás 
na webu 

a sociálních 
sítích

www.holesov.cz, 

www.holesov.info

www.facebook.
com/holesov

www.facebook.
com/

Repase baterií 
do elektrokol. 
Zdeněk Brada, 

Hulín, 
tel.: 

777 828 360

UKLÍZEČKU
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4 roky místostarostou
Máš za sebou čtyřleté volební období v po-

zici místostarosty, jak se na něj zpětně díváš? Co 
všechno se podařilo a z čeho máš největší radost?

Na starosti mám především městské investice, proto 
bych chtěl začít právě u nich. Jsou nezbytné pro posun 
města kupředu a pro zkvalitňování života v našem městě. 
Mám velkou radost, že se podařilo rozjet opravu Sport-
centra a ještě větší radost mám z toho, že se její první 
etapu podařilo zdárně dokončit. Z dalších větších inves-
tic, které se současnému vedení města (nám) podařilo 
dokončit během 4 let - parkoviště u DPS, zateplení MŠ 
Sluníčko, revitalizace nám. Sv. Anny, Vodovod Količín, 
víceúčelové hřiště v Žopech a v areálu 1. ZŠ, revitaliza-
ce ulice Grohova, revitalizace mlýnského náhonu, ZTV 
Třešňové Sady a další investice, které dokončujeme - re-
konstrukce Centra pro seniory, nebo I. etapu ul. Plačkov. 
Letos šlo také o významné opravy mateřských škol – MŠ 
Sluníčko a MŠ Masarykova. Důležité jsou také chodníky  
a jejich opravy či revitalizace. Právě realizujeme napří-
klad chodník v ulici Květná, který zcela scházel a byl jako 
propojení s novou ulicí nezbytný. Nejde ale mluvit pouze 
o velkých investicích, důležité jsou všechny - od postupné 
realizace podzemních kontejnerů, přes opravy veřejného 
osvětlení, opravy ulic, opravy městských budov, až po 
řešení dopravy a dětských hřišť. Mnoho oprav není ani 
příliš vidět ani se o nich nepíše, ale neustále probíhají. 
Jsem rád za to, že se daří tyto akce dělat z větší části kom-
plexně a rád bych v tom pokračoval.

Jako důležité vidím také společenské dění ve měs-
tě. Podařilo se uskutečnit mnoho vydařených kulturních  
i sportovních akcí. Dokázali jsme také, že při dobré spo-
lupráci jsme schopni zde uspořádat i akce s nadregionál-
ním významem. Rád bych poděkoval těm, kteří se na or-
ganizaci podílí, a věřím, že v podobném duchu budeme 
pokračovat. 

Zastavím se u řešení dopravy a parkování ve 
městě. Jak se pokročilo v této oblasti?

Hlavním problémem jsou možnosti parkování, proto 
ve městě nedávno vznikla hned tři nová parkoviště. Dvě 
už jsou dokončena - jedná se o Třešňové sady a záchytné 
parkoviště v ulici Grohova, které bude sloužit zejména 
návštěvníkům hřbitova a rodičům dětí, navštěvujících 
Mateřskou školu Radost. Další parkoviště se buduje před 
Sportcentrem a bude sloužit jak jeho návštěvníkům, tak 
obyvatelům sídliště U Letiště. Při projektování a následné 
realizaci je naší snahou, aby bylo zachováno co nejvíce 
zeleně. Dále pokračujeme v projektování nové kruhové 
křižovatky ve Všetulích u Cukrovaru, která je v této loka-
litě velmi potřebná.

Jak se jako vedení města stavíte k energetické 
krizi? Jsou připravené nějaké kroky k šetření?

Ano, zaměřujeme se zejména na šetření energií  
v městských budovách. Abychom například nemuseli 
razantně zvyšovat ceny vstupného na krytý bazén nebo 
do posilovny, řešíme možnosti pořízení fotovoltaiky na 
budově Sportcentra. 

Pracuješ stále na úřadě, v čem se ale tvoje po-
zice nyní liší od té, kterou jsi zastával dříve.

Dříve jsem řešil hlavně technické věci projektů a in-
vestic. Teď mám sice stále na starosti investice, ale ten 
obzor je rozhodně širší. Ať už jde o komunikaci s lidmi 
nebo obrovskou zodpovědnost za svá rozhodnutí. Zátěž 
je tedy určitě větší, ale všechny zkušenosti se snažím úro-
čit v každodenním životě.

Byla to velká změna?
Byla. A upřímně mohu říci, že až tak náročné jsem 

to původně nečekal. Je to těžká práce a mnohdy neby-
lo snadné překonávat překážky, ale nakonec se naštěstí 
vždy našlo řešení a každá krize mě posunula dál. Po 
těch letech jsem ale vděčný za každou novou zkušenost  
a impulsy, které mě ujišťují, že to má smysl. Tato změna 
zasáhla samozřejmě i můj rodinný život, ale i díky trpěli-
vosti a podpoře mých „holek“, které mi byly oporou, jsem 
to zvládl. Moc bych jim za to chtěl poděkovat.

Kromě investic máš pod sebou ale také odbor 
školství. Na jaké úrovni je školství v Holešově?

Školy jsou ve velmi dobré „kondici“, mohu-li to tak 
říci. Mají dobré materiální i personální zabezpečení, mají 
skvělé výsledky a opravdu zodpovědně se za pomoci 
zřizovatele starají o své objekty. Nabídka vzdělávání je 
v Holešově pestrá a různorodá, každá škola nabízí jiné 
možnosti a jiné zaměření, rodiče tak mají opravdu na 
výběr. Vznikla také přípravná třída, která je dle mého 
názoru tím správným krokem. Za to všechno ale vděčíme 
především správnému přístupu ředitelů a ředitelek škol, 
školek i SVČ, jejich snaze a dobré komunikaci s nimi. Této 
spolupráce si velmi vážím a děkuji za ni. Na oplátku se 
snažíme všechny naše školské instituce maximálně pod-
porovat. 

Jak jsme na tom s volným časem? Podporuje 
město zájmovou činnost?

Město Holešov určitě zájmovou činnost podporuje. 
Mimo jiné letos proběhla rozsáhlá rekonstrukce ve Stře-

disku volného času TYMY, kde byly zcela opraveny půdní 
prostory. Ty nyní slouží dětem při zájmových kroužcích. 
Budova se navíc díky výtahu stala bezbariérovou. Měs-
to ale samozřejmě podporuje sportovní i další zájmové 
kluby. Zde je opět na místě poděkování všem, kteří se  
o volný čas dětí starají a mají u mě velký obdiv.

Jak vidíš rozvoj města v oblasti investic? 
Jako důležitou vidím rekonstrukci Kina Svět, kde 

by mohlo vzniknout společenské centrum s knihovnou, 
divadelním sálem i zázemím. Je připravena studie, rádi 
bychom přešli k projektování a následné realizaci za 
případné dotační podpory, pokud by se tato možnost 
naskytla. Opravu potřebuje také smuteční síň, pokračo-
vat by se mělo v opravě Sportcentra i Centra pro seniory.  
A v neposlední řadě by to měly být komplexní opravy ulic 
a veřejného osvětlení. Kdybych měl říct něco konkretní-
ho ohledně komunikací a chodníků, tak je např. potřeba 
zrealizovat propojovací chodníky k nově vybudovaným 
lokalitám Nad Sadovou, realizace kruhového objezdu 
ve Všetulích, další potřebné investice do našich místních 
částí Holešova atd.

Stojí před námi zcela nové sdružení kandidátů 
„Za Holešov“, co si pod tím má běžný občan před-
stavit?

Budu-li hovořit za sebe, tak já jsem členem ODS  
a rád bych se věnoval politice na komunální úrovni tam, 
kde mohu být společnosti prospěšný, vyšší politika mě 
neláká. „Za Holešov“ jako celek je ale širší spektrum lidí 
i názorů, jde nám o nový „drajv“ a novou energii. Kandi-
dátka je sestavena z větší části z mladých lidí, kteří došli 
do určitého věku, kdy mají dostatek zkušeností a chuť  
s nimi nakládat a předávat je dál. Ctíme pevný základ, 
který už je vybudovaný a chceme navázat na zdravý roz-
voj města, pokračovat v započatých investicích a přinášet 
nové nápady a myšlenky. Už tím, že máme na kandidátce 
hned tři předsedy osadních výborů, chceme dát najevo, 
že si uvědomujeme, že Holešov nezačíná ve Všetulích  
a nekončí zámeckou oborou! 

Za ty uběhlé 4 roky, je nějaké slovo, kterým 
bys uplynulé období zhodnotil?

Je to více slov. Určitě je to spolupráce, kompromis  
a poděkování. Vše je o práci jednotlivých lidí, město může 
poskytnout finanční podporu, ale bez lidí by to nešlo. 
Jsem velmi rád, že jsme se navzájem posouvali, že jsme 
se nebáli si říci své názory (ne vždy to bylo lehké), a že 
jsme nakonec vždy našli kompromis. Za to všem děkuji.

Já Ti také děkuji, a to nejen za rozhovor, ale za 
práci po celé volební období. Při této příležitosti 
bych rád vyzvedl tu skutečnost, že jsi více praco-
val, než o tom mluvil. Moc bych Ti přál, abys mohl 
v dalším volebním období na svou práci navázat  
a své představy, o kterých mluvíš, mohl realizovat. 
Věřím, že sdružení „Za Holešov“ je k tomu tou dob-
rou skupinou lidí, kteří Tě v tom mohou podpořit.

Otázky pokládal PaedDr. Zdeněk Janalík, předseda 
místního sdružení ODS

INZERCE
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Zástupci Koalice pro Holešov se ucházejí o vaši podporu
Po čtyřech letech vstupujeme opět do komunálních vo-

leb. Za poslední období se ve městě a místních částech poda-
řilo mnoho věcí změnit a realizovat řadu projektů. Výčet všech 
realizací nebo podpory veřejného života by si vyžádal několik 
stran textu. Ale podobně můžeme uvést, co je třeba v Hole-
šově a místních částech zlepšovat a dále řešit. Tohoto všeho 
jsme si vědomi a v dalším volebním období budou zvolení zá-
stupci Koalice pro Holešov pokračovat v obnově komunikací  
a revitalizaci celých ulic či lokalit, obnově památek a důleži-
tých objektů (knihovna, kino, zámek) a rozhodně nadále dbát 
o rozvoj a podporu společenského života, spolků, kultury  
a sportovních iniciativ i s budováním dalších volnočasových  
a sportovních center (házenkářské hřiště, kluziště apod.).

Stejně tak je důležitá sociální oblast a pomoc s bu-
dováním lokalit pro bydlení, podpora sociální pomoci 
a zajištění služeb pro potřebné jako i obnova sociálního 
bydlení i dokončení rekonstrukce Centra pro seniory. Pro 
mladou generaci máme připraveny možnosti rozšíření 
předškolní péče, projekty v základním školství nebo ve 
využívání volného času. 

Jedná se i o bezpečnost a dovybavení městské poli-
cie, zkvalitnění kamerového systému, neustálou podporu 
hasičských jednotek města i místních částí nebo pořádání 
preventivních programů. A spolupráce s dalšími subjekty 
působícími v Holešově je stejně důležitá a na dobré vzta-
hy chceme navázat. Ale volební program vám doručíme.

Komunální volby proběhnou 23. a 24. září i s prvním 
kolem senátních. Druhé kolo senátních voleb proběhne 
30. září a 1. října. Jen upozorňuji, že do komunálních 
voleb obdrží voliči volební lístky do schránek. Ale pozor: 
volební lístek je oboustranný a je v letošních volbách re-
gistrováno 8 stran a hnutí.

Pokud máte zájem podpořit Koalici pro Holešov,  
v tom případě – prosím - křížkujte v záhlaví kandidátky 
č. 6 velký čtvereček. Dáváte tím hlasy celé kandidátce  
a podporujete i jejího lídra.

Děkujeme za důvěru a podporu.
S úctou Rudolf Seifert

Rudolf Seifert: „Chci přenést zkušenosti ze samosprávy do Senátu“
Oslovili jsme kandidáta v senátních volbách Rudolfa 

Seiferta a požádali o zodpovězení několika otázek v souvis-
losti letošními volbami.

Proč kandidujete do Senátu?
Do Senátu Parlamentu ČR jsem se rozhodl kandidovat, 

protože po řadě let působení v komunální oblasti jsem scho-
pen přenést zkušenosti a poznatky a s tím související poža-
davky místní sféry do nejvyšších orgánů naší země. Velmi ci-
telně pociťuji východní části naší republiky jako opomíjené, 
a to i ve vztahu k vrcholné legislativě a investicím.

Jak byste doplnil důvody, proč kandidujete?
Senát je často přirovnáván ke zbytečnému sboru je-

dinců. Ale senátoři jsou voleni zcela odlišným způsobem 
(většinově) než stranicky preferovaní poslanci a záleží sku-
tečně na místních podmínkách a schopnosti oslovit spoluo-
bčany. A to se mně jeví v poslední době jako velmi důležité. 
Senátoři mají mnoho úkolů. Jednak „hlídat sněmovnu a její 
výstupy podobně jako reagovat na prezidenta“ ve vztahu  
k udržení demokracie a svobody. Ale také zastupují své re-
giony a místa, kde dlouhá léta žijí a pracují (alespoň tedy 
někteří).

Když uspějete, kterým oblastem se chcete nej-
více věnovat?

Oblastí, které trápí náš kraj a region i zemi, je spousta. 
Celý život se pohybuji v oblasti kultury a zde se stále více 
projevuje podfinancování ze strany státu a v poslední době 

i krajů. Podobně je to s uchováním památek a kulturního 
dědictví a podpory cestovního ruchu. 

Ale nyní jsou před námi mnohem větší výzvy, a to je ži-
votní prostředí, zvyšující se sucho a klimatické změny. Ještě více 
aktuální pro nás je energetická krize a nutnost potřeby pomoci 
lidem zvládnout současnou vlnu zdražování. S tím souvisí 
dlouhodobě podfinancovaný sociální systém, který stát a kraje 
přenášejí na obce a místní samosprávy. Tedy, jak legislativně, 
tak lokálně, je toho mnoho. Nehledě na skutečnost, že zástupci 
našeho kraje v Praze by měli pomáhat místním obcím a samo-
správám a konkrétně i opomíjenému a velmi pestrému Kromě-
řížsku. A pro nás na Holešovsku – i našemu regionu!

Co můžete nabídnout spoluobčanům?
Velmi jsem zvažoval, zdali mám vstoupit do senátních 

voleb a také, zdali se ještě ucházet o místo v zastupitelstvu 
města. Podnětem mně byly zkušenosti ze samosprávy  
a poznatky z veřejného života, činnosti spolků a celkově ve-
řejného života. Za dobu působení na Městském úřadu nebo 
ve vedení města jsem získal mnoho informací, co je třeba ve 
vztahu k zákonům a státu řešit. Již jsem uvedl podfinanco-
vaný sociální systém a poslední naše zkušenosti ukazují, že 
nestačí jen schválit nějakou dávku a příspěvek, ale je třeba 
mít připraveny prováděcí vyhlášky, mít připravený aparát 
pracovníků a také informovánu veřejnost. To se týká i dal-
ších oblastí - zákona o odpadech - a nyní velmi aktuálně 
nového stavebního zákona a pozastavení jeho účinnosti do 

léta příštího roku. Tedy poznatky z komunální oblasti jsou 
velmi potřebné pro řešení republikových norem a snad bude 
mít náš okres či volební obvod 76 aktivní zastoupení v par-
lamentních strukturách.

Často se hovoří, zdali je možno spojit práci  
v Parlamentě se zastoupením v zastupitelských or-
gánech obcí.

Skutečně se mě lidé ptají, zdali bych chtěl působit ve měs-
tě nebo v Praze v parlamentu. Nemá smysl předjímat výsledky 
voleb, ale po zkušenostech, co jsem nabyl v Holešově, musím 
konstatovat, že spojení komunální sféry a pražských centrál-
ních institucí je velmi dobré. Myslím tím pro rozvoj naší oblasti 
a schopnost našeho zástupce nejen propagovat náš kraj, ale 
také pomáhat zástupcům místních samospráv při jednáních 
na ministerstvech, při jednání s institucemi, jež připravují pro-
jekty, řeší potřebné stavby a infrastrukturu, podobně jako při 
podpoře již zmíněné kultury, spolkového života nebo ochrany 
životního prostředí nebo zajištění sociálního zabezpečení pro 
potřebné spoluobčany – mladé rodiny či seniory.

Myslím, že práci senátora a zastupitele či radního nebo  
i uvolněného zástupce obce či města lze spojit. Naopak činnost 
poslance je mnohem časově náročnější. Rád bych konstatoval, 
že když náš region měl své zástupce ve sněmovně nebo v Se-
nátu, povedla se řada věcí, a to nejen v Holešově. Právě tato 
skutečnost je asi můj největší impulz ke kandidatuře. 

V. Vaník
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