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KULTURA

Noc literatury „po našem“ - scénické čtení nadchlo publikum
Holešovská knihovna nepřestává překvapovat a i když 

se zdá, že už vyčerpala všechny možnosti, opak je pravdou 
a knihovnice přichází stále s něčím novým. Takovou výzvou 
bylo letošní celorepublikové téma Noci literatury. Výzvou 
tedy bylo spíše to, že se vlastně to jednotné téma až tak 
úplně nehodilo. Náhoda tomu ale chtěla, že se právě v tuto 
dobu do knihovny dostal valašský překlad Malého prince 
– Malučký princ od Petra Odehnala. Nápad byl na světě  
a přišla na řadu realizace...

Čtvrtek 6. října tak patřil zcela novému formátu, jak pře-
dat čtenářům literaturu malinko jinak. Zvoleno bylo scénické 
čtení, které není ani pouhým předčítáním, ale ani divadlem.

Skvělým aktérům se podařilo nadchnout publikum – 
ať už krásným valašským přednesem, kterému nechyběl 

ani kroj, nebo perfektními hereckými výkony protagoni-
stů, kteří tentokrát hráli beze slov. Díky skvělé technické 
podpoře jsme mohli sledovat souhru světel a stínů za 
doprovodu podmanivé hudby – celé obrazy vyvolávaly 
velice silný dojem a nutno podotknout, že na řadu přišly 
také slzy dojetí.

Ani Holešovské pověsti ale nezůstaly pozadu. Sám 
autor jednu z nich také přepsal do valašského dialektu 
a navíc se ujal jedné z hlavních rolí. I podruhé jsme si  
v tento večer mohli užívat bravurní osobitý přednes, ten-
tokrát však na veselou notu. Jako přídavek pak zazněla 
ještě jedna novější holešovská pověst.

Všem hercům, předčítajícím, organizátorům a po-
mocníkům patří velké poděkování. Toto jsou právě chvíle, 

kdy se rodí nové projekty a pokládají se základní kameny 
novým tradicím. Díky kladnému ohlasu bezprostředně po 
představení totiž padl příslib, že premiéra by rozhodně 
nemusela být zároveň derniérou.

Noc literatury byla jakýmsi vyvrcholením „Týdnu 
knihoven“, během kterého si v Holešově mohli čtenáři 
dát s knihou rande naslepo nebo si třeba nějakou knihu 
vylosovat v tombole.  

Hana Helsnerová

Zámecké podzimní výstavy: za jedno vstupné hejtmanský 
meč, korunovační klenoty i malba, sklo a design 

Zámek Holešov otevřel ve středu 21. září kolekci 
podzimních výstav, kterým vévodí prezentace mistrov-
ských replik českých korunovačních klenotů. Vernisáží 
byla také zahájena výstava studentů a pedagogů Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziří-
čí. Návštěvníci mohou zhlédnout také originál barokního 
meče hraběte Jana z Rottalu, jednu z největších vzácností 
ve sbírkách holešovského muzea. Všechny tři výstavy 
trvají až do 27. listopadu a prohlédnout si je můžete za 
zvýhodněné vstupné:

České korunovační klenoty + Malba/sklo/design + 
Hejtmanský meč Jana z Rottalu
základní 150 Kč, snížené (senior, student VŠ) 100 Kč,
rodinné (2+3) 450 Kč, žáci a studenti ZŠ a SŠ 70 Kč,
děti MŠ, ZTP a ZTP/P 30 Kč, fotopoplatek 20 Kč.

Korunovační klenoty + Malba/sklo/design
základní 450 Kč, snížené (senior, student VŠ) 90 Kč,
rodinné (2+3) 420 Kč, žáci a studenti ZŠ a SŠ 70 Kč,
děti MŠ, ZTP a ZTP/P 30 Kč, fotopoplatek 20 Kč.

Samostatný meč bez korunovačních klenotů
základní 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 150 Kč 
školní skupiny 30 Kč. 
Samostatně výstava Malba/sklo/design jednotně 40 Kč

Zvýhodněnou kombinaci výstav mohou využít také 
školní skupiny. Po předešlé 
objednávce na telefonu 
MIC Holešov 571 160 890, 
popř. e mailem mic@mks-
-holesov.cz, mohou výsta-
vy zhlédnout také v dopo-
ledních hodinách. Vstupné 
je 70 Kč za žáka a pedago-
gický doprovod zdarma.

Všechny tři výstavy 
mají stejnou otevírací dobu 
- od úterý do pátku od 13 
do 17 hodin, o víkendech 
od 9 do 16 hodin. V pondělí 
jsou výstavy uzavřené.

Dana Podhajská
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vážení a milí Holešováci, 
prožili jsme volební víkend a povolební vyjednávání 

a také první a tedy ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Holešova pro období roků 2022 až 2026. Proběh-
lo v pondělí 17. října odpoledne ve velkém sále zámku. 
Upozorňuji, že tento úvodník je z důvodu uzávěrky 
Holešovska psán před tímto jednáním, tak zde není 
možno reagovat na zvolení nového vedení a Rady 
města Holešova a ani uvádět priority nové koalice.

Podzim se nám hlásí barvícím se listím, i když Ma-
riánské léto nás ještě potěšilo několika krásnými sluneč-
nými dny. Postupně směřujeme k finále roku 2022 a ani 
jsme se nenadáli a „za měsíc“ propukne adventní období. 
Ale ještě užívejme krásné barevné podzimní dny. 

Je třeba poděkovat všem kandidátům z různých 
politických stran, kteří mají odvahu nést svou kůži na trh  
a zajímají se o veřejné dění, všem, kteří zajistili důstojný 
průběh voleb, i těm, kteří se zasloužili o realizaci velkých 
staveb, jež nyní finišují nebo už slouží veřejnosti. Kromě 
zmíněných voleb a dokončování velkých investičních cel-
ků se toho v našem městě stále mnoho děje a můžeme se 
těšit na řadu pozitivních věcí, jež obohatí náš život.

A k zamyšlení - Nikdy nelitujte toho, co jste kdy 
udělali, protože jste tomu věřili a v tu chvíli se Vám to 
zdálo to nejlepší, co jste mohli udělat. Když máte volit, 
vždycky zvolíte to nejmenší zlo. Chce to jen sílu a odva-
hu si za tím stát, žít s tím a nelitovat.

Investiční akce a rozpočet
Měsíc listopad je už bránou do zimy a pro město 

a jeho organizace znamená období, které je „zasvěce-
no“ přípravě rozpočtu na následující rok. Po investičně 
náročném období čekají město celkem velmi závažné 
skutečnosti. Jednak kam investovat „volné“ finanční 
prostředky, tedy, které potřebné investice upřednost-
nit, ale také, jak zajistit prostředky na zajištění energií 
pro organizace města (školy, školky, CpS, zámek atd.) 
v zimním období, ale také pro další roky. S energetickou 
krizí souvisí i zajištění vhodných smluv za energie pro 
město a jeho organizace na následná období. Důležité 
také bude zahájit jednoznačnější a účinnější úsporná 
opatření.

Sport centrum s plaveckým bazénem a dalšími 
zařízeními je otevřeno měsíc a zatím nejsou registro-
vány žádné vážnější problémy. Zvýšení ceny vstupného 
oproti dřívějšímu období bylo nutné, protože provoz se 
výrazně zdražuje právě kvůli ceně za energie pro areál  
i z důvodu navyšování platů atd. Přesto už město navýšilo 
příspěvek provozovateli, tedy Tepelnému hospodářství, 
tak, aby pro letošní rok byl provoz zajištěn. Pro následu-
jící rok bude třeba při sestavení a zajištění provozu vy-
cházet ze zkušenostní z letošního „zkušebního“ provozu  
a následně také určit nutnou výši příspěvku města  
a také případné úpravy způsobu provozu.

Po náročných investicích je třeba řešit energetickou krizi
Rekonstrukce pláště budovy, kotelny a dalšího za-

řízení Centra pro seniory směřuje také ke svému finále 
a tímto bude druhá etapa opravy tohoto důležitého 
objektu dokončena. Poslední opravou, kterou bude nut-
né v co nejbližší době zahájit, je rekonstrukce kuchyně, 
protože tato část objektu je už ve velmi nedobrém stavu 
a nutně potřebuje úpravy. 

V ulici Plačkov jsou už dokončeny úpravy „severní 
části“ i s novými vjezdy, rozšířením parkovacích míst 
pro obyvatele a s terénními úpravami. V příštím roce či 
následně bude vhodné upravit i protější část s tím, že by 
v širší části bylo možné doplnit i nějaká nová parkovací 
místa.

Parkoviště v ulici Tovární - naproti Sport centra - 
společnost SÚS KM také postupně dokončí a tímto se 
jistě „uleví“ obyvatelům blízkých domů sídliště U Letiště 
a parkování v jeho ulicích nebude tak složité. Parkoviš-
tě je také vytvořeno pro návštěvníky Sport centra. Tato 
investice ale neznamená, že by město nemělo pokračo-
vat v revitalizaci komunikací v samotném sídlišti a také 
v tvorbě nových míst pro parkování. V lokalitě se také 
projevuje potřeba vytvořit víceúčelové hřiště.

Rekonstrukce Mateřské školy v ulici Masarykova 
pokračuje vytvořením nové fasády a dokončením opra-
vy střechy. Práce by měly být do zimy dokončeny. Inves-
tice města byla rozšířena, aby nemuselo dojít k dvojí 
instalaci lešení. Tímto se ušetřily nemalé prostředky.

V následujícím období bude nutné co nejdříve 
schválit nový územní plán, zahájit rekonstrukci ulice 
Očadlíkova, celkovou opravu vyžaduje ulice Bartošo-
va, F. X. Richtera i další části města, některé chodníky 
a komunikace. Investici potřebuje v dalších ulicích  
a místních částech veřejné osvětlení. Město již zahájilo 
přípravné práce, tzn. zpracování projektové dokumen-
tace, na celkovou rekonstrukci kina Svět i s umístěním 
části knihovny do tohoto komplexu.

Je toho hodně, co zastupitele v novém období čeká 
a jistě se mnoho dalších nutných investic objeví. Bude 
ale nutné vycházet i z možností dotačních programů. 
To se týká rekonstrukce bytových domů města, DPS na 
Novosadech, doplnění cyklostezek a také nyní velmi ak-
tuálnímu budování alternativních zdrojů energie, jako 
jsou solární elektrárny apod. K tomuto záměru již město 
zahájilo prověřování střech svých objektů, aby vytipova-
lo vhodné objekty pro umístění těchto zařízení.

Pozvánka na nejbližší události
Závěrečné měsíce roku jsou vždy bohaté na spo-

lečenské události. Tou nejbližší je připomínka státního 
svátku vzniku samostatného Československa 28. října. 
Setkání u sochy T. G. Masaryka proběhne 27. října v 16 
h. a koncert v neděli 30. října v podvečer v zámku. Ná-
sledovat budou svatohubertské slavnosti (6. 11.) i se se-
tkáním myslivců regionu, s průvodem městem a mší sv. 

Připomínka Dne válečných veteránů a žehnání a ochut-
návka svatomartinských vín bude tradičně 11. listopadu 
a následovat bude 17. listopad. Den boje za svobodu je 
připomínkou událostí z roku 1939 a především r. 1989. 
K listopadovým událostem už budou na náměstí umís-
těny prodejní stánky, aby mohly být připraveny i pro 
adventní období.

Ve společenské, kulturní a sportovní oblasti bude 
třeba pomoci zajistit chod všech spolků ve vztahu 
k energiím. Všechna sportovní zařízení vyžadují určitý 
standard, teplotu i hygienické zázemí (tělocvičny, šatny, 
sály, klubovny apod.). Proto lze předpokládat větší tlak 
organizací a spolků provozující tato zařízení s žádostmi 
o zvýšení příspěvku města. Tato oblast je pro úroveň 
života ve městě a regionu důležitá podobně jako udržo-
vání a zkvalitňování infrastruktury.

Situace s covidem a energiemi
Zatím se zdá, že nepřijdou výraznější covidové 

vlny a nebude třeba přikročit k podobným omezením 
jako v minulých letech. Přesto bych požádal všechny 
spoluobčany o odpovědnost ve vztahu hygienickým 
opatřením, při setkávání s lidmi a také při podezření 
na respirační onemocnění u sebe. Podobně je vhodné 
zodpovědně přistupovat k návštěvám domovů, kde žijí 
senioři anebo nemocní spoluobčané.

V minulých letech jsme doporučovali používat 
zdravý rozum ve vztahu ke covidové epidemii i k růz-
ným potřebným nebo i nesmyslným opatřením. Nyní na 
nás dopadá jiná krize. Je podobně a možná více složitá. 
Setkáváme se s lidmi, kteří mají příjmy takřka na úrovni 
požadovaných záloh na energie. V této oblasti byla chy-
ba měnit dodavatele podle „výhodnějších“ nabídek. Ale 
nyní je nutné využívat nabídky státu na pomoc (úřad 
práce), poradí vám jistě i pracovníci sociálního odboru 
nebo Charity. Ale i město by mělo být schopno poradit 
a také pomoci. 

Poděkování
Dovolte, vážení spoluobčané, abych vám poděko-

val za účast při volbách a dovolte mně poděkovat všem 
členům zastupitelstva, kteří nás v posledním čtyřletém 
období zastupovali, reprezentovali naše město, řešili řadu 
problémů a pracovali pro zkvalitňování života v regionu. 
Nejedná se o jednoduché působení, je to skutečně služba!, 
a stále je co zkvalitňovat, je třeba pracovat na mezilid-
ských vztazích i celkovém klima našeho města.

Mysleme i na to, „že život využijeme nejlépe teh-
dy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle, než život 
sám...“, a „mít člověka, kterému můžeš věřit, je jedno 
z největších vítězství v životě. Jeden starý přítel je lepší, 
než dva noví!

 Přeji vám mnoho zdraví, síly, odvahy a sounáležitos-
ti a také krásné podzimní dny i sluníčka. Mnoho štěstí do 
dalšího období.

Rudolf Seifert
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ZPRÁVY 

Sdružení kandidátů Za Holešov děkuje voličům za 
všechny křížky - velké i malé. Díky vám jsme získali 4 mandá-
ty v Zastupitelstvu města, kde se budeme i nadále snažit pra-
covat na rozvoji našeho města. Velmi si vaší podpory vážíme!

Milan Roubalík

Místní organizace NEZávislí děkuje svým 
voličům za jejich přízeň a hlasy, díky kterým bude  
v následujícím čtyřletém volebním období členem 
zastupitelstva Města Holešov ing. Jaromír Tomšů. 
Děkujeme za Vaši důvěru.

Mgr. Svatava Ságnerová, 
předsedkyně MO NEZávislí Holešov

Vážení spoluobčané!
Volby do ZM Holešova 2022 jsou již minulostí  

a my chceme touto cestou vám všem, kteří jste nám 
svými hlasy vyslovili podporu, poděkovat. Vaší důvěry 
si velmi vážíme, i když bohužel, to nedopadlo tak, jak 
vy a potažmo i my, si přáli. Přesto chceme i nadále 
usilovat o společnou obhajobu vašich práv, potřeb  
a zájmů na veřejných zasedáních ZM, odborech MěÚ  
a také prostřednictvím výborů ZM, komisí RM a dozor-
čích rad města Holešova. Věříme, že demokracie exis-
tuje a my budeme, v této souvislosti, osloveni. Jsme 
připraveni. Hodně štěstí a optimismu do dalších dnů.

 Za MO KSČM Ludmila Hřeben Štaudnerová

Ve dnech 23. září 2022 a 24. září 2022 bylo v Holešově 
a místních částech otevřeno 13 volebních místností, kde 
mohli voliči vhodit do zapečetěné urny svůj hlas a zvolit za-
stupitele města Holešova pro další čtyřleté volební období.

O přízeň voličů se v našem městě ucházelo 8 stran 
(řazeno podle vylosovaných čísel): ANO 2011, NEZÁVISLÍ, 
Komunistická strana Čech a Moravy, Za Holešov (sdružení 
politické strany ODS a nezávislých kandidátů), ČSSD a nezá-
vislí kandidáti (sdružení politické strany ČSSD a nezávislých 
kandidátů), Koalice pro Holešov (sdružení politické strany 
TOP 09, politické strany Česká pirátská strana, politické 
strany Strana zelených a nezávislých kandidátů), KDU-ČSL  
a SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE (SPD) a nezávislí kandi-
dáti (sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů).

Po napínavém sčítání hlasů odevzdaly volební komise 
sebrané výsledky a nyní už je známo, jak se jednotliví kandi-
dáti umístili. V době uzávěrky Holešovska ale nebylo známo, 
jaké bude složení vedení města.

Hana Helsnerová

Místní organizace České strany sociálně demokratické 
(ČSSD) děkuje všem voličům za důvěru a podporu našim 
kandidátům při volbách do Zastupitelstva města Holešova, 
konaných ve dnech 23. a 24. září 2022. 

ČSSD se bohužel umístila až na šestém místě. V po-
rovnání s volebním obdobím 2018 – 2022 přišla o jeden 
mandát a v novém zastupitelstvu bude mít pouze jednoho 
zastupitele, a to Ing. Ludvíka Urbana.

Priority na léta 2022 – 2026 uvedené v našem vo-
lebním programu, které navazují na naší dosavadní čin-
nost, se budeme snažit prosazovat i nadále, ať již budeme  
ve vládnoucí koalici nebo opozici.

 Bc. Jaroslav Chmelař, předseda MO ČSSD Holešov 

Výsledky voleb do zastupitelstva města Holešova

Poděkování voličům

Členové Sokola si připomněli památný den
Ve čtvrtek 6. října jsme si v Holešově malinko před-

časně připomněli Památný den sokolstva. Ten připadá 
na 8. října, což je datum, které bylo zvoleno jako připo-
mínka tragických událostí roku 1941, kdy v noci ze 7. na 
8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 
sokolských činovníků. Ti byli následně mučeni, vězněni, 
deportováni do koncentračních táborů. Památný den so-
kolstva je poctou všem Sokolům, kteří zahynuli při boji 
za svobodu a demokracii.

V Holešově se už stalo tradicí, že po pietním aktu 
u památné sokolské lípy a po doznění státní hymny se 
všichni přítomní odeberou k toku řeky Rusavy, po kte-
rém pouštějí vlastnoručně vyrobené lodičky se zapá-
lenými svíčkami. Tento akt bývá označován jako Večer 
sokolských světel.

Ve stejnou dobu proběhl pietní akt také u památ-
níku bratra Ladislava Jaroše, který se nachází u holešov-
ského gymnázia.                               Hana Helsnerová

Váží spoluobčané a přátelé, děkuji vám i touto ces-
tou za podporu v letošních zářijových volbách do senátu 
i v komunálním klání. 

Velmi si vážím vaší podpory, stejně jako všichni 
kandidáti z Koalice pro Holešov. Budeme i nadále ve své 
činnosti v zastupitelstvu města zastávat principy udržení 
stability našeho města, a to i ve spolupráci s ostatními 

Poděkování za podporu
volebními subjekty i se všemi občany. Rozhodně bude-
me bránit prosazování osobních zájmům či destabilizaci 
organizací a úřadu města.

Přejeme vám klidné podzimní dny a vždy se na nás 
můžete obrátit se svými starostmi.

S úctou
Rudolf Seifert
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Sportcentrum znovu otevřeno
V Holešově byla dokončena první část rekonstrukce 

Sport centra s krytým bazénem. Opravy trvaly rok, sta-
veniště bylo firmě předáno 1. 9. 2021 a po veškerých ná-
ležitostech, jakými jsou provozní zkoušky a kolaudační 
řízení, opravený objekt jsme v pátek 16. 9. 2022 znovu 
otevřeli veřejnosti. 

Rekonstrukce byla rozdělena na etapy tak, aby byl 
vyřešen havarijní stav, ale zároveň, aby po dokončení 
této části bylo Sport centrum plně funkční. Nejprve 
byly provedeny sondy do železobetonových konstrukcí, 
následovaly bourací práce a došlo k odstranění původ-
ních vnitřních rozvodů technické infrastruktury. Dalšími 
kroky byla oprava vzduchotechniky a rozvody elektřiny 
a dalšího technického zázemí. Nově vybudována mu-
sela nakonec být celá bazénová vana. Rozměry bazénu 
zůstávají stejné, tedy 12,5 m na 25 m. Zábavní vodní 
prvky v podobě trysek a tobogánu jsou situovány do 
pravé části bazénu. Vybudována byla veřejná vířivka, 
která není součástí bazénové vany. Změny pak nastaly 
v místě recepce, která byla rozšířena. V prvním patře pak 
byl vybudován zrcadlový cvičební sál, který bude svou 
velikosti dostačující i pro početnější skupiny, a moderni-
zací prošel také vstupní prostor ke squashovým kurtům.

Saunový svět byl taktéž celý zrekonstruován. Nyní 
je k dispozici prohřívárna finské sauny s kapacitou 20 
osob, infra kabina s kapacitou 2 osoby a parní komora 
s kapacitou 7 osob. Pro vychlazení lze použít venkovní 
vychlazovací bazén, ochlazovací kbelík nebo sprchu.

Změny se dočkala také restaurace, která bude díky 
prosklené stěně pro návštěvníky působit přívětivěji. 

Nový provozovatel nyní interiér a vybavení upravuje tak, 
aby i restaurace mohla být co nejdříve otevřena. Připra-
ven už je také nový ceník, který je v plném znění vyvěšen 
na webových stránkách www.sportcentrumholesov.cz. 
Jednotlivé sportovní aktivity bude možné kombinovat  
s návštěvou bazénu a návštěvníci budou moci také 
uplatňovat slevové permanentky. 

Mimo jiné proběhly i bourací práce ve fitnesscentru, 
které díky otevřenému prostoru získalo zcela jiný ráz. Na 
tyto práce pak plynule navázalo upravení prostoru posi-
lovny nezbytné pro její otevření.

 Tím však práce nekončí, i po otevření Sport centra 
veřejnosti budou, s ohledem na finanční možnosti měs-
ta, pokračovat práce na jeho zvelebování. 

Hana Helsnerová

Otestovat se na covid 
je možné opět v Holešově

Po delším čase se do Holešova vrací testovací centrum, 
kde je možné se otestovat na onemocnění Covid-19. Nově 
sídlí v budově kina Svět, vstup směrem od kostela. Dříve  
v tomto místě bývala kavárna a naposled sloužilo jako ná-
hradní prostory pro fitness centrum.

Provozovatel tak zareagoval na zvýšený zájem jak ze stra-
ny pacientů, tak i lékařů, kteří se často na testování v Holešově 
dotazovali. „Jelikož se opět objevuje častější nákaza, chtěli jsme 
lidem usnadnit postup a ušetřit jim cestu do Kroměříže, Zlína 
nebo Otrokovic,“ vysvětlil místostarosta Milan Roubalík.

Otevírací doba je prozatím stanovena na po, st, pá od 8 
do 15 hodin, provozovatel je ale připraven v případě potřeby 
provoz posílit. V současné době není nutné se předem ob-
jednávat, ale samozřejmě je to lepší. Veškeré informace jsou  
k nalezení na www.covidtestzlin.cz.

Hana Helsnerová

Ministr práce a sociálních věcí se senátorkou 
v Holešově

Ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka 
spolu se senátorkou Šárkou Jelínkovou strávili pondělí  
5. září 2022 v našem regionu. Oba si pro Holešov vyhra-
dili celé dopoledne a byl jsem rád, že jsem je mohl při 
této návštěvě doprovázet.

Návštěvu jsme zahájili ve firmě SATTURN HOLEŠOV 
spol. s r.o., kde se naši hosté seznámili s jejími produkty. 
Následovala návštěva Úřadu práce, a poté holešovské 
Charity, kde se pan ministr setkal s jejími pracovníky, 
pracovníky sociálního odboru a paní ředitelkou Centra 
pro seniory. V neformálních debatách došlo na všechny 
aktuální témata, od války na Ukrajině a jejích dopadech, 

na problémy v sociální oblasti, v energetice a dalších 
každodenních problémech. M. Jurečka nás hlavně se-
známil s aktuálními kroky vlády k řešení všech těchto 
problémů. Oba nám tak dodali naději v lepší zítřky,  
i přes dnešní mnohdy mediálně negativně vyhrocenou 
náladu.

Program pak následoval v Kroměříži, kde v Pod-
zámecké zahradě u sklenky výtečného vína z arcibis-
kupských sklepů pokračovali v neformálních diskuzích  
s našimi členy i příznivci lidovců. 

Ing. Pavel Karhan, místostarosta Holešova, 
předseda MO KDU-ČSL
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Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková 
organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 
Knihovník/knihovnice Městské knihovny Holešov. Struk-
turovaný životopis s fotografií a motivační dopis přineste 
osobně do Městské knihovny Holešov nebo zasílejte na 
adresu Městská knihovna Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17, 
769 01 Holešov nebo na e-mail zelezna@mks-holesov.cz. 

Termín dodání: do 10. listopadu 2022, na později 
doručené žádosti nebude brán zřetel. Kontaktní osoba:  
Bc. Irena Železná, tel. 571 160 892, 735 160 666
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Fitko je zpět na svém místě
Ve dnech 16. a 17. 9. 2022 po ročním provozu pro-

běhlo stěhování strojů z našeho Fitnessklubu v holešov-
ském kině zpět do prostoru Sportcentrum. Ještě v pátek 
16. 9. se cvičilo, odpoledne se pak část strojů rozložila  
a připravila k sobotní přepravě. 

Díky tomu, že mám kolem sebe skvělé lidi, na které 
se můžu spolehnout, šlo vše naprosto podle plánu. Velké 
poděkování patří především Oldovi Bradovi za rozlože-
ní a opětovné složení strojů. Mimo to poskytoval servis 
strojů po celý rok. Také velké díky Ondrovi Slováčkovi za 
poskytnutí kamionové přepravy. A samozřejmě dalším, 
kdo se celé akce účastnil a po celý den makal. Důležité 
také dodat, že odměna byl jen vděk, že bylo po celý rok 
rekonstrukce kde cvičit. Ještě bych však ráda jmenovala 
jednoho z nás, který se velmi aktivně po celou sobotu 
této akce účastnil, a to Pavla Karhana.

Jako místostarosta města a jednatel spolku Orel ne-
jen, že spolu se svou manželkou Lenkou zajistil legisla-
tivně celoroční fungování klubu v náhradních prostorech 
kina, ale potvrdil, že když je potřeba, nebojí se vzít za 
práci. S metrem v ruce určoval, který stroj, a jak vleze 
do výtahu, a který musí projít, a kterým koncem napřed  
80 cm dveřmi zpět do fitka. 

Ač to byl velmi náročný rok, byla to skvělá životní 
zkušenost. A také velmi krásné období, které nás cvičící 
ještě víc sblížilo a ukázalo, že se na sebe můžeme spo-
lehnout. Proto ještě jednou velké díky všem, kdo nám 
celý rok fandil a byl tedy jedním z nás. 

Petra Pospíšilová

P.S. Poděkování si na prvním místě zaslouží Petra, 
byla s ní výborná spolupráce. Pomoc všem aktivním li-
dem, kteří jsou ochotni udělat pro ostatní něco navíc bez 
ohledu na své pohodlí, čas i peníze je pro nás samozřej-
mostí. I my jsme moc rádi, že jsme Vás poznali.

Pavel a Lenka Karhanovi

Byli jste na výstavě zahrádkářů v Holešově?
Ne? Tak pak jste neviděli krásně zaranžovanou výsta-

vu členkami ZO ČZS Holešov. Inspiraci, kterou jste mohli 
použít pro výzdobu svých domovů a bytů. A samozřejmě 
několik desítek odrůd jablek. V letošním docela špatném 
roce na úrodu, opravdu výstavních. Zelenina zde byla za-
stoupena od „A po Z“ všemi druhy od ačokči, přes celer, 
papriku, rajčata až po zelí.

Ty, kteří se přišli podívat, zaujala bylinková zahrádka 
s mnoha rostlinkami koření a bylinek, které si může každý 
vypěstovat i na sebemenší zahrádce. Také výstava sirupů, 
zavařenin, moštů a džemů, doplněná recepty, návštěvní-

ky zaujala. Mnozí se pozastavili nad méně známými dru-
hy ovoce jako je jeřáb oskeruše, tomel či mišpule.

V pátek jsme zde měli na návštěvě i děti z MŠ z Přílep 
a děti ze ZŠ. Podívat se mohli na živé včelky a část vybave-
ní potřebné pro včelaření. Naši výstavu v sobotu navštívili 
zahrádkáři z partnerských slovenských Lužianek, kteří jeli 
na výstavu do Olomouce.

Kolik se přišlo podívat našich členů? Kromě členů 
výboru a několika přátel, kteří jsme tuto výstavu připra-
vovali, nepřišel z členské základny ZO skoro nikdo. Není 
to škoda, přátelé?        Za výbor ZO ČZS Holešov V. Čablová

Slavili jsme 140 výročí založení dobrovolného hasičského sboru 
ve slovenských Topoľčiankách 

Pozvaní zástupci sboru dobrovolných hasičů a města 
Holešova se zúčastnili oslav 140 výročí Dobrovoľného ha-
sičského zboru ve spřátelené slovenské obci Topoľčianky.

Rádi jsme přijali pozvání na oslavy významného vý-
ročí založení sboru, se kterým spolupracujeme již 51 let. 
Nejen kvůli ochraně svých majetků, ale i kvůli ochraně 
životů šlechty a poddaných v roce 1882 založil Gróf Šte-
fan Keglevich (1857 – 1890) Dobrovoľný hasičský zbor  
v Topoľčiankách. Požáry v obcích mívaly v tomto období 
často fatální následky. Historie sboru je velmi rozsáh-
lá a dále se prolínala staletími, až do dnešní doby. Čítá 
mnoho generací hasičů a hasiček se srdcem na pravém 
místě, vždy připravených pomoct svým bližním. Tichou 
vzpomínkou právě na zesnulé členy, byla zahájena 
slavnostní schůze, které se zúčastnila řada významných 
hostů. Oslav se zúčastnil například Bc. Jozef Smolinský – 
prezident DPO SR s dalšími členy prezídia a za SH ČMS 

starosta okresního sdružení v Kroměříži a první náměs-
tek starosty KSH a člen Ústřední Odborné Rady Represe 
ČR pan Sanislav Pumprla. Za město Holešov promluvila 
na oslavách Mgr. Jana Slovenčíková, radní pro kulturu  
a cestovní ruch. Slavnosti se samozřejmě zúčastnil i sta-
rosta obce Topoľčianky Juraj Mesko. Součástí programu 
byl slavnostní průvod obcí, prohlídka vinařství Chateau 
Topoľčianky s řízenou degu-
stací místních vín a prohlídka 
letního sídla Českosloven-
ských prezidentů Zámku To-
poľčianky. Slovy pana předse-
dy Dobrovoľného hasičského 
zboru Topoľčianky Mgr. Du-
šana Mihóha „K Topoľčian-
kám vždy neodmyslitelně 
patřili dobré víno, krásní koně  

a dobrovolní hasiči ...“ Potvrzuji tato slova a za holešov-
ský sbor si dovolím dodat „Je nám ctí, že jsme přes třeti-
nu vaší historie mohli strávit s vámi, přátelé!“ 

Gratujeme k významnému výročí, vždy se z výjezdů 
vracejte ve zdraví. Hodně úspěchů v hasičském sportu  
a rodinnou pohodu ve vašich domovech.

Starosta SDH Holešov, Petr Šidlík

ZPRÁVY 
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

září 2019 | 5

ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mgr. Aleš Vrtal
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SPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč

Z holešovských záhad...

Zmizení nejvzácnějšího obrazu
Černá kaple v holešovském farním kostele Nanebevze-

tí Panny Marie, dokončená v roce 1748, oplývá mnoha NEJ. 
Je to jistě nejvýznamnější, nejhodnotnější a nejznámější 
holešovská památka. Tato pohřební kaple, kterou nechal 
zřídit František Antonín hrabě z Rottalu na památku své 
milované manželky, předčasně zemřelé Marie Cecilie, ro-
zené hraběnky z Trauttmansdorffu je naprosto unikátním 

komplexním sochařským dílem geniálního Gottfrieda 
Fritsche. Oltář Kristus v zahradě Getsemanské v západní 
nice kaple je prvním klasicistním sochařským dílem vů-
bec. A kromě nejkrásnějších soch, jaké si lze představit, 
obsahuje tato kaple rovněž největší záhadu historie umění 
v Holešově. Ta se nachází na druhém, tzv. Očistcovém ol-
táři ve východní nice kaple. Oltář je tvořen monumentální 
sloupovou architekturou se sochami Panny Marie a sv. Jana 
Evangelisty. Mezi sloupy se nachází zobrazení duší v očistci 
a nad nimi v triumfálním gestu nesou dva andělé honosný 
rám obrazu s Ukřižovaným. Celá kompozice je, jak u Frit-
schova génia očekáváme, naprosto dokonalá, sochy jsou 
(na rozdíl od klasicistního protějšího oltáře) pozdně barok-
ní, ještě s citově vypjatými pozicemi, výrazy, s rozmáchle 
rozvlněnou drapérií. Co trošičku na tomto oltáři nesedí, je 
obraz Ukřižovaného Krista. Jedná se sice o krásnou olejo-
malbu, ale Ukřižovaný do nádherného rámu úplně nepasu-
je – jeho postava na kříži je „ořezaná“ – ruce hned za lokty  
a nohy nad koleny na obraze chybí. Přitom k tomuto ob-
razu máme jednu závažnou historickou zprávu. Na dvoře 
Františka Antonína, hraběte z Rottalu, v Holešově totiž 
působil malíř Jan Chambrez, který se věnoval především 
ornamentální malbě. Jeho syn, Ignác Chambrez, narozený 
v roce 1758 v Holešově, se učil u holešovských umělců, žijí-
cích na dvoře Františka Antonína Rottala, studoval malířství  
a architekturu v Rakousku, Německu, Itálii i Francii, pracoval 
v ateliéru Tomáše Šturma v Holešově a nakonec působil jako 
profesor architektury a dějin umění na univerzitě ve Lvově, 
kde v roce 1842 zemřel. Mimo řadu odborných uměleckých  
a historických děl sepsal mimořádně zajímavý popis umě-
leckých památek Moravy a Čech, kde se samozřejmě věnuje 
i svému rodnému Holešovu. A zmiňuje zde obraz Ukřižova-

ného v Černé kapli, jehož autorem je největší malíř všech 
dob, renesanční velikán Tizian Vecelli (1488/90 – 1576). 
Protože už v době Ignáce Chambreze byl Tizian nejžádaněj-
ším a nejdražším malířem vůbec, uvádí Chambrez zajíma-
vou poznámku, že František Antonín z Rottalu byl natolik 
bohatý, že si mohl dovolit nákup tak drahého díla. Nemůže-
me pochybovat o tom, že Chambrez dobře znal holešovské 
pamětihodnosti, vždyť se tu nejen narodil a prožil dětství  
a mládí, ale deset let zde působil už jako dospělý a vzdělaný 
umělec a kunsthistorik. Navíc si dobu vlády Františka Anto-
nína z Rottalu osobně pamatoval a jeho otec působil jako 
umělec – malíř na Rottalově dvoře v době, kdy byla Černá 
kaple budována a vyzdobována. Navíc Ignác Chambrez pa-
třil ve své době k největším znalcům historie umění v Evro-
pě, můžeme tedy předpokládat, že se nemýlil, a že skuteč-
ně v Černé kapli visel obraz Ukřižovaného od Tiziana. Navíc 
honosný rám obrazu, nesený dvojicí andělů, upozorňuje na 
to, že je zde umístěno mimořádně cenné dílo – takováto 
řešení se v pozdním baroku už moc nepoužívala, pokud 
nebylo takto prezentované dílo opravdu unikátní. Pokud by 
tedy v Černé kapli skutečně visel Titzianův obraz, byla by to 
světová senzace, vždyť jediný známý Tizian v České repub-
lice je slavný Apollo a Marsyas v arcibiskupské obrazárně 
v Kroměříži, který je bezpochyby nejcennějším uměleckým 
dílem v naší zemi. Ale už umělečtí historici na přelomu 19. 
a 20. století váhali s uznáním Ukřižovaného v Černé kapli za 
Tizianovo dílo. Obraz totiž neodpovídá Tizianovu stylu, na-
víc Tizian byl malířem pozdní renesance, zatím holešovský 
obraz je dílo spíše barokní. Tento rozpor se řešil tak, že se 
o holešovském Ukřižovaném 
mluvilo jako o díle, které 
mohl namalovat některý 
z četných Tizianových žáků. 
A restaurování obrazu v de-
vadesátých letech 20. století 
přineslo zcela rozhodný dů-
kaz – malíř při jeho tvorbě 
použil tzv. pruskou modř, 
která se ale začala v malbě 
používat více než sto let po 
Tizianově smrti, tedy obraz 
nemůže být dílem ani Tizia-
na, ani jeho žáků. 

A tak vznikla záhada, 
která dodnes nemá řešení. 
Ignác Chambrez si jistě své 
tvrzení o Tizianově obraze 
v Černé kapli nevymyslel  
a vzhledem k jeho znalosti 
Holešova a jeho vzdělání 
určitě v Černé kapli alespoň 
během Chambrezova po-
bytu v Holešově (pobýval 
zde do roku 1783) Tizianův 
Ukřižovaný určitě byl. Pro-
tože rám včetně skulptury 
andělů, kteří obraz nesou, 
byl jistě vytvořen na již 
existující, zakoupený obraz, 
lze předpokládat, že posta-

va Ukřižovaného byla podstatně menší, a že se celá vešla 
do rámu, určitě by tak drahý a vzácný obraz neořezávali.  
I z hlediska finančního lze předpokládat, že František An-
tonín z Rottalu byl sice hodně bohatý, ale přece jen si mohl 
dovolit koupit spíš menší Tizianův obraz. A teď se dostává-
me na pole spekulací. Tizianův obraz z Černé kaple zmizel. 
Co se stalo, nevíme – majitelé holešovského panství ho 
mohli prodat (po smrti Františka Antonína z Rottalu, kdy 
bylo rottalovské dominium rozděleno na čtyři části, už zda-
leka nebyli holešovští páni tak bohatí a často se potýkali 
s nedostatkem peněz), mohl být ukraden, či jinak zničen. 
A v rodinné pohřební kapli holešovského panstva samo-
zřejmě nemohl zůstat prázdný rám. Proto byl použit nějaký 
jiný obraz Ukřižovaného, který byl ale větší, než uvolněný 
rám a byl tedy ořezán. Zajímavou stopou je vizitační pro-
tokol z holešovské rezidence Trinitářů, kde se uvádí obraz 
Ukřižovaného od Františka Antonína Palka, významného 
barokního malíře (ostatně autora oltářního obrazu v tehdy 
rovněž trinitářském kostele sv. Anny). Zatímco se zachova-
la řada obrazů z trinitářské rezidence, barokní Ukřižovaný 
mezi nimi není. A autorský styl Ukřižovaného v Černé kapli 
odpovídá Palkovu rukopisu. Je to ale jen hypotéza. S čím 
si můžeme být jisti je to, že v holešovském farním kostele, 
v jeho Černé kapli, skutečně nějakou dobu visel obraz od 
Tiziana. Kam se poděl, bohužel nevíme, možná se dodnes 
nalézá v nějaké (třeba i slavné) sbírce umění a nikdo neví, 
že zdobil náš, holešovský barokní klenot – Černou kapli.

Karel Bartošek 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Svatba podle knižní předlohy, po 18 letech se ve studovně bývalé 
Kneislovy vily konala svatba

5. 11. 1892  se narodil v Prusinovicích CHYTIL, Josef, národopisec. Zabýval se lidovou uměleckou tvorbou na Valašsku. († 15. 6. 1964) – 
130. výročí narození 

11. 11. 1957  se narodila v Kroměříži PŘIBYLOVÁ, Jarmila, výtvarnice a pedagožka. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu  
v Uherském Hradišti a obor výtvarná výchova na univerzitě v Brně. Působila jako pedagožka na ZUŠ a gymnáziu ve Zlíně. 
Zabývá se zejména figurální malbou, kresbou a grafikou. Je autorkou několika desítek exlibris a výtvarných úprav interiérů ve 
školkách, školách a nemocnicích – 65. výročí narození

17. 11. 1907   se narodil v Němčicích PRAVDA, Vladimír. Publicista a fotograf. Byl členem rady vlastivědného sborníku Valašsko. Psal články 
z oblasti literární vědy a teorie fotografování. 

 († 30. 3. 1978 Vsetín) – 115. výročí narození
26. 11. 1957  zemřel ČEJKA, Theodor Nepomuk. Učitel, vydavatel, šiřitel esperanta. Studoval v Příboře, poté učil v Bystřici pod Hostýnem. 

Zpracoval učebnice a slovníky, vydával časopisy u nás i v zahraničí. Působil jako osvětový pracovník, inicioval založení byst-
řické spořitelny a městské knihovny. Věnoval se turistice, lyžování a cyklistice, byl podporovatelem skautingu. (*10. 1. 1878 
Holešov) – 65. výročí úmrtí

VÝROČÍ - LISTOPAD

Studovna Městské knihovny v Hole-
šově zažila po mnoha letech symbolicky 
řečeno nevídanou podívanou... v pátek 
16. září si ji pro svůj svatební den vybrali 
snoubenci Silvie Palečková a Milan Poní-
žil. Poslední nevěsta s ženichem si tady 
své ano řekli před osmnácti lety. Potvrzu-
je to holešovská matrikářka Jarmila Med-
ková i vedoucí knihovny Irena Železná. 

„Je to z nostalgie, tady se vždycky 
konaly svatby. Oba milujeme knihy, oba 
jsme sem chodili jako děti, moje sestra 
prodává knihy a moje maminka dělá 
vitráže,“ vysvětluje sympatická nevěsta  
a ukáže přitom na krásná vitrážová okna, 
která v Holešově jen tak neuvidíte.

 Už na první pohled je jasné, že tato 
svatba není výjimečná jen tím, že se koná 
v knihovně, ale i originálním přístupem 

obou mladých lidí. Že jsou to čtenáři  
a navíc milovníci slavné ságy Johna Ro-
nalda Reuela Tolkiena Pán prstenů, to 
nelze přehlédnout. V sametové krabičce 
leží dva snubní prsteny jako ze slavného 
fantasy příběhu, ženich má dlouhý kabát 
a robustní boty a ani nevěsta není upra-
vena tak, jak zpravidla dnešní nevěsty 
chtějí vypadat... Má krátké ručně ma-
lované šatičky a i ona zvolila boty jako 
z Pána prstenů. Oba se přitom shodují, 
že nejdražší na jejich svatebním obřadu 
nejsou šaty, kabát, dokonce ani prstýnky, 
ale právě boty.

Silvii a Milana Ponížilovi oddal 
starosta města Rudolf Seifert, který si 
s nimi také symbolicky připil. Holešov-
ské knihovnice i pracovníci kulturního 
střediska přejí novomanželům pevný  

a láskyplný vztah, ve kterém nebude 
nikdy chybět prostor pro knihy i fantazii. 

Na závěr přidáváme upřesnění – 
svatby ve studovně holešovské knihov-

ny se konaly pouze v době, kdy nebylo 
možné pořádat obřady v zámecké sala 
terreně.  

Dana Podhajská

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

SPOLEČNOST / INZERCE

SŇATKY
Barbora Adamíková – Ostrava
Paul John Blakeley – Praha
Monika Půčková –  Přílepy
Daniel Moravec – Přílepy
Assunta Sposato – Španělsko
David  Novák – Lechotice
Valerie Vítková – Praha
Luis Eduardo Pazmiňo Doring – Ekvádor
Ivana Skácelová – Dolní Újezd 
Robert Kadlečík – Týn nad Bečvou
Michaela Mrázková – Slavkov 
pod Hostýnem
Pavel Šebesta – Hulín
Veronika Klimešová – Vranovice
Vladan Nesvadba – Loukov
Michaela Dovrtělová – Holešov, č. Žopy
Petr Ploch – Holešov, č. Žopy

Michaela Čapková – Olomouc
Jan Koudela – Olomouc
Nela Kutrová – Bystřice pod Hostýnem
Lukáš Fuit – Rymice
Silvice Palečková – Holešov
Milan Ponížil – Holešov, č. Tučapy
Adéla Vlčková – Holešov, č. Količín
Jaromír Kaňa – Holešov, č. Količín
Jana Kolářová – Praha
Michal Tomšů – Praha
Barbora Kopčilová – Liberec
Ladislav Šulc – Liberec
Lenka Václavíková – Ludslavice
Petr Křižan – Ludslavice
Julija Serhijivna Očenaš – Ukrajina
Radim Spáčil – Holešov, č. Tučapy
Kateřina Hradilová – Holešov
Svatopluk Hradil – Chvalčov

Eva Chalupová – Holešov
Ahmad Nauman – Pákistán
Blanka Janálová – Holešov, č. Tučapy
Martin Sklenář – Prusinovice
Aneta Trněná – Holešov
Roman Bulis – Bystřice 
pod Hostýnem
Markéta Mikulíková – Osíčko
Martin Teplíček – Holešov
Denisa Skřivánková – Halenkovice
Adam Eger – Chvalčov
Michala Mrázková – Brandýs nad Labem
Petr Blabla – Brandýs nad Labem
Tra My Ngoová – Luhačovice
Petr Kratina – Zlín
Jana Němečková – Otrokovice
Jan Věrný – Napajedla

ÚMRTÍ
Helena Polášková – Holešov
Marie Navrátilová – Holešov, č. Količín
Jan Nohýl – Holešov, č. Tučapy
Marie Mrázková – Holešov
Ludmila Lišková – Holešov
Marie Pospíšilíková – Holešov
Marie Chotová – Holešov
Miroslav Byja – Holešov
Zdeněk Daněk – Holešov
Marie Chytilová – Holešov, č. Tučapy
František Horejš – Holešov
Eva Krutilová – Holešov
Libuša Sedlářová – Holešov
Ludmila Škrabalová – Holešov

Jarmila Medková
matrikářka
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„Lidé, vraťte se do divadel“, vzkazují ochotníci veřejnosti a zvou 
na podzimní Divadelní přehlídku ochotnických souborů 

Po tříleté covidem vynucené pauze se do Holešova 
vrací tradiční Divadelní přehlídka. Od 21. do 23. října vy-
stoupí v kině Svět ochotnické soubory z regionu. Přehlíd-
ka je tentokrát nesoutěžní, podle členů holešovského Di-
vadla 6. května jde tentokrát hlavně o návrat k tradičním 
kulturním akcím a podporu spolkové činnosti. 

„Čeká nás oddechová lehčí forma přehlídky, protože 
cílem je spíš to, aby se lidé vrátili do divadel, abychom  
v obecném smyslu podpořili spolkovou činnost a vzá-
jemně se podpořili,“ vysvětlila Šárka Topičová z holešov-
ského D6K. 

Sestavit program nicméně jednoduché nebylo. 
Práci ochotnických souborů poznamenaly opakující se 
lockdowny a zkoušet mohli prakticky nanejvýše rodinní 
příslušníci. Přesto se holešovským hercům podařilo při-
pravit zajímavý program, na který zvou veřejnost spolu 
se spolupořadatelem Městským kulturním střediskem 
Holešov. 

 Přehlídku zahájí v pátek 21. října večer domácí 
soubor reprízou muzikálu Když Zuzana není sama doma.  
S ochotníky ji nazkoušela Vladimíra Dvořáková a premi-
éra byla letos na jaře. Podle režisérky se na představení 
nic nemění a diváci se letos na podzim mohou těšit na 
stejné představení. 

V sobotu 22. října v 16 hodin zahraje Divadelní spo-
lek Kroměříž komedii Milá matko... a následovat bude 
holešovská repríza komedie Pohnutého divadla Loukov 
Paní plukovníková. I toto představení už někteří diváci 
v minulosti u nás viděli, nicméně i tato komedie získala 
velký ohlas publika, proto se opakuje. V neděli 23. říj-
na zvou pořadatelé do divadla hlavně rodiče s dětmi.  

Na programu bude Nezbedná pohádka spolku ochotníků 
Spolu z Lukovečku. 

Vstupenky na jednotlivá představení nebo perma-
nentky na celé tři dny lze již nyní zakoupit v MIC Holešov 
nebo online přes webové stránky MKS Holešov www.
holesov.info. 

Dana Podhajská

Vnímají svět jinak, přesto v něm žijí s námi, 
zámek od listopadu vystaví fotografie o autismu

Unikátní výstava o autismu Vnímám svět jinak, přes-
to v něm žiji s vámi bude od 1. do 27. listopadu k vidění 
na zámku v Holešově. Bude volně přístupná na chodbě 
prvního patra zámku a to od úterý do pátku od 13 do 17 
hodin, o víkendech od 9 do 16 hodin. 

V úterý 1. listopadu v 17 hodin zveme veřejnost na 
vernisáž. 

Zajímavý projekt vzešel ze spolupráce zlínské nezis-
kové organizace Za sklem o. s. a Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sedmnáct 
studentů oboru Reklamní fotografie nafotilo osmadva-
cet lidí s poruchou autistického spektra i bez ní a každá 
fotografie musela obsahovat větu: „V čem jsem jiný?“

„Kdo má diagnózu a kdo ne však divákům zůstane do 
poslední chvíle utajeno. Zjistí to až podle speciálně vytvo-
řeného grafického klíče. Projekt je zajímavý i tím, že sa-
motní fotografové do poslední chvíle nevěděli, koho fotí,“ 
přiblížila cíle výstavy a samotného projektu koordinátorka 
společenských aktivit Za sklem o. s. Zlín Saskia Mišová. 

 Fotografie vytvořili studenti ateliéru Reklamní 
fotografie Fakulty multimediálních komunikací Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením Jana Jindry  
a jejich poselství je jasné – osoby s poruchou autistické-
ho spektra se na první pohled nijak neliší od většinové 
společnosti. Jen vnímají svět trochu jinak, tomu by se 
měl návštěvník výstavy, potažmo společnost pokusit 
porozumět.

„Každý jsme jiný, a přitom všichni toužíme po stej-
ných věcech. Lidé na spektru autismu to mají stejně,  
i když jsou často většinovou společností vnímáni tak, že 
jsou rádi ve svém světě jinakosti a nepotřebují nás. Rádi 
bychom touto výstavou přiblížili široké veřejnosti pro-
blematiku autismu a poukázali na to, že jinakost nemusí 
být překážkou, ale naopak mostem mezi námi,“ dodala 
Mišová. 

„Projekt je pro nás významný nejen svým sociálním 
a společenským přesahem, ale také díky propojování 
studentů a pedagogů ateliérů Reklamní fotografie, 
Grafického designu, Audiovizuální tvorby, Prostorové 
tvorby, Arts Managementu a Ústavu marketingových 
komunikací,” doplnila ke spolupráci Jitka Alexová, ma-
nažerka Centra kreativních průmyslů a podnikání, která 
spolupráci s organizací Za Sklem o.s. koordinovala za 
Fakultu multimediálních komunikací. 

Výstava Vnímám svět jinak, přesto v něm žiji s vámi 
putuje Českou republikou. Před Holešovem byla k vidění 
v Praze, po skončení na zámku by se měla přesunout do 
dalších zajímavých prostor. Podle Saskie Mišové se její 
organizátoři snaží, aby během následujících dvou let 
„prošla“ všemi krajskými městy. Díky anglickému pře-
kladu by mohla také překročit hranice republiky. 

Dana Podhajská

Sněhová královna 
- poetická pohádka 
v moderním podání

Brněnské divadlo MALÉhRY uvede 6. listopadu  
v Holešově poetickou pohádku na motivy příběhu H. 
Ch. Andersena, jak ji neznáme. Příběh Gerdy a Kaje 
totiž vyprávějí tři uklízečky. Využívají všech prostředků  
z vlastních zdrojů, jako jsou kýbly, hadry, smetáky a di-
vadelní rekvizity, které fiktivní herci zanechali na jevišti. 
V hlavní roli se představí Daniela Zbytovská, Barbora 
Seidlová a Nikola Zbytovská. Představení se koná v kině 
Svět v 15:30 hodin. Vstupenky koupíte v předprodeji v IC 
Holešov nebo na www.holesov.info. 

Trojice známých hereček z divadla MALÉhRY v Ho-
lešově poprvé hostovala v roce 2018 ve scénickém čtení 
fejetonů z rukopisů Daniely Zbytovské. I toto představe-
ní, stejně tak jako Sněhová královna, bylo postaveno na 
co nejbližším kontaktu s publikem. (dap)
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Holešovské muzeum připravilo speciální edukační program pro školáky
Holešovští školáci si mohli na jeden den vyzkoušet, 

jaké to je být muzejníkem. Ve čtvrtek 29. září se s peda-
gogy zúčastnili speciálního edukačního programu, který 
připravili muzeologové Renée Rudolfová a Jan Machala. 

Děti se hned na úvod seznámily s funkcí muzea, 
poté se rozdělily do skupinek a soutěžily o body. Nejlep-
ší tým čekala odměna. Za úkol měly například sestavit 
rozstříhanou kopii historické fotografie, určit, o jakou 
stavbu či místo jde a najít jej na mapě města. Vyzkou-
šely si také práci se sbírkovými předměty, k dispozici 
měly vše, s čím pracují opravdoví muzejníci, tedy třeba 
metr a váhu. Vybraly si předmět, který chtěly zkoumat, 
změřily a zvážily jej, popsaly a zakreslily do evidenčních 
karet. Oproti tomu během jiného úkolu hledaly sbírkový 

předmět podle popisu nebo se pokoušely určit osobnost 
z historie muzea podle toho, co se dočetly v expozici.

„Naším cílem bylo představit jim holešovské muze-
um a ukázat, co naše práce vlastně obnáší a především 
upozornit děti na důležitý význam muzeí,“ řekla muzej-
nice Renée Rudolfová.

Oba pracovníci holešovského muzea si spolupráci 
se školami pochvalují. Pedagogové totiž velmi aktivně 
využívají podzimní možnost zhlédnutí výstavy koruno-
vačních klenotů ve velmi výhodné finanční kombinaci  
s hejtmanským mečem Jana z Rottalu a výstavou 100 let 
muzejnictví v Holešově. Školy se mohou přijít podívat až 
do 27. listopadu, nutná je rezervace předem. Cena zmí-
něného programu je 70 Kč za žáka.   

Dana Podhajská 

Legionářské spinky, staré mapy - jankovické poklady míří do muzea
Městské muzeum a galerie v Holešově získalo další 

poklad do svých sbírek. Darujícím je tentokrát pan Josef 
Kučera z Jankovic, který Holešovu věnoval šest historic-
kých map z 19. století a takzvané spinky, součást obutí 
vojáka.

„Samozřejmě máme obrovskou radost. Dárce tvr-
dí, že spinky jsou legionářské z první světové války, ale 
podle mě vypadají jako prvorepublikové četnické. Ale 
počkáme si na vyjádření odborníků,“ říká k jankovickým 
pokladům muzejník Jan Machala. 

Podobně nejasný je také původ největší z darova-
ných map. „Chybí na ní legenda, což je zvláštní. Připadá 
nám to, jako kdyby se jednalo o nějaký výřez z jiné, větší 
mapy. Nicméně mapa ukazuje habsburské Předlitavsko, 
tedy Rakousko, Moravu a část Čech,“ dodává muzejnice 
Renée Rudolfová. Zbývající mapy jsou malé a datují se 
na konec 19. století. Jedna ukazuje Brno, další jižní Mo-
ravu a Mikulovsko, další Přerovsko a Kroměřížsko včetně 
Holešova.

Josef Kučera z Jankovic holduje sbírání starých věcí 
už mnoho let. V roce 2008 dokonce ve vesnici otevřel 
malé muzeum a vystavoval v něm věci po předcích, které 
mu lidé věnovali. 

„Měl jsem v něm spoustu zajímavostí. Třeba sbírku 
legendárních rybiček Mikov od obyčejné železné až po 
mosaznou, brusku na žiletky, formu na odlévání kulek 
do pistolí či sadu tužek v originálním balení od firmy 

Mefisto,“ prozrazuje sběratel. Ke spinkám, které věnoval 
holešovskému muzeu, prý byly i boty po jankovickém le-
gionáři z Ruska, panu Očadlíkovi. Podle Josefa Kučery se 
ale bohužel někde ztratily. 

Městské kulturní středisko i jeho složka Městské 
muzeum a galerie Holešov děkuje Josefu Kučerovi za vše, 
co věnoval. Všechny dary budou uloženy v muzejních 
sbírkách a je pravděpodobné, že budou dříve či později 
vystaveny na některé z budoucích výstav muzea. 

Pokud máte doma zajímavý historický předmět 
či jiný umělecký artefakt, který chcete věnovat svému 
městu, pošlete jeho fotografii na e mail podhajska@
mks-holesov.cz nebo se ozvěte na tel. číslo 739 245 461. 
Muzeologové předmět posoudí a pokud zjistí, že město 
něco podobného ve sbírkách nemá nebo se jedná o jinak 
zajímavý kousek, rádi si dárek převezmou.

Dana Podhajská

Nová výstava o dobrovolných archeolozích na východním Kroměřížsku, 
zveme vás do muzea

Městské muzeum a galerie Holešov otevřelo 8. října 
novou výstavu. U příležitosti Mezinárodního dne archeo-
logie, který připadl na 15. října, zve veřejnost na výstavu 
o historii amatérských archeologických spolků v regionu 
a také o jednotlivých osobnostech. Výstava je doplněna 
o vybrané artefakty z holešovských sbírek. 

 „Archeologie tvoří nejrozsáhlejší část našich sbírek. 
Proto jsme se rozhodli věnovat tématu celý podzim.  
Z našeho pohledu je nejzajímavější osobnost Bohumila 

Struhaly, bývalého ředitele našeho muzea, a venkovské-
ho amatérského archeologa Ignáce Tabarky z Rymic. Oba 
významně přispěli k rozsahu našich sbírek,“ vysvětlila 
Renée Rudolfová z městského muzea. 

 Holešov si tuto výstavu zapůjčil z Muzea Kroměříž-
ska, respektive přímo z Rymic, kde v místní tvrzi visela 
celé léto. Jejími autory jsou kroměřížské archeoložky 
Pavlína Daňhelová, Lenka Pěluchová a Dalibor Kolbin-
ger, který výstavu inicioval. Právě s těmito třemi osob-

nostmi naše muzeum připravuje v listopadu přednášku. 
Datum bude zveřejněno na webových stránkách www.
holesov.info. 

 Výstava o dobrovolných archeolozích na východním 
Kroměřížsku bude k vidění do 27. listopadu. Prohlédnout 
si ji můžete v rámci vstupného do holešovského muzea 
nebo v rámci velmi zvýhodněného kombinovaného 
vstupného na všechny podzimní zámecké výstavy. 

Dana Podhajská
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Český ráj aneb co se děje v sauně, když v ní chlapi zůstanou sami. Další ko-
medie ze série nevšedních divadelních komedii LiStOvÁnÍ se v New Drive Clubu konala 
23. září. Ve středu 9. listopadu se můžete těšit na další vtipné představení, tentokrát 
Třešně v rumu s herečkou Michaelou Janečkovou. Vstupenky jsou již v předprodeji v IC 
Holešov nebo na www.holesov.info. (dap) 

Poklady nebo tretky, jak se to vezme. Podle prodejců ta prává echtovní sběratel-
ská činnost už není, co bývala. Na Holešovském blešáku 18. září se nicméně dalo sehnat 
mnoho drobných zajímavostí. Například alpský prvorepublikový batoh z pravé telecí 
kůže, staré kolorované pohlednice ze všech možných koutů republiky či cestopisné knihy. 
Poslední zámecký bleší trh v tomto roce se koná 13. listopadu. foto Dana Podhajská

Sledujte nás na webových stránkách
www.holesov.cz, www.holesov.info

Otevřené brány opět potěšily velké množství zájemců
Počátkem května letošního roku se v Holešově již 

tradičně otevřely brány našich kostelů návštěvníkům. 
Projekt Zlínského kraje s názvem Otevřené brány si v my-
slích a srdcích mnoha lidí za léta své existence získal své 
místo. Prohlídky trvaly od začátku května do konce září 
o víkendech a státních svátcích. Každým rokem nalezne 
sakrální umění našeho regionu své nové obdivovatele.

Ostatně o oblibě celého projektu svědčí i fakt, že v le-
tošním roce navštívilo farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
2 913 osob (z toho 88 ze zahraničí) a filiální kostel sv. Anny 
celkem 1 998 osob (ze zahraničí 95). Pro mnohé to zname-
nalo první návštěvu Holešova, která je mnohdy mile pře-
kvapila a povzbudila k objevování dalších našich památek.

Kostely přitom zdaleka nenavštěvují pouze senioři. 
Možnost komentované prohlídky přitahuje rodiny s dět-
mi, lidi středního věku, mladé manželské páry, studenty  
a mnoho jiných obdivovatelů kulturního bohatství. Největ-
ším lákadlem byla zaslouženě ve farním kostele Černá kaple 
a výstup na kůr. Ani kostel sv. Anny s kaplí sv. Kosmy a Dami-
ána nezůstává nepovšimnut, návštěvníky naopak velice za-
jímala jeho klášterní minulost. Za obzvlášť pozoruhodné po-
važovali relikviáře s ostatky svatých mučedníků a kazatelnu. 

Několik návštěvníků také přišlo do kostelů zavzpo-
mínat na dobu, kdy je sami navštěvovali se svými praro-
diči. Někteří si dokonce pamatovali i využívání kostela sv. 

Anny jakožto studentského kostela v 1. polovině 20. sto-
letí. Zavítali i takoví pamětníci, kteří kostel navštěvovali, 
ale později byli nuceni emigrovat a až po desetiletích se 
vrátili do kostela zavzpomínat.

Mnozí označili holešovské církevní památky za 
skrytý poklad, o němž se neví natolik, jak by si zaslou-
žil. Někteří se dokonce rozhodli napsat na krajský úřad 
pochvalný e-mail s prosbou o zachování tak unikátního 
projektu i pro další léta. O zahraničních hostech se sluší 

zmínit, že i pro Rakušany, Poláky, Brity či Italy je morav-
ské, konkrétně pak holešovské, kulturní dědictví něčím 
velice cenným a obdivovaným.

Návštěvní knihu opět zaplnila spousta milých zpráv 
a průvodci mohou říci už jen jediné: díky vám všem za 
krásnou prohlídkovou sezónu a na viděnou příští rok! Ať 
úcta k našim památkám i nadále stoupá.

Radek Večeřa
Římskokatolická farnost Holešov

foto Milena Machálková
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Holešovský rodák, malíř Walter Stamberger
Jaká je jeho jediná manželka Eva Kotulová a jak svého manžela vnímala

Eva Kotulová má úctyhodný věk. Ale nejen to. První, 
čeho si v její přítomnosti musíte všimnout, je neuvěři-
telný přehled a smysl pro pořádek. Neujde jí naprosto 
nic. Takže ve chvíli, kdy jediné manželce malíře a hole-
šovského rodáka Waltera Stambergera vracíme obrazy, 
které zapůjčila na prodejní výstavu, se z osmdesátileté 
dámy stává dravec s ostřížíma očima.

„Jsem takzvaný starý vlk,“ konstatuje vesele. S inže-
nýrským titulem věnovala profesní život řízení podniků, 
byť v soukromí žila po boku člověka, který raději vedl 
štětec po malířském plátně. 

Waltera Stambergera si vzala v šedesátých letech. 
Mu bylo přes čtyřicet, jí o mnoho let méně. I když se po 
deseti letech rozvedli, ve stejném bytě spolu žili dál. Po-
zorný divák výstavy Obrazy Benjamina Waltera si jistě 
všiml, že výjevy mladé blond víly a nešikovného klauna 
zvaného August, jak sám sebe autor viděl, jsou častým 
námětem... 

Přesto společně vychovali syna a ve starém bytě  
v srdci Prahy dokonce nějakou dobu žili dohromady  
s Evinými i Walterovými rodiči. Stopy Walterovy práce 

jsou všudypřítomné a nekonvenční historie této domác-
nosti dýchá z každého kouta. Tito dva lidé totiž byli a ne-
byli jen manželé, ale také spolupracovníci, překladatelé  
a intelektuální partneři. 

Vracíme, co jsme si půjčili. Ke každému obrazu, který 
paní Evě projde rukama, si poslechneme poznámku nebo 
příběh. Některé dílo má raději, některé zase vůbec. Dokon-
ce se diví, že se prodaly obrazy, které přímo nesnášela... 

Podle jakého klíče vlastně posuzuje práci svého 
muže? „Podle žádného. Prostě mám za život vypozoro-
váno, co se lidem líbí a co ne. Tmavé obrazy obecně moc 

nejdou, no ale tenhle se prodal…,“ odpovídá na otázku 
a dál podepisuje certifikáty pravosti pro ty, kteří si Stam-
bergerův obraz na výstavě koupili. 

Z obrazů, které poprvé zapůjčila do Holešova, vra-
címe určitě tu menší část. Ano, naivní, temperami ma-
lovaná díla českého sinologa, historika, novináře a pře-
kladatele zaujaly. Jdeme položku po položce, roznášíme 
obrazy po pokojích a pomáháme věšet vrácené obrazy 
zpět na svá místa. Eva Kotulová stále kroutí hlavou nad 
tím, kolik se toho prodalo... 

„Walter by se zlobil, chtěl by své obrazy doma,“ 
poznamená a nabízí nám skleničku luxusního francouz-
ského koňaku, který prý stejně jako její matka dostává 
tradičně na Vánoce. 

Po malířově boku vedla jistě nevšední život a hra-
nice stereotypu překračovala v mnoha ohledech. Konec-
konců nezaskočilo ji ani nového století – ovládá chytrý 
telefon, celý byt má pokrytý wifi sítí, a když potřebu-
jeme vytisknout dokument, bryskně nabídne vlastní 
počítač i tiskárnu. 

Dana Podhajská 

Není malých knihoven?
Rozhodně! A ta naše holešovská se hrdě řadí k těm, 

které jsou sice malé, co se počtu zaměstnanců týká, ale 
velké, co se týká výkonu, jeho efektivity či kreativity je-
jích zaměstnanců a přátel. Vždyť jen v loňském, částeč-
ně ještě covidovými restrikcemi zasaženém, roce naše 
knihovna uspořádala 151 akcí pro veřejnost!

To byl jeden z hlavních faktorů, který oslovil pořa-
datele konference Knihovny současnosti 2022, která se 
konala ve dnech 13. – 15. září v prostorách Pedagogické 
fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Na jubilejním 
30. ročníku největší knihovnické konference v ČR měla 
tak holešovská knihovna prostor odprezentovat všechny 
úspěšné akce, které se v roce 2021 nesly na vlně oslav 
100. výročí založení Masarykovy veřejné knihovny  
a čítárny a 160. výročí založení Čtenářského spolku. A že 
bylo o čem mluvit. Výstavy, workshopy, přednášky, kon-
certy, akce pro malé i velké, či fenomén Holešovských 

pověstí, které byly nejdřív načteny na YouTube kanál 
města, pro velký úspěch knižně vydány a jejichž postavy 
nám nakonec ožily doslova „pod rukama“ při vycházce 
po místech, kde se odehrály. 

Předat si vzájemnou inspiraci, vzájemně si ukázat 
cestu a taky se trochu pochlubit tím, co se dá i ve slo-
žitých podmínkách zorganizovat, to bylo hlavní poslání 
odpoledního bloku druhého dne konference, která nesla 
právě název Není malých knihoven. 

Spolu s knihovníky z Mikulova, Halenkova, Fryštá-
ku, Babic či Litobratřic jsem tedy měla možnost nejen 
inspirovat kolegy, upozornit na to, že naše knihovna 
opravdu není zanedbatelná (ač by se vzhledově zvenčí 
zanedbaná zdát mohla, jak jsem zaslechla nedávno od 
dětí na besedě :-), ale hlavně jsem dostala možnost také 
veřejně poděkovat svým loajálním a kreativním kolegy-
ním a ochotným dobrovolníkům, díky nimž se směle 
můžeme (a taky že budeme!) dál pouštět do nových  
i osvědčených projektů. 

Hana Zaoralová

Slavnostní Den české státnosti a svátek sv. Václava
Den české státnosti a svátek sv. Václava jsme v Ho-

lešově oslavili tradičním způsobem. Sešli jsme se ke mši 
svaté, která je pravidelně sloužena jak za občany města 
i obcí Mikroregionu Holešovsko, tak i za zastupitele, sta-
rosty a starostky. Jako hosta jsme přivítali rektora bazili-
ky na Svatém Hostýně Ladislava Noska.

Na mši pak navazoval opět tradiční Svatováclavský 
koncert, který vždy začíná svatováclavským chorálem, 
při kterém se všem tají dech. V podání Holešovského ko-
morního orchestru jde o skutečně nádhernou záležitost. 
Jelikož do programu zasáhlo onemocnění sólistů, za-
skočila za ně holešovská latinská schola Beati Cantores, 

která publikum potěšila skvělým pěveckým vystoupe-
ním. Neodmyslitelné je také zakončení koncertu státní 
hymnou.

Součástí oslav svátku sv. Václava bývá možnost 
přispět dobrovolným příspěvkem na projekt Ježíškova 
vnoučata. Výtěžek z koncertu spolu s příspěvkem města 
Holešova poslouží na nákup vánočních dárků pro osa-
mocené seniory ubytované v Centru pro seniory nebo 
Domě zvláštního určení. Všem dárcům srdečně děkuje-
me, vybralo se 3714 Kč.

Hana Helsnerová 

SPOLEČNOST
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Podzimní řada festivalu 
Musica Holešov zahájena

„Vznik lidových písniček je tak přirozený jako to, že roste tráva nebo roste luční 
kvítí. Stejně tak přirozená je totiž lidská potřeba vyjádřit se k životu. Popsat to, co pro-
žíváme, vyzpívat se z toho…“ Těmito slovy zahájil nedělní koncert umělecký vedoucí 
souboru Musica Bohemica Jaroslav Krček.

Soubor pak posluchačům zahrál „lidovky“ jak autorské, tak upravené. Představil 
Bohuslava Martinů skladatele i Bohuslava Martinů „upravovatele“, zazněly písně zpra-
cované Leošem Janáčkem nebo samotným Jaroslavem Krčkem. A stejně jako je tomu  
v životě - zněly veselé písně, ale došlo také na tklivé tóny písní na vážná témata.

První koncert podzimní řady festivalu Musica Holešov nás naladil na příjemnou 
hudební vlnu a návštěvníci se už teď mohou těšit na koncerty další. Budou rozmanité, 
ale jedno budou mít společné - ve všech se bude zpívat.

Koncertem ke státnímu svátku nás 30. října potěší Filharmonie Bohuslava Martinů 
spolu se sólisty Natalii Rubis a Jiřím Vodičkou. V neděli 28. listopadu přivítáme Štefa-
na Margitu, Iris Moris a Michala Kindla a tak trošku netradičním vánočním koncertem 
bude 18. prosince „Concentus biiugis“ - Jeden klavír, dva klavíristé, čtyři ruce. Vystoupí 
na něm Dora Nováková Wilmington – klavír, Tereza Zimková – soprán, Karel Košárek – 
klavír v doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Tomáše Netopila.

Hana Helsnerová

Ve Všetulích se hodovalo
Pro tradiční Všetulské hody letos pořadatelé zvolili správný termín a „vychytali“ krás-

né počasí. Po propršeném týdnu se v neděli 2. října na všechny přítomné smálo sluníčko.
Přes Všetuly prošel krojovaný průvod v doprovodu dechové hudby a u zvonice, zasvěcené 

sv. Františku z Assisi, pak proběhla mše svatá. Následný program už ale neprobíhal v parku jako 
obvykle, útočištěm se tentokrát stala tělocvična v SVČ Tymy, kde vystoupil Dětský folklórní sou-
bor Všetulské Hanáček a probíhala zde také soutěž o nejlepší koláč a další doprovodný program.

Neodmyslitelně ke Všetulským hodům patří svatofrantišské požehnání zvířatům. Nej-
hojněji zastoupeni byli samozřejmě pejsci, ale nechyběli ani koně a dokonce i jeden králík. 
Při požehnání byl přítomným přednesen příběh o pelikánovi. Pelikán je starokřesťanským 
symbolem Krista. Traduje se, že pelikán si v případě nouze o potravu svým zobákem roz-
klová vlastní hruď a pak mláďata krmí krůpějemi své vlastní krve. Jde o oblíbený výjev 
křesťanské ikonografie pocházející z gotiky a je často námětem náboženských písní. 

Hana Helsnerová

Omladina Martinice
Dne 28. září 2022 se uskutečnil již 13. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků 

v Náměšti nad Hanou. Po mši svaté se od místního obecního úřadu krojovaný  průvod 
za hudebního doprovodu Moravské Veselky odebral na nádvoří náměšťského zámku, 
postaveného ve francouzském stylu. Po slavnostním zahájení olomouckým hejtmanem 
se představily přítomné hanácké soubory na dvou scénách se svým programem. Této 
kulturně společenské akce se zúčastnilo více než 500 krojovaných Hanáků z Přerovska, 
Olomoucka, Prostějovska , přičemž  zde  nechyběla ani Martěnská Omladina, prezen-
tující oblast Holešovska a Kroměřížska. Bohatý program za pěkného, ale trochu chlad-
ného počasí  neodradil přítomné a jistě si každý odnesl hezký zážitek ve slavnostním 
Svatováclavském svátku. 

Koncem měsíce srpna uskutečnila Omladina Martinice v Rymickém skanzenu v pří-
rodě s Českou televizí ve spolupráci se starostou obce p. Martinem Bartíkem a Muzeem 
Kroměřížska, které má dané objekty ve své správě, natáčení dožínek, tak jak to naši 
předkové v minulém století uskutečňovali.  Od sečení obilí, stavění snopů do "panáků", 
mlácení obilí cepama a v neposlední řadě předání dožínkového věnce hospodáři až po 
dožínkovou veselici. Tohoto natáčení se zúčastnili kromě dospělých také i děti ze sou-
boru, kde jsme si z tohoto celodenního natáčení  odnesli nejen hezké zážitky, ale i vzpo-
mínky. Vysílání tohoto programu by mělo proběhnout 4. listopadu v 8.00 hod na ČT1.      
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Prvňáčci na 1. ZŠ
Děti v prvních třídách si v září postupně zvykají na 

nové prostředí, povinnosti, paní učitelku a také kama-
rády. Aby se lépe poznali, k tomu slouží již zavedené 
adaptační vycházky spojené s hrami a soutěžemi. Za pří-
jemného pozdně letního počasí se děti vydají se svými 
třídními a vychovatelkami z družiny na hřiště, do Zámec-
kého nebo Amerického parku. Když nám počasí nefandí, 
hrajeme si, sportujeme nebo vyrábíme drobnosti ve 
škole a v tělocvičně. Prvňáčci přitom nenásilně navazují 
kamarádské vztahy, učí se spolupráci, vytrvalosti, pozor-
nosti a vzájemné toleranci. Jsme rádi, že drobné odmě-
ny, medaile nebo pamětní listy můžeme hradit mimo 
jiné z podpory, kterou SRPŠ získává z fondu kultury, 
sportu a vzdělávání města Holešova – tzv. Akce milion.

Mgr. J. Růžičková

Ve florbalu 1. ZŠ boduje
Koncem září se již tradičně pořádá okrskové kolo ve 

florbalu. Z naší 1. ZŠ se pilně připravují vždy dvě družstva 
– starší a mladší žáci. Mladším se letos podařilo získat 3. 
místo, ale starší ve velmi silné konkurenci a bez jediné 
prohry obsadili nádherné 1. místo. Tím si vybojovali po-
stup do okresního finále, které se uskuteční v úterý 11. 
10. 2022 tentokrát v naší sportovní hale.

Školu reprezentovali: Štěpán Cholasta, Tomáš Cho-
lasta, Petr Dobeš, Matěj Tkadlec, Lukáš Tureček, Vojtěch 
Balner, Marek Gerát, Tomáš Zapletal, Damián Ševčík, 
Václav Pumprla, Daniel Svoboda a Michal Ševeček. Dr-
žíme našim klukům palce v okresním kole a věříme, že 
budou i nadále úspěšně reprezentovat naši školu. 

Mgr. Petr Oral

Na „Jedničce“ rozvíjíme matematické talenty
Stmelování nového kolektivu třídy 6. C, spoluprá-

ce a zábava – to byla hlavní náplň dvou dnů 12. – 13. 
září, strávených Pod Šamburkem v Rajnochovicích, pod 
vedením paní učitelky Jaroslavy Dvořákové a Pavly Ob-
držálkové. 

Tato akce byla mimo jiné také hrazena z dotace měs-
ta Holešova – tzv. Akce milion.

Na „adapťák“ poté do konce týdne navázalo matema-
tické soustředění, kde si žáci 6.C a 7.C provětrali své mozkové 
závity. Paní učitelky Libuše Procházková, Alena Jakubíčková, 
Jaroslava Dvořáková a pan učitel Oral si pro žáky připravili 
spoustu projektů a zábavných her, které si žáci s nadšením 
užili. Procvičili si manuální zručnost při výrobě papírového 
automatu – žirafy, která „umí“ vystrkovat krk. Krasohled 

z korálků a raketka zase vyžadovaly jisté znalosti z fyziky.  
A při hodině kombinatoriky si spočítali, jakou mají šanci 
výhry například ve sportce. Všechny tyto činnosti by nebylo 
možné zvládnout v běžné hodině ve třídě. Také proto jsou 
soustředění našich žáků tak oblíbená. Pozitivní je i možnost 
společně stráveného času s kamarády mimo školu a domov.

Mgr. P. Obdržálková a Mgr. Růžičková

Sedmáci 1. ZŠ cestovali časem do dob Velké Moravy
Na první dějepisnou exkurzi tohoto školního roku odjeli sedmáci ve čtvrtek 

29. září. Ze současnosti se přenesli rovnou do dob starých Slovanů a vládců na 
Velké Moravě. Úvodní zastavení bylo ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde 
se díky expozici Památníku Velké Moravy dozvěděli spoustu zajímavostí o životě 
tehdejších lidí. Pak už následoval přejezd do obce Modrá u Velehradu. Zde navští-
vili vodní svět Živá voda a nedaleko přilehlý Archeoskanzen. To, co se dozvěděli 
žáci ve Starém Městě teoreticky, mohli v Archeoskanzenu shlédnout „naživo“. 
Závěrem výletu byla procházka na Velehradu. Travnatá plocha u baziliky lákala 
ke hře, a tak jsme poslední chvilky exkurze trávili hraním různých her. Nu a pak 
už následoval odjezd domů. Řidič autobusu si cestou chválil pěvecké výkony dětí, 
a i žáci samotní vypadali spokojeně. Vždy je lepší zažít historii na vlastní kůži než 
ji nasávat z učebnic.

ŠKOLSTVÍ
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Ohlédnutí za adaptačním pobytem na Rusavě
Už si neumíme představit začátek školního roku bez adaptačního kurzu pro žáky šesté třídy.
Je fajn, když se noví spolužáci mohou poznat nejen ve školních lavicích. A co „adapťák“ nabízí? Je plný aktivit, které rozvíjejí schopnost spolupráce, vzájemného respektu  

a kamarádství. Jeho cílem je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. 
Kurz sám o sobě nevytvoří soudržnou a dobře fungující skupinu na dlouhá léta, ale přinese žákům i učitelům výhodu, která jim usnadní společný začátek a dá nahlédnout, co 

je pro pohodové společné fungování potřeba. Na realizaci programu se podíleli zkušení instruktoři společnosti Tokaheya, kteří se své role zhostili velmi dobře. 
Veselé i dobrodružné zážitky pak tvoří základ pro život třídy... to vše v našem případě umocnila krásná rusavská příroda.

Letí drak do oblak 
– výtvarná soutěž

Letí drak do oblak – tak se nazývala naše první 
družinová soutěž, ve které si děti poměřily síly ve výtvar-
ných dovednostech. Díky nabídce několika druhů tech-
nik se nám sešla spousta originálních výtvorů, ze kterých 
bylo těžké vybrat ty nejpovedenější. Nakonec jsme zvoli-
ly devět obrázků, z každého oddělení tři, o kterých jsme 
usoudily, že jsou opravdu top.

Všem oceněným gratulujeme a ostatním dětem 
přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích, kterých 
bude v družině letos ještě spousta.

Eva Manová

Strážní andělé v prvních třídách
V letošním školním roce naše škola přivítala v prv-

ních třídách celkem 37 nových žáčků, kteří s očekáváním 
usedli 1. září do školních lavic. Aby jim to seznamování 
se školou šlo lépe a snáz, navštívili je žáci 9. ročníku. 
Přišli se představit, provedli prvňáčky školní budovou  

a stali se jejich strážnými anděly. Některé děti si bez 
zábran svého anděla vybraly hned, některé potřebovaly 
více času nebo pomoc paní učitelky.

Všem prvňáčkům přejeme úspěšné zahájení školní do-
cházky, hodně štěstí, spoustu kamarádů a nových zážitků.
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INZERCE 

 

 
 
 

Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč
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Zajímavá beseda se spisovatelkou 
Ivonou Březinovou

Jazykové soustředění
Pro naše žáky ze tříd s rozšířenou výukou jazyka 

anglického jsme si na začátek školního roku připravili 
třídenní JAZYKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ na Rusavě. Postup-
ně se na Rusavu vypravily třídy 9.C, 8.C a 7.C. Hlavním 
cílem soustředění byl rozvoj jazykových dovedností  
s důrazem na komunikaci a rozšíření slovní zásoby. Mimo 
jiné jsme se snažili i posílit vztahy mezi žáky třídního 
kolektivu. Zábavnou formou jsme zopakovali důležité 
gramatické jevy, jako například přítomné a minulé časy, 
předpřítomný čas a nepravidelná slovesa. Aktivity byly 
zaměřené také na procvičení slovní zásoby, opakování 
popisu obrázků, poslechové dovednosti. Nejkrásnější 
byly naše večerní programy. Nikdy nezapomeneme na 
úžasnou módní přehlídku, během které nám byly před-
staveny, samozřejmě v angličtině, jedinečné modely. 
Nepopsatelným zážitkem byla karaoke show anglických 
písní, která byla plná dojemných chvil. Děkujeme našim 
žákům za nádherný společný čas. Za to, že překonávali 
sami sebe a hlavně, že ztráceli ostych a snažili se naplno 
mluvit anglicky.

Mgr. Veronika Cholastová, 
vedoucí předmětové komise

 
A jak naše soustředění zhodnotili žáci 9. ročníku?
„Moc se mi líbila šipkovaná, i když byla v dešti, tak to 

bylo fajn. Také módní přehlídka byla dobrá.“

„Soustředění se mi líbilo. Některé aktivity mě bavily 
více, některé méně. Jídlo a ubytování bylo fajn. Celou dobu 
panovala přátelská nálada.“

„Soustředění se mi celkově líbilo. Program jsem si uži-
la, až na to, že nebylo moc hezké počasí, abychom mohli 
být většinu času venku. Večerní programy byly zajímavé a 
zábavné. Nejvíc mě bavila šipkovaná a karaoke. Paní uči-
telky byly zábavné a také se rády zapojovaly.“

„Program mě příjemně nadchnul, i když u karaoke  
a módní přehlídky jsem měla trošku trému, ale nakonec to 
bylo super. Mrzelo mě počasí, ale s tím se nedalo nic dělat. 
Taky tam dobře vařili.“

„Velice se mi tam líbilo. Program byl dobře vymyšlenej 
a byla tam sranda. Myslím si, že jsme se zase o něco lépe po-
znali a byli nějaký ten čas spolu. Akorát počasí moc nevyšlo. 
Ale i tak si myslím, že jsme si to všichni užili.“

Ve čtvrtek 22. září navštívila 3. Základní školu Holešov po šesti letech paní spisova-
telka Ivona Březinová. Tentokrát si pro téměř osmdesát žáků osmých ročníků připravila 
povídání o knihách z triptychu „Holky na vodítku“, kde jsou zpracována témata závislos-
ti na drogách, hracích automatech a hubnutí. Poutavou formou seznámila žáky s tím, 
jak příběhy vlastně vznikly a odkud čerpala inspiraci. Osmáci měli možnost zeptat se na 
všechno, co je zajímalo. V závěru besedy byly představeny i její nejnovější knihy, které 
časem obohatí naši školní knihovnu. Za zajištění zajímavé besedy děkujeme paní Haně 
Zaoralové z holešovské knihovny. Jsme rádi, že i touto formou se naši žáci setkávají  
s tématy, která jsou součástí školního minimálního preventivního programu. 

   Mgr. Hana Vičarová

ŠKOLSTVÍ
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Adaptační kurzy
Stalo se už tradicí, že začátkem školního roku jezdí 

žáci 6. ročníku na adaptační kurz. Třídy 6. A, 6. B a 6. C 3. 
Základní školy v Holešově se i letos vypravily na chatu 
Jestřabí na Rusavě. Díky příznivému počasí proběhla vět-
šina programu venku. Lektoři ze společnosti Tokaheya 
měli připraveno mnoho různých úkolů, aktivit a soutěží, 
při kterých se žáci vzájemně více poznali, dozvěděli se 
o svých spolužácích něco nového, prohlubovali důvěru  
k ostatním, lépe se poznali se svou novou třídní učitelkou, 
ale hlavně společně strávili tři dny plné radosti a smíchu.

Mgr. Michaela Křápková, třídní učitelka 6. C

Děkujeme městu Holešov
I když se nám pomalinku rozbíhá školní rok 

2022/23, chtěli bychom zavzpomínat na dobu těsně 
před prázdninami. Díky dotaci z fondu kultury, sportu, 
vzdělávání a sociálních věcí města Holešova mohli žáci 
naší školy uskutečnit v červnu poznávací výlety. 

První stupeň základní školy podnikl dobrodružnou 
výpravu za zvířátky do ZOO Lešná. Nejvíce se líbilo akvá-
rium s rejnoky, které si mohli nejen z bezprostřední blíz-
kosti prohlédnout, ale dokonce i pohladit. Za slunečného 
počasí pak prošli celou zoologickou zahradu. Pobavili je 
tučňáci ve svém vodním představení, nový pavilon dra-
vých ptáků, malé slůňátko s rodinou... Prostě v každém 
okamžiku bylo na co se koukat.

Žáci druhého stupně se pak vláčkem podívali do 
Valašského Meziříčí. Tam navštívili zámek Kinských, kde 
je čekala prohlídka a několik výstav. Na první „Člověk  
v krajině, krajina v lidech“ postupně putovali od pravěku 
až po současnost. Pomoci interaktivní hry mohli lovit 
pravěká zvířata a sbírat plodiny. Poté si prohlédli „Jak 
se žilo na zámku“ a navštívili výstavu jedovatých rostlin 
a živočichů „Nenechme se otrávit“. V historickém jádru 
města pak navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie  
a došli až k zámku Žerotínů.

Žáci odborného učiliště pak mohli díky dotaci měs-
ta Holešova uskutečnit školní výlet zaměřený na přírod-
ní krásy a památky oblasti Litovelska. Nejdříve navštívili 

Javoříčské jeskyně, které patří mezi nejkrásnější jeskyně 
s bohatou krápníkovou výzdobou, velmi členitým la-
byrintem chodeb, dómů a vysokých komínů. Poté se 
přesunuli na nedaleký hrad Bouzov, který patří mezi 10 
nejnavštěvovanějších hradů v ČR. Jeho umístění, vyba-
vení interiéru vytváří magické kouzlo, které jej činí nejen 
vyhledávaným objektem pro pořádání společenských 
akcí, koncertů, divadelních představení, výstav, ale také 
se zde natáčelo mnoho pohádek a filmů.

Ještě jednou děkují žáci a pedagogičtí pracovníci 
Odborného učiliště a Základní školy Holešov

MAP III: Na výjezdu v Žítkové se diskutovalo o vzdělávání a spolupráci škol 
Obec Žítková na Uherskohradišťsku se stala v pon-

dělí 19. a úterý 20. září dějištěm dvoudenního setkání 
aktérů místního akčního plánu vzdělávání (MAP), který 
pro ORP Holešovsko realizuje už od roku 2016 Mikrore-
gion Holešovsko a MAS Partnerství Moštěnka. Účastníci 
výjezdního zasedání si ujasnili další směřování projektu 
pro období let 2023 až 2025. MAP se týká zejména škol 
a školek, kterým pomáhá a podporuje je ve společných  
a sdílených aktivitách, jakými jsou exkurze, školení  
a další vzdělávací akce. 

Zástupci pracovních skupin MAP zaměřených na roz-
voj čtenářské a matematické gramotnosti, rovné příleži-
tosti a financování se seznámili s výstupy z aktualizované 
analytické části dokumentu MAP III. Společně s hosty 

jednání se snažili identifikovat tzv. silné a slabé stránky, 
příležitosti a hrozby témat, která MAP řeší. Na výjezdním 
jednání měli prostor i pro zjišťování aktuálních potřeb 
škol a zazněly i další konkrétní návrhy, jak aktivně spo-
lupracovat. Rekapitulovaly se výsledky fungování MAP 
za celé dosavadní období, prostor byl rovněž pro diskuzi, 
která se týkala výstupů z jednání, připravených a při-
pravovaných investičních projektů pro oblast vzdělávání  
a vyhlášených a připravovaných dotačních výzev.

Dvouletý projekt MAP III navázal v prosinci 2021 
na MAP II. Také MAP III má pomáhat školám a školkám  
s prohlubováním spolupráce a plánováním rozvoje v ob-
lasti vzdělávání na Holešovsku. 

Kontakt pro další informace:
Marie Tesařová
tel.: 734 435 217
e-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz



18 | holešovsko www.holesov.cz

Na dva týdny studentem ve Finsku
Na začátku školního roku čekal celkem 5 studentů 

našeho gymnázia příjemný zážitek ve formě studijní-
ho pobytu ve Finsku. Vydali jsme se do menšího města 
Hämeenlinna, které se nachází mezi Helsinkami a Tam-
pere. Pro nás všechny se stal tento pobyt úžasnou pří-
ležitostí seznámit se s finskou kulturou, přírodou, škol-
ským systémem, ale především s lidmi, kteří se velmi 
rychle stali našimi blízkými přáteli. 

Už od prvního dne jsme cítili rozdíly mezi našimi 
zeměmi - místa byla čistší, lidé vstřícnější a ochotní 
pomoci, dopravní systém inovativní, i když velmi drahý. 
Hned po příjezdu na nás čekaly naše hostitelské rodiny, 

díky kterým jsme měli možnost poznat Finsko opravdu 
na vlastní kůži i za tak krátkou dobu. 

První týden jsme měli spíše poznávací, navštívili 
jsme okolní města a zákoutí našeho “dočasného” města. 
Druhý týden byl především studijní. A jaké bylo studi-
um na finské střední škole? Finové jsou obecně velmi 
aktivní, tudíž nebylo zvláštností se i v deseti stupních 
(pro nás na září dost málo) dopravovat do školy pěšky, 
na kole nebo na oblíbených motorkách. Již při prvním 
vkročení do budovy školy nás překvapilo moderní vy-
bavení školy uzpůsobené efektivní výuce. Ve Finsku se 
středoškoláci učí samostatnosti a zodpovědnosti. Sami 

si vybírají a tvoří svůj vlastní rozvrh, což vede k větší 
motivaci studovat. Celý školní rok probíhá v učebních 
blocích, po kterých následuje zkouškový týden. Rozvrh 
a vyučovací hodiny se v průběhu roku obměňují. Jedna 
vyučovací hodina trvá 75 minut a to, kolik má student 
hodin během dne, záleží prakticky na něm. 

V hodinách se využívají pouze notebooky, které 
financuje škola ze státních peněz. Zapojení moderních 
technologií do výuky nechybí například ani v hodinách 
výtvarné výchovy. Žáci mají během hodiny možnost jít 
pracovat do relaxačních prostor, kde je soukromí, i po-
hodlí. Zde také tráví přestávky či volný čas po vyučování. 
Dobrému klimatu mezi žáky určitě napomáhá i hromada 
volnočasových aktivit, které škola nabízí, a podle našeho 
názoru tomu z velké části napomáhá také samotný sys-
tém rozvrhu, protože studenti neustále potkávají nové 
tváře. Patrný rozdíl jsme cítili i ve školní jídelně – jídlo si 
žáci nabírají sami formou „bufetu“ se dvěma možnostmi 
jídla – s masem či vegetariánské. K tomu velké množství 
zeleniny a příloh, samozřejmostí je také obyčejný chléb 
a máslo jako příloha ke každému jídlu. Na pití pak čistá 
voda a mléko, žádné slazené nápoje. Obědy i snídaně for-
mou ovesné kaše jsou dostupné pro všechny, jelikož jsou, 
stejně jako například učebnice, plně hrazeny státem. 

Celkově hodnotíme pobyt jako jeden z nejlepších 
zážitků, který nám nabídl pohled na svět z jiné per-
spektivy. Jsme za tuto příležitost vděční a těšíme se, že 
budeme mít možnost naše pozitivní poznatky aplikovat  
i u nás a přispět k progresivitě nejen edukačního systému. 

 Petr Pecháček, Septima 

Učitelé z gymnázia na stáži ve Finsku
O Finsku se říká, že je to země tisíce jezer, ale je to 

také země, která má vzdělání na prvním místě. V rámci 
projektu Erasmus+ s názvem Spokojená školní komu-
nita - „Wellbeeing in schooling community““, měli tři 
pedagogové naší školy možnost poznávat tuto pro nás 
vzdálenou a velmi zajímavou zemi. 

V průběhu září jsme strávily dva týdny v prostředí 
střední školy, mohly jsme pozorovat, aktivně se zapo-
jovat i klást otázky s ohledem na téma projektu, který 
je zaměřen na školní komunitu, spolupráci, seberozvoj  
a příjemné pracovní prostředí. 

Střední škola Kaurialla Lukio v Hameenlinně je pro-
storem, velikostí, počtem studentů i zaměřením velmi 
podobná naší alma mater. Střední školství je ve Finsku 
plně digitalizované, a tak je běžné, že studenti nosí do 
školy pouze počítač, ve kterém mají veškeré online učeb-
nice a sešity. Toto vybavení je pro všechny finské žáky 
plně hrazeno ze státního rozpočtu. Reforma středního 

školství proběhla v roce 2018, a tak bylo Finsko oproti 
zbytku Evropy připravené i na distanční výuku v průběhu 
pandemie Covid-19. 

Podobně jako u nás, studenti i pedagogové mají 
v prostorách školy různá místa ke studiu i odpočinku. 
Pedagogové mají k dispozici společnou prostornou sbo-
rovnu s kuchyňkou, prostory pro porady a individuální 
konzultace. Hlavními pilíři školy jsou samostatnost, od-
povědnost sám za sebe a zodpovědnost za vlastní vzdě-
lání i životní rozhodnutí. Škola k úspěšnému zvládnutí 
tohoto procesu nabízí svým žákům i pedagogům kvalitní 
poradenské zázemí: na škole působí na plný úvazek dva 
výchovní/studijní poradci, preventista, školní psycholog 
a zdravotník, kteří jsou aktivní oporou jak pro žáky, tak 
pro pedagogy.

Nejvíce inspirující pro nás byla obrovská otevřenost 
ředitele školy a všech pedagogů k mezinárodním pro-
gramům a pravidelným návštěvám pedagogů, nejen ze 

zemí EU. S tím souvisí větší sebejistota celého vzděláva-
cího systému. Jak říká ředitel školy pan Tuomo Iltanen: 
„Nemáme nic, co bychom tajili, klidně nám řekněte,  
co se vám líbí a co ne, můžeme se poučit a inspirovat“.

Návštěva finské školy byla pro naše pedagogy obo-
hacující zkušeností a možností k osobnímu i pracovnímu 
seberozvoji, ale hlavně k rozvoji naší školní komunity. 
Jsme moc rádi, že se na jaře chystají žáci a učitelé z této 
školy k nám. 

Za projektový tým 
Mgr. Marie Otépková

ŠKOLSTVÍ
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Poznávací výprava do Finska
V úvodu školního roku se skupina našich žáků podívala díky projektu Erasmus+ Wellbeing 

in schooling community do Finska. Finsko je známé jako nejšťastnější země světa. I my můžeme 
potvrdit, že smutkem jsme opravdu netrpěli. Naše gymnázium se v projektu spojilo s finskou 
školou Kaurialan, kterou navštěvuje okolo 600 žáků. Škola se nachází ve městě Hämeenlinna, 
známém díky středověkému hradu Hämeen linna. Finští žáci se nás ujali, ubytovali nás ve svých 
rodinách a provázeli nás naší finskou cestou. 

Díky přátelskému přístupu a ochotě učitelů z obou zemí jsme zažili během týdne mno-
ho nezapomenutelných okamžiků. Mezi nejsilnější zážitky rozhodně patří pro Finsko typické 
saunování a plavání v přírodní rezervaci Aulanko. Protože náš pobyt byl zaměřen na společné 
poznávání školy a země, vydali jsme se I do historického města Tampere. Celý výlet nám naplá-
novaly dvě finské studentky, které nás zde I doprovázely. Kromě památek a krásné přírody jsme 
nemohli vynechat jedinečné Muzeum mumínků. Z Helsinek je to co by kamenem dohodil do 
Estonska, tak jsme toto překrásné hlavní město přidali do našeho itineráře. Talinn nás okouzlil 
– podvečerní západ slunce byl kouzelnou tečkou, kterou jsme si užili společně s finskými přáteli. 

Kromě těchto zážitků, jsme I okusili i finský studenstký život. Studenti si sami tvoří rozvrhy 
hodin a ve výuce pracují s moderním vybavením. Finské školství je založeno na samostatnosti 
žáků, na dobrých vztazích mezi žákem a učitelem a samozřejmě zde perfektně funguje digi-
tální výuka. Co jsme jako žáci ocenili, byl prostor tzv. Vallhalla, kde studenti odpočívali mezi 
hodinami nebo pracovali na úkolech. Některé také zaujala virtuální realita, jiné zase dvě tě-
locvičny nebo vzdušnost školy. Hodiny měli poměrně dlouhé -jedna vyučovací hodina má 75 
minut. Za den mají studenti takové hodiny tři nebo čtyři. Jak je známo, jídlo mají ve škole žáci 
hrazené státem, a proto jsme od školních obědů neměli moc velká očekávání. Opět jsme byli 
mile překvapeni. Jídla si student může nabrat kolik chce a velký výběr vegetariánské, veganské  
i bezlepkové diety v nás vyvolal mnoho pozitivních reakcí. 

Naše generace je známá svým zájmem o globální oteplování a starost o životní prostředí. 
Ve Finsku se recykluje mnohem vice než u nás. Je povzbuzující vidět krásnou přírodu bez odpad-
ků, které do ní zkrátka nepatří. Je to vše o respektu, který tamním lidem není cizí. Diskriminace 
nemá ve finské společnosti žádné místo. Potvrdila nám to i pravidla v centrální knihovně v Hel-
sinkách, která je fascinujícím místem budoucnosti. 

Každá kultura, každý stát a dokonce i každá škola je jiná. Díky tomuto projektu máme 
spoustu nápadů a inspirace pro náš další studijní život. Byla to zkušenost, která nám přinesla 
do života mnoho nových poznatků a rozšíření obzorů také napomohlo k našemu seberozvoji. 
Přátelství nezná hranic, a to doufám bude I nadále platit mezi žáky těchto dvou škol. 

Kateřina Chytilová, 3.A

ŠKOLSTVÍ
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TYMY

TYMY 
ŘÍJEN 2022:
21. – 22. 10. NOČNÍ DESKOHRANÍ – od 18 hodin
22. 10. Den zdraví pro celou rodinu – od 9:30 do 
14:00 hodin v SVČ TYMY, Centrum preventivní me-
dicíny Brno – konzultace, vyšetření tlaku,…
13:30 přednáška Ladislava Čapka – „Co je dobré vě-
dět a dělat pro zdraví „ Program: 10 – 14 worksho-
py, besedy, ukázky cvičení, ochutnávky jídel, prodej 
tematického sortimentu, program pro děti, ukáz-
kové lekce: 10:00 + 12:00 Čínské zdravotní cvičení 
Qigong, 11:00 + 13:00 Čínské cvičení Tai-či,10:30 + 
11:30 Jóga pro děti 

26. + 27. 10. 2022 PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
V TYMY:
26. 10. středa – 9 – 11 sportovní hrátky 150,- Kč
13 – 16 taneční odpoledne 150,- Kč
Celodenní program 9 – 16 hodin 500,- Kč
/ v ceně program, oběd, svačina/
27. 10. čtvrtek – 9 – 11 výroba dýní a jiné 150,- Kč
13 – 16 podzimní keramika 150,- Kč
Celodenní program 9 – 16 hodin 500,- Kč
/ v ceně program, oběd, svačina/

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2022:
4. 11. Slavnost broučků - od 17:00 na náměstí E. Bene-
še, tradiční lampionový průvod, akce pro děti a rodiče
5. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mlá-
dež do 20-ti let - DĚTSKÁ PORTA A MELODIE bližší 
informace a přihlášky v kanceláři a na webu SVČ 
TYMY do 20. 10. 2022
20. 11. Moc a síla magie – kouzelnické vystoupení 
holešovského kouzelníka Mága RadekRa - od 16 ho-
din, vstupenky v předprodeji v kanceláři SVČ TYMY 
80,- Kč, na místě 100,- Kč
23. 11. Rozsvícení vánočního stromu – od 16:30 
hodin v zahradě SVČ TYMY
23. + 24. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční 
program pro děti MŠ + ZŠ – vánoční zvyky a obyče-
je, rezervace předem v kanceláři TYMY
25. - 26. 11. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 18 hodin, 
cena: 150,- Kč pro členy Deskohraní , 200,- Kč ostat-
ní, večer s deskovými hrami a nejen to..., přihlášky 
do 23. 10. 2022
27. 11. Taneční Sedmikvítek – celostátní finále sou-
těže v různých tanečních stylech, zahájení v 11 hodin
PLYŠÁK PRO RADOST – charitativní sbírka plyšáků, 
můžete nosit do TYMY oprané a vyčištěné plyšáky, 
které můžou udělat radost dalším dětem, výtěžek 
sbírky bude odeslán na konto Šance a Stonožka, 
plyšáky můžete nosit do SVČ TYMY každé pondělí  
a pátek do 30. 11.
DÍVKA ROKU 2023 – děvčata ve věku 13 - 16 let, mů-
žete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do této zajíma-
vé soutěže, oblastní kolo bude v únoru 2023, hlaste již 
nyní, proběhnou přípravná setkání a workshopy
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2023 – zájemci ze všech obo-
rů zájmové činnosti – tanec, zpěv, kouzla, gymnas-
tika, žonglování atd., hlaste se u nás co nejdříve,  
1. kolo proběhne v únoru 2023

Děti z Tymy se zapojily do akce „ukliďme Česko“
SVČ TYMY se pravidelně zapojuje do kampaně Ukliďme Česko.
Podzimní úklid se konal v pátek 16. září. Děti se s velkou vervou pustily do úklidy okolí TYMY, zametly chodníky, 

vyhrabaly trávníky a také uklidily zahradu. Z odvedené práce měly velkou radost. Těšíme se na další společné uklízení.
Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Na zářijovém deskohraní v TYMY si děti zatančily 
také chorovody

První noční deskohraní v tomto školním roce v SVČ 
TYMY jsme si opět moc užili. Po prázdninách jsme se 
všichni už moc těšili, že se opět uvidíme.

Prvního deskohraní se zúčastnili jak „staří deskohrá-
či“ tak také úplní nováčci.

Nejdříve jsme v TM klubu hráli naše oblíbené deskov-
ky a potom jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme se 
„vyřádili“ při různých honičkách a sportovních hrách.

Přišel mezi nás také zajímavý host, který s námi 
tancoval různé kruhové tance, kterým se říká chorovody. 
Hráli jsme si také na indiány a hady.

Večerní posezení u svíčky bylo pro nás opět velmi pří-
jemné. Každý z nás dostal prostor, kdy jsme mohli povídat 
o svých zážitcích z prázdnin a také jsme zhodnotili náš 
společný program a deskohraní. Před spaním nechyběla 
pohádka a pak už nás čekala hluboká noc. 

Ráno jsme dobře posnídali, sbalili jsme si spacáky,  
a ještě jsme si zahráli několik oblíbených her. Domů se 
nám ani nechtělo.

Už teď se těšíme na další říjnové setkání, které se bude 
konat 21. – 22. 10. 2022. Můžeš se k nám přidat i TY!

SVČ TYMY, Jarmila Vaclachová
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TYMY / INZERCE

Speciální zimní 
nabídka

Lyžařská a snowboardová škola pro žáky  
1. stupně s kvalifikovanými instruktory lyžařské 
školy ESKIMÁK. Předpokládaný termín zahájení 23. 
– 27. ledna 2023 (pondělí až pátek po vyučování).

Jarmark plný dobrot
V sobotu 1. října proběhl v SVČ Tymy Všetulský jar-

mark, kde si mohli zájemci nakoupit přírodní produkty, 
řemeslné výrobky, pochutiny nebo plody ze zahrady 
– k snědku i okrase. Návštěvníci měli také příležitost si 
prohlédnout opravenou budovu i s nově zrekonstruova-
nou půdou. Součástí akce byly také workshopy, kdy se 
tancovalo, stavělo lego nebo kouzlilo. Jarmark sousedil 
s volební místností, a tak jej mnozí voliči využili jako 
příjemné zpestření při plnění své „občanské povinnosti“.

Hana Helsnerová

Tradiční „Den bez aut“ v Holešově
Atraktivní osvětový program v rámci Evropské-

ho týdne mobility připravilo SVČ Tymy ve spolupráci  
s městem Holešov, Střední policejní školou MV Holešov  
a holešovskou pobočkou Českého červeného kříže. Po-
zváni byli žáčci holešovských mateřských i základních 
škol a dorazila jich velká spousta. „Den bez aut“ má za cíl 
představit dětem různé možnosti dopravy, naučit je koor-
dinaci pohybů, zdravovědě nebo třeba jim ukázat, jaké to 
je, žít s handicapem. V dnešní uspěchané době je jasné, 
že bez automobilů se žít už téměř nedá, je ale dobré i těm 
nejmenším připomenout, že jiný způsob dopravy je pří-
nosný a radost z pohybu nenahraditelná.

Za odměny pro děti vděčíme společnosti Nestlé, 
která na tuto akci (mimo jiných) pravidelně přispívá 
různými sladkostmi.                                     Hana Helsnerová
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Holešovská 50 
V sobotu 10. 9. 2022 uspořádal KČT Holešov 53.roč-

ník „Holešovské 50ky rusavskými kotáry na kole i pěšky“ 
po Hostýnských vrších. Start byl v kině od 7hod. ráno, 
zde byl také cíl. Jen jediný pochod pěšky 15km startoval 
na Hostýně. Zúčastnilo se 160 turistů a cyklistů.

Velkou radost pro nás pořadatele byla hojná účast 
rodičů, babiček a dědečků se svými dětmi a vnuky. Je po-

třeba omladit holešovské turisty a naučit mládež chodit 
po horách a obdivovat krásy naší přírody.

V cíli byli všichni pohoštěni párkem, minerálkou 
a kávou či čajem. Každý účastník obdržel perníkovou 
medaili a diplom. V cíli panovala dobrá nálada a dospělí 
ochutnali letošní burčák od pana Šenkyříka. Poslední 
dorazil z pochodu pejsek se svým pánem před 19hod. 
Oba ušli úctyhodných 50km. Za odměnu si i pejsek po-

chutnal na párečku. Všichni odcházeli s pocitem příjem-
ně prožité soboty a těší se na příští 54. ročník.

Chtěli bychom tímto poděkovat sponzorům – měs-
tu Holešov a firmě JACOM s.r.o. Holešov - za příspěvek 
na naši akci. Speciální dík slouží panu starostovi Rudolfu 
Seifertovi a místostarostovi Pavlovi Karhanovi za pomoc 
při pořádání akce. KČT Holešov děkuje všem účastníkům.

Za holešovské turisty pořadatelé. Výbor KČT Holešov

Mažoretky reprezentují na mistrovství Evropy
Veřejná generálka před evropským šampionátem se 

těšila velkému počtu návštěvníků. V holešovské sportovní 
hale si v sobotu 1. října své soutěžní choreografie vyzkou-
šely před početným publikem dívky, které budou 13. - 16. 
října 2022 reprezentovat svoje kluby, města a také Svaz 
mažoretek a twirlingu ČR na 25. Mistrovství Evropy mažo-
retek v italském Lignanu. 

V hodinovém programu se představily domácí Lentilky 
Holešov, mažoretky Infinity Kroměříž, TŠ Mědílkovi Zlín a Vero-
nika Simonová z klubu Panenky Hranice. Diváci měli možnost 
vidět různé skupinové disciplíny (Parade Corp, Exhibition Corp, 
Traditional Corp) a také sólové choreografie s rekvizitami. 

Mistrovství v Itálii se budou účastnit mažoretky ze 14 
evropských zemí. Česká reprezentace čítá na 150 členek 
a každoročně patří jejich výkony k evropské špičce. Bude 
tomu tak i letos? 

Odkaz na on-line přenos a startovní listiny naleznete 
na www.majorettes-twirling.cz.

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

Tenisový turnaj „BURČÁK CUP“
 Dne 24. 9. 2022 se v areálu tenisového klubu Ho-

lešov uskutečnil tradiční tenisový turnaj " BURČÁK CUP" 
ve čtyřhrách. 

Putovní pohár za vítězství si vybojovala dvojice Mi-
chal Pospíšil, Ivo Janečka, druhé místo obsadila dvojice 
Karel Župník, Vladislav Ziegelbauer a třetí místo obsadila 
dvojice Roman Vašut, Pavel Sláma. Viz foto. Burčákovou 
ligu (útěchu) vyhrála dvojice Jiří Polášek, Jiří Kulda, druhé 
místo dvojice Josef Zalabák, Stanislav Štěpán, třetí místo 
dvojice Aleš Kučera, Daniel Sobota. U příležitosti konání 
turnaje byl uveden do naší síně slávy, jako "tenisová le-
genda" Jiří Kulda z Martinic. Vítězům blahopřejeme.
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Děti v Sokole Holešov 
se mohou těšit 
z nových pomůcek

Díky dotaci „Můj klub 2022“ Národní sportovní agen-
tury se naši malí sokolíci mohou těšit z nových cvičebních 
pomůcek. Pro tento školní rok jsme objednali a doplnili náš 
sklad o 10 velkých barevných molitanových míčů, barevných 
kostek a samostatně stojícího dětského basketbalového 
koše. Velkou radost máme z barevného mega padáku. Má 
průměr 7m a je přes celou tělocvičnu. Již několikrát jsme ho 
ve cvičení použili a nadšení bylo veliké. Zapojili jsme se i do 
projektu „Hýbeme se hezky česky“, které probíhá prostřed-
nictvím prodejen Penny. Bohužel tam jsme nebyli vybráni 
do finále, takže dotaci z tohoto projektu neobdržíme. Ale 
není všem dnům konec a můžeme to zkusit příští rok.      

 Za T.J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Holešovské juniorky jsou 3. nejlepší v ČR!!!
V neděli 2.10 se konalo finální 3. kolo ligy juniorek, 

do kterého nastoupily reprezentantky oddílu TJ Holešov 
jako horké favoritky na zisk historicky první medaile  
z Mistrovství ČR družstev juniorek do 20 let. 

V předchozích letech se našim holkám povedlo něko-
likrát za sebou vybojovat 4. místo mezi juniorkami, a proto 
bojovaly ze všech sil, aby kletbu bramborové příčky prolomily.

A POVEDLO SE! Dívčí družstvo ve složení Denisa Ši-
monová, Markéta Vrabcová, Simona Rančev, Pavlína Šedá 
a Barbora Richterová vybojovalo v Ostravě historický 
úspěch a za první Ostravou a druhou Horní Suchou obsa-
dilo v celkovém hodnocení 3. místo!

Holky tak ukázaly, že v Holešově se daří nejen našim 
mužským týmům, ale i dívkám. 

Zároveň se o den dřív konalo v Holešově i 3. kolo ligy 
juniorů a 28. ročník tradiční Velké ceny Holešova v nadho-

SFK ELKO Holešov – Starší přípravka
Prázdniny utekly jako voda a už je tu nová fotbalová 

sezóna 2022/23. A ta hned na úvod začala pěkně zostra. 
Na poslední prázdninový víkend jsme byli pozváni na vel-
mi kvalitně obsazený turnaj do polské Pszczyny (Pštiny), 
která je partnerským městem Holešova. Na tomto turnaji 
„O pohár starosty Pszczyny“ startovala kromě nás a míst-
ního týmu např. družstva KSPN Krakov, BTS Bílsko – Bělá, 
Gornik Zabrze nebo FC Baník Ostrava, která patří mezi 
známé a tradiční fotbalové kluby. Pro všechny naše hráče 
byl turnaj a vlastně celý zájezd velkým zážitkem a novou 
zkušeností. Ačkoli jsme v celkovém pořadí na přední příč-
ky nedosáhli, odvezli jsme si cenu pro nejlepšího brankáře 

turnaje, kterou získal Adam Zachara. A hned po turnaji se 
rozběhly také obě soutěže, které družstvo starší příprav-
ky hraje, krajský a okresní přebor FAČR. Krajská soutěž 
probíhá v rámci jedné skupiny čítající 7 týmů systémem 
zápasů každý s každým, přičemž hracím dnem je pondělí. 
Okresní přebor se pak hraje v rámci tří skupin, kdy v té 
naší je týmů 6 a hraje se zpravidla o víkendu. Tréninky pak 
probíhají na hřišti ve Všetulích v pondělí, středu a pátek 
od 17:00 do 18:30 hodin. Rozpis zápasů a další informace 
můžete najít na klubovém webu na adrese: sfkelkohole-
sov.sklub.cz.

Trenéři Ríša a Bob

Společná fotografie z turnaje s místním týmem Pszczyny

Úspěch našich vzpěračů na Mistrovství ČR do 20 let!
V sobotu 24. září se v Brně uskutečnilo Mistrovství České republiky ve vzpírání juni-

orů a juniorek do 20 let. Mezi nominovanými závodníky se objevili i 4 junioři a 3 juniorky 
z oddílu TJ Holešov. 

Našim závodníkům se povedlo vybojovat 6 medailí, z čehož byly dokonce dva tituly 
mistrů ČR. Titul si z Brna odvezl zkušený závodník Jan Kolář, pro kterého se jednalo již  
o jubilejní desátý titul mistra ČR ve vzpírání a Pavlína Šedá, která se připravuje na Mist-
rovství Evropy do 20 let.

Mezi juniory byl zbytek umístění už jen stříbrný. V kategorii do 67 kg vybojoval titul 
vicemistra ČR Oskar Holovaťuk, v kategorii do 73 kg Vojtěch Šimčík a v kategorii do 89 
kg David Kolář. Mezi juniorkami se vicemistryní ČR v kategorii do 87 kg stala Markéta 
Vrabcová a v nabité kategorii do 59 kg brala 4. pozici Simona Rančev.

Děkujeme našim závodníkům za skvělou reprezentaci a realizačnímu týmu v čele  
s Danielem Kolářem za připravení našich soutěžících na závod.           Josef Kolář

zu. V juniorské lize potvrdili naši chlapci formu z předcho-
zích dvou kol a suverénním způsobem si vybojovali místo 
ve finále ligy juniorů, které se bude konat 3. prosince. 

Velké ceny Holešova se zúčastnilo několik reprezen-
tantů ČR připravujících se na Mistrovství Evropy do 20  
a 23 let nebo Mistrovství světa mužů a žen. I proto byla 
úroveň soutěže tradičně velmi vysoká a vítěz letošního 
ročníku Josef Kolář potřeboval pro výhru v podobě prase-
te dostat nad hlavu ohromujících 184 kg. 

Mezi ženami se absolutní vítězkou stala Veronika Volná 
z Bohumína a juniorskou kategorii ovládl domácí Jan Kolář.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na tomto úspěšném 
víkendu pro holešovské vzpírání a ještě jednou gratuluje-
me našim juniorkám k ojedinělému úspěchu, který mezi 
holešovskými dívčími družstvy napříč sporty nemá obdoby.

 Daniel Kolář
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Turnaj elevů 
Novou sezonu jsme začali turnajem v Holešově se 

dvěma týmy elevů, a jak pro hráče, tak pro nás trenéry 
to byla velká neznámá.

Holešov white se v prvním utkání utkal s SVČ Včelín 
a v tomto zápase jsme byli lepším týmem a zaslouženě 
jsme vyhráli 3:1. Hatrickem se o to postaral Adam Beneš.

Ve druhém zápase přišla studená sprcha od týmu 
Zlín white, kteří na nás vletěli a byli rychlejší jak pohy-
bově, tak technicky. Postupně jsme se s tím snažili vy-
rovnat, ale nedařilo se nám trefovat branku. Utkání jsme 
nakonec prohráli 0:9.

Třetí utkání proti Vsetínu black byl ze strany ho-
lešovských florbalistů lepší a proti fyzicky větším pro-
tihráčům jsme hráli šikovněji a dostali jsme se do vedení 
gólem Adama Beneše. Měli jsme ještě několik příleži-
tostí, ale branku jsme nevstřelili. Ve druhém poločase  
a ke konci zápasu začal mít Vsetín převahu a tlačili se 

Atletika Holešov se stává postrachem soupeřů po celé republice
„Holešovští atleti drtí jednoho soupeře za druhým!”, 

začíná dnešní rozhovor Jakub Hřib, šéftrenér klubu. A hned 
pokračuje:  „Celé září bylo velmi náročným měsícem. Dě-
tem začal školní rok, řadu z našich posil skolily podzimní 
bacily a do toho probíhalo vyvrcholení soutěží družstev 
napříč kategoriemi.”

Atletické soutěže družstev jsou obdobou tradičních 
kolektivních sportů. Na tyto závody je třeba nasadit maxi-
málně početné družstvo (v žactvu do počtu 20, ve starších 
kategoriích pak až do počtu 24 závodníků), a obsadit ideál-
ně celé spektrum atletických disciplín (běhy, skoky a hody). 
Sportovní boj s velkokluby z krajských měst a dalších dlou-
hodobě silných oddílů a klubů nejen z celé Moravy je pro 
družstva Atletiky Holešov velmi nerovný. Hoši i děvčata 
napříč kategoriemi však v závěru letošní sezony jasně 
ukázali, že veškerý čas a píle, věnované tréninku, mají roz-
hodně smysl a klub z jedenáctitisícového Holešova dokáže 
připravit plnohodnotně konkurenceschopná družstva!

MLADŠÍ ŽACTVO
Mladší žactvo závodí v rámci tříkolové krajské soutěže 

družstev, z níž 5 nejúspěšnějších postupuje do Semifinále 
Mistrovství Moravy a Slezska družstev. Tento první krok se 
v letošní sezoně povedl pouze žákům, kteří krajskou soutěž 
poměrně suverénním způsobem ovládli. Děvčata doplatila 
na početnou marodku, a obsadila až 6. pozici. Tím ovšem 
tažení mladých nadějí holešovské atletiky neskončilo. Klu-
ci uspěli i v Semifinále, a vybojovali postup na Mistrovství 
Moravy a Slezska družstev! To se uskutečnilo v neděli 2. 10. 
2022 v Kopřivnici a kluci díky hromadě osobních rekordů 
a především velmi obětavému přístupu zaskočili soupeře 
z Olomouce, Ostravy či Brna, a obsadili 3. příčku! Stali se 
tím pádem třetím nejlepším atletickým družstvem kate-
gorie mladších žáků na Moravě a ve Slezsku pro rok 2022! 
Zajímavostí, podtrhující kvalitu holešovských kluků, je, 
že tohoto historického úspěchu dosáhli v počtu pouze 10 
závodníků.

STARŠÍ ŽACTVO
Systém soutěží družstev staršího žactva přesně kopí-

ruje situaci v mladší kategorii. Jedná se o věkovou skupinu 
14 a 15 letých sportovců, a barvám Atletiky Holešov se  
i v této kategorii letos velmi dařilo. Krajskou soutěží prošla 

obě družstva bez větších problémů (žákyně bronzové, žáci 
na 4. místě), a vybojovala si tak postup na Semifinále Mo-
ravy a Slezska. To se uskutečnílo 30. 8. ve Zlíně a takříkajíc 
s odřenýma ušima postupovou pozici (5. místo) na Mist-
rovství Moravy a Slezska urvalo družstvo děvčat. V tomto 
boji dokázaly holešovské holky vyřadit například soupeřky 
z Moravské Slavie Brno. Nejvyšší moravská soutěž pak byla 
pro holky novou zkušeností. Celkové místo by se mohlo 
zdát jako neúspěch. Patřit však k moravské elitě, opět  
v konkurenci klubů s profesionálním zajištěním – z Ostra-
vy, Brna nebo Olomouce, se jedná o velký úspěch a hlavně 
velký příslib do dalších let!

DOROSTENKY
Že je třeba vytrvat a nenechat se odradit prvotními 

neúspěchy, je dlouhodobou strategií klubu. Už loňská 
sezona ukázala, že klub dokáže své členy udržet a moti-
vovat k pravidelnému tréninku, když družstvo juniorek 
bylo 3. nejlepší na Moravě a 8. v celé republice. Minimálně 
podobného úspěchu si hned na začátku letošní sezony vy-
tyčilo dosáhnout velmi perspektivní družstvo dorostenek. 
V základní tříkolové soutěži, společné pro celou Moravu  
a Slezsko, dokázaly holky vybojovat fantastickou stříbrnou 
medaili. Závěrečné třetí kolo soutěže (10. 9. v Břeclavi) 
navíc naprosto suverénně ovládly! Díky medailové pozici 
z moravskoslezské soutěže děvčata postoupila na Mistrov-
ství ČR družstev. To v neděli 25. září hostila Plzeň. Holky 
bojovaly jako lvice, padla spousta nejlepších osobních 
výkonů. V obrovské konkurenci velkoklubů z Prahy, Brna, 
Ostravy nebo domácí Plzně to letos na lepší než 7. místo 
nestačilo. Být však 7. nejlepším klubem v republice určitě 
není žádnou ostudou!

ÚSPĚCHY V BARVÁCH GYMNÁZIA
Dorostenečtí a juniorští reprezentanti klubu v po-

sledních letech po ukončení základní školy rádi zůstávají 
v Holešově a své další studijní působení spojují s místním 
Gymnáziem Ladislava Jaroše. Vedení školy pochopilo, že 
vzájemná spolupráce klubu a školy, postavená na férových 
pravidlech, může být pro všechny prospěšná. Sportovci 
nemusí opouštět kvůli studiu město, škola může ve spor-
tovních soutěžích, narovinu – bez většího vlastního přiči-
nění, získávat ne zrovna zanedbatelné úspěchy. Důkazem 

je letošní podzim. V rámci okresního kola Středoškolského 
atletického poháru, které proběhlo na holešovském atle-
tickém stadionu 16. 9., družstva hochů i děvčat doslova 
deklasovala soupeře z dalších škol, a vybojovala si postup 
do Krajského kola této soutěže. To uspořádal atletický od-
díl v Uherském Hradišti 29. 9. Počasí atletice přálo a atleti  
i atletky v barvách gymnázia byli opět těžkou konkuren-
cí pro účastníky z dalších nejúspěšnějších středních škol  
z celého Zlínského kraje. Kluci nakonec obsadili nepopu-
lární 4. příčku. Děvčata nedala soupeřkám ze Zlína, Uher-
ského Hradiště nebo Valašského Meziříčí nejmenší šanci 
a soutěž zcela suverénně vyhrála! Díky tomu se holkám 
podařilo postoupit na nejvyšší středoškolskou atletickou 
soutěž, která proběhne 12. října v Břeclavi! Podle bodové-
ho zisku z Krajského kola se navíc jako velmi reálný rýsuje 
boj o některou z medailových příček!

„Všechny tyto úspěchy jsou výsledkem dlouhodobé, 
trpělivé, doslova mravenčí, práce s dětmi a mládeží v klu-
bu. Vím, že to všechny trenéry a činovníky klubu zavazuje 
k další nelehké každodenní práci, protože za všemi těmito 
úspěchy stojí stovky hodin tréninků, trpělivost a hlavně 
víra, že když se chce, tak to jde!”, uzavírá Jakub Hřib rozsáh-
lý výčet atletických úspěchů z posledních týdnů, na které 
může být město právem pyšné!

za vyrovnáním. Půl minuty před koncem se to Vsetínu 
podařilo a zápas skončil remízou 1:1.

V posledním utkání jsme narazili na Otrokovice 
white a opět byl vidět technický rozdíl u několika hrá-
čů Otrokovic. Týmovým výkonem plným běháním jsme 
dlouho vzdorovali jen s jednogólovou ztrátou. Ke konci 

zápasu jsme měli i příležitost srovnat. Místo toho jsme 
branku dostali a zápas skončil prohrou 0:2.

Celkově tým white odehrál slušný turnaj s pozná-
ním, že Zlín a Otrokovice jsou na začátku sezóny o stu-
pínek kvalitnější.

 Náš druhý tým blue, poskládaný z části i z hráčů, 
kteří ještě hrají za holešovskou přípravku, vstoupil do 
turnaje výhrou nad Zlín Lions Blue 7:2. Další zápasy 
odehráli s obrovským nasazením, ale na početně silnější 
a věkově o něco starší týmy již nestačili a postupně pro-
hráli 3:8 s Florbal Vsetín Red, 3:5 s Panthers Otrokovice 
Black a těsně 2:3 se Spartakem Hluk. Za naše hráče skó-
rovali 5 góly Tobiáš Jurášek, 3 Matěj Kolář, 3 Filip Kolář, 
2 Radim Ptáček a po jednom gólu Kristýna Kolářová  
a Ondra Klenner. Celkově na začátek sezóny velmi pěkný 
herní projev podpořila mnoha výbornými zákroky v brá-
ně Lucka Tkadlčíková.                         trenéři Tkadlčík, Kolář
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Beseda s Josefem Středulou
V pátek 16. září uspořádala místní organizace ČSSD 

ve studovně Městské knihovny Holešov další ze série be-
sed, na které zve zajímavé hosty. Tentokrát přijal pozvání 
předseda Českomoravské komory odborových svazů  
a kandidát na prezidenta ČR Josef Středula. 

Besedu moderoval kandidát na starostu Holešova 
nominovaný za ČSSD Ludvík Urban, který přivítal mezi 
přítomnými i další osobnosti: bývalou dlouholetou se-
nátorku Alenu Gajdůškovou, bývalého dlouholetého 
poslance Josefa Smýkala, předsedkyni Odborového sva-
zu zdravotníků Krajské nemocnice T. Bati Zlín Martinu 
Hvozdenskou a předsedu závodní organizace odborové-
ho svazu Echo společnosti Continental Barum Otrokovice 
Miroslava Zavadila.

Úvodem Josef Středula zmínil, že pochází z Hlučína  
v Moravskoslezském kraji. Narodil se v r. 1967 do rodiny 
zahradníka, po vojně nastoupil do zaměstnání v železár-
nách ve Vítkovicích, zapojil se do práce v odborové orga-
nizaci a postupně se vypracoval na jejího předsedu. Nyní 
žije v Praze v 3 pokojovém bytě s manželkou, která pracuje 
jako právnička Hasičského záchranného sboru a s 8letým 
synem navštěvujícím ZŠ nedaleko jejich bydliště. Alena 
Gajdůšková doplnila, že Josef Středula v současnosti jako 
předseda ČMKOS zastupuje 1,5 milionu zaměstnanců  
a jeho organizace je nejlépe hodnoceným svazem vý-
chodní Evropy, který má po celé Evropě vysoké renomé.

Diskuzi zahájil Ludvík Urban dotazem: „Pokud bude-
te zvolen prezidentem ČR, kdy navštívíte Holešov?“

Josef Středula odpověděl, 
že si v naší knihovně všiml 
fotky prezidenta T.G. Masary-
ka, který 23. července 1928 
navštívil Holešov a pokud 
bude zvolen prezidentem, při-
jede do Holešova 23. července 
2023 znovu.

Dále postupně odpo-
vídal na dotazy směřující  
k jeho kandidatuře. Potvrdil, 
že ji myslí vážně a vzpomněl 
volební období všech 3 před-
chozích prezidentů: Václava 
Havla, Václava Klause a Milo-
še Zemana. Každý z nich byl 

přínosem pro naši zemi, ale také měl své slabé stránky.  
O sobě je přesvědčen, že bude aktivním prezidentem. Na 
dotaz, koho by si představil ve 2. kole prezidentských vo-
leb odpověděl, že o tom rozhodnou voliči v lednu příštího 
roku. Poté se kriticky vyjádřil k současné vládě. Základ  
k vysoké inflaci založila svými rozhodnutími minulá vlá-
da, ale přes několikeré upozornění odborářů zaznívající 
již od letošního ledna, nynější vláda reagovala až v září. 
Vyjmenoval různé příspěvky, na které mají lidé právo,  
a které doposud nebyly valorizovány.

Ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana 
podotkl, že se s ním setkal minulý týden, a i když se po-
hybuje na invalidním vozíku, je ve skvělé psychické kon-
dici. Požádal ho o zapojení do řešení současné celospole-
čenské situace, což mu pan prezident slíbil po skončení 
senátních voleb.

V 18:30 hod. Ludvík Urban diskuzi ukončil, prozradil 
přítomným, že MO ČSSD připravuje letos ještě jednu be-
sedu se zajímavým hostem a pozval všechny do Masných 
krámů, kde je připraveno občerstvení, a kde bude pokra-
čovat neformální část besedy. 

V Masných krámech Josef Středula vylosoval vítěze 
tomboly organizované prodejnou uzenin U mlsného ko-
cůra, kterou věnoval její vedoucí Daniel Drábek, a pak již 
pokračovala diskuze s přítomnými občany. Ta byla ukon-
čena až odjezdem Josefa Středuly po 21. hodině. Ten 
těsně před odjezdem znovu zopakoval, že bude-li zvolen 
prezidentem, tak příští rok 23. července do Holešova při-
jede znovu.     

Jaroslav Chmelař

SPORT / PŘÍSPĚVKY

V sobotu 18. 6. jsme byli se starší přípravkou pozvá-
ni na turnaj do přerovského okresu do Kozlovic. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 16 týmů, z toho 2 ze Slovenska. Za 
krásného slunečného a velmi teplého počasí jsme sehrá-
li utkání ve skupině s týmy FK Kozlovice, SK Sigma Olo-
mouc dívky a SK Hrachovec. Na hráčích se v těchto utká-
ních plně projevila únava z proběhlého týdne plného 

Na středu 15. 6. a pátek 17. 6. naplánoval OFS Kromě-
říž vyvrcholení sezóny starších přípravek. V těchto dnech 
se utkaly o titul přeborníka okresu spojené týmy TJ Zdoun-
ky/Zborovice a SFK Elko Holešov. Oba týmy vyhrály svoje 
skupiny okresního přeboru v tomto ročníku 2021/2022.

První utkání se uskutečnilo na hřišti TJ Zdounky. Za 
pěkného slunečného počasí odehráli hráči utkání s příz-
nivým výsledkem pro hostující SFK Elko Holešov.

Odveta se hrála opět za pěkného počasí a za velké-
ho zájmu diváků na našem hřišti ve Všetulích. Průběh 
utkání byl velmi dramatický a až do konce se bojovalo 
o vítězství nejen v tomto zápase, ale o celkové vítězství 
v součtu výsledků obou zápasů. 

Nakonec po velkém boji zvítězilo mužstvo SFK Elko 
Holešov a získalo tím první místo v soutěži okresního 
přeboru starších přípravek pro sezónu 2021/ 2022.

Vítězové okresního přeboru 2022

Vítěz okresního přeboru starších přípravek

Účast na turnaji v Kozlovicích
náročných utkání o přeborníka okresního přeboru a na 
hřišti to bylo znát, zvláště v pohybu, napadání i jednot-
livých herních činnostech. Ze skupiny jsme postoupili do 
bojů o celkové 9 – 16 místo v turnaji. V zápasech o umís-
těni jsme nakonec po zlepšených výkonech 2x zvítězili 
a 1x prohráli a obsadili jsme celkově 13 místo v turnaji. 
Poděkování patří hráčům za krásný fotbalový zážitek, 

trenérům, rodičům a všem fanouškům za vytvoření per-
fektní atmosféry při hře a také pořadatelům za výborně 
zorganizovaný turnaj a zajištění jeho hladkého průběhu.

Rádi se určitě zúčastníme i příštího ročníku tohoto 
krásného turnaje.

Trenéři David, Erik a Ríša

Po skončení zápasu proběhlo vyhlášení 
vítěze předsedou OFS p. Pumprlou a současně 
došlo k předání medailí hráčům a trenérům 
vítězného týmu.

Na závěr si hráči zakřičeli svůj vítězný 
pokřik a proběhlo focení celého týmu starší 
přípravky SFK Elko Holešov.

Na úplný závěr přišlo i drobné sladké od-
měnění a tradiční bouchnutí dětského šam-
paňského.

Poděkování patří rodičům a divákům, 
kteří vytvořili krásnou atmosféru při utkání, při 
vyhlášení vítězů i po něm při focení týmu.

Hlavní poděkování však patří všem hráčům starší 
přípravky SFK Elko Holešov za jejich snahu a výkony jak 
při tréninkových jednotkách, tak při zápasech v průběhu 

celé sezóny, a to jak v okresním přeboru, krajské soutěži, 
tak i na všech odehraných turnajích.

Trenéři David, Erik a Ríša
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Poptávka investorů po pozemcích v Zóně Holešov je enormní. 
I proto se její vedení rozhodlo pro další rozšíření vnitřní infrastruktury

Ve Strategické průmyslové zóně Holešov, která 
vznikla v roce 2008 za účelem podpory zaměstnanosti 
a konkurenceschopnosti regionu, nestaví pouze nově 
vstupující investoři. Pro rozšiřování technické a doprav-
ní infrastruktury se v posledních týdnech rozhodlo také 
vedení Zóny Holešov, které tak reaguje na vysokou po-
ptávku ze strany investorů.

Součástí rozvoje infrastruktury je i příprava projek-
tové dokumentace na dostavbu vnitřní infrastruktury 

v západní a střední části Zóny, které jsou investory pro 
zahájení podnikání vyhledávány stále častěji. Investi-
ce v těchto částech jsou tedy plánovány zejména díky 
vzrůstajícímu zájmu ze strany investorů, kteří by zde 
chtěli začít v co nejkratší době zahájit výstavbu. Noví 
investoři vytvoří nejen další pracovní místa pro občany 
z Holešova a okolí, ale podpoří také ekonomický rozvoj 
na Kroměřížsku.

I přes to, že se nyní noví investoři zajímají spíše  
o menší až středně velké 
pozemky, se stále počítá  
s jedním velkým strategic-
kým investorem, který by 
zde obsadil plochu o vý-
měře cca 50–70 hektarů.

Rozšíření vnitřní 
infrastruktury však není 
jedinou akcí, která je nyní 
v plánu. Za pozornost sto-
jí také dění ve východní 
části „U lesíka“. Právě zde 
se totiž vedení Zóny pus-
tilo do rozsáhlé dostavby 
vodovodu, plynovodu, ale 
i splaškové a dešťové ka-
nalizace. I když se jedná 

o velkou akci, nebude trvat příliš dlouho – první práce 
byly zahájeny 12. září, ukončeny by pak měly být ještě 
na začátku prosince. Díky výstavbě infrastruktury ve vý-
chodní části bude moci vedení Zóny Holešov investorům 
v budoucnu nabídnout další zajímavé plochy určené  
k zahájení jejich výstavby.

„Pozitivního vnímání Zóny ze strany investorů si 
všímáme již několik měsíců, i proto je tedy kladen dů-
raz na to, aby veškeré práce, které Zónu Holešov ještě 
více zatraktivní, proběhly v co nejkratším možném ter-
mínu,“ uvedla Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně 
představenstva společnosti Industry Servis ZK, která má 
Zónu Holešov na starosti, a doplnila: „S tím, jak se bude 
rozrůstat počet investorů v Zóně Holešov, dojde také  
k rozšíření nabídky pracovních míst, ke zlepšení kvality 
života místních a k celkově vyšší konkurenceschopnosti 
tohoto regionu.“

Strategická průmyslová zóna Holešov je průmyslo-
vá zóna nacházející se v katastru měst Holešov, Všetuly, 
Zahnašovice a Třebětice v okrese Kroměříž ve Zlínském 
kraji. Jedná se o jednu z největších rozvojových ploch na 
území České republiky. Disponuje infrastrukturní vyba-
veností a je připravena pro výstavbu a realizaci inves-
tičních záměrů v oblastech zpracovatelského průmyslu, 
vědy, výzkumu a strategických služeb.

foto Jiří Balát
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