
Holešovsko
ročník 28 | číslo 11 | listopad 2022

regionální měsíčník města Holešova

Pestrý advent v Holešově

Velké sportovní úspěchy
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SPORT / INZERCE

Malí atleti se rozloučili se stadionem rodinným vícebojem
Mladí atleti ukončili sezónu sportování na stadionu 

originálním způsobem. Ještě než se přesunou do tělo-
cvičen, mohli si pořádně zařádit na čerstvém vzduchu. 
Atletika Holešov pro všechny připravila rodinný víceboj. 
Klání, kterého se zúčastnilo na osm desítek sportov-
ců, mělo velký úspěch. Zúčastnění si mohli vyzkoušet 
správnou techniku hodu oštěpem, poměřili síly, mušku 
i rychlost. Rodiče se mnohdy vybičovali k neskutečným 
výkonům, i když ne všechny disciplíny byly jednoduché.

V zásadě ale šlo o společný čas, kdy se rodiče pro 
mladé atlety stali těmi nejlepšími parťáky. „Tímto právě 

svým dětem ukazujete, že i sport může být vaše společ-
ná aktivita. To je ta správná motivace a podpora, proto 
děkuji, že jste tady,“ vzkázal rodičům předseda a trenér 
Jakub Hřib. Můžeme jen potvrdit, že bylo opravdu skvělé 
vidět na hřišti i tartanu takovéto setkání generací.

Posledním, co děti letos na atletickém stadionu pro-
žily, pak bylo kromě sportování také společné opékání 
špekáčků. Děkujeme za perfektní sportovní odpoledne.

Hana Helsnerová

llemento
b y  T r a c h e a

NOVÁ KUCHYNĚ?

Nová kuchyně 120 000 Kč

Nová dvířka od 7 500 Kč

STAČÍ VYMĚNIT DVÍŘKA…

+420 770 160 920
ellemento@trachea.cz

www.trachea.cz

ZAMĚŘÍME • VYROBÍME • NAINSTALUJEME

NYNÍ SLEVA 15 %

pro prvních 15 zákazníků
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ÚVODNÍK STAROSTY

Letošní podzim a zima nebudou v dopravě a energiích klidné 
Vážení spoluobčané a milí čtenáři, 

prožili jsme volby do zastupitelstev měst a obcí  
a u nás i do Senátu PČR. Po té následovala ustavující 
zastupitelstva, a tím je ve většině měst ustanoveno nové 
vedení stejně jako v obcích regionu. Tím se mohou za-
stupitelé zodpovědně věnovat přípravě a zajištění roku 
2023, který za několik týdnů přivítáme. Je mnoho věcí, 
které je třeba s chladnou hlavou řešit, a to ve vztahu 
k obyvatelstvu, podnikatelské veřejnosti, k zajištění 
energií, zajištění úspor a vytváření dalších zdrojů. Dů-
ležité je sestavit rozpočty, určit priority v investicích, 
zajistit sociální zabezpečení, školství, společenské dění  
a udržet aktivitu obyvatel. 

Ale také se blíží konec roku a jedno z nejkrásnějších 
období – advent a Vánoce. To bychom si měli užít v kli-
du a v pohodě, a to i společně v příjemném prostředí 
stánků a vánočního stromu na náměstí a masných 
krámech. 

Po covidových letech a vytváření paniky s uzaví-
ráním společnosti, strašení s migranty a nedávno s vá-
lečnými uprchlíky z Ukrajiny i migračním centrem nyní 
nastupují další problémy vycházející z nebývalé inflace 
a zdražování energií. Je dobré si uvědomit, co a kdo je 
hlavní příčinou a také, že nám nezbývá než další krizi 
důstojně zvládnout. Tak si uvědomme, že „Svět se ještě 
pořád točí. Někdo se bojí, někdo má nápady, někdo šíří 
paniku, někdo zlost, někdo skuhrá, a někdo inspiruje.“ 
(M. Tesař), a že „Většina lidí ztrácí čas a energii mluve-
ním o problémech, než aby je zkusili řešit.“ (H. Ford).

Energie a nutnost úsporných opatření
Krize a hospodářské recese mají své důvody a také 

se s určitou pravidelností opakují. A naše země prožívá 
něco podobného, co v roce 2009. Tedy - druhé evrop-
ské předsednictví a druhá energetická krize. Dvě česká 
předsednictví v Radě Evropy dělí třináct let, ale obě 
jsou provázena energetickou krizí a obě byly zapříčině-
ny ruským plynem.

Premiéři Petr Fiala a Mirek Topolánek, jenž vedl 
vládu při předsednictví v roce 2009, přitom do krizí 
skočili rovnýma nohama. Fiala z důvodu ruské agrese 
na Ukrajině a následnému omezení dodávek plynu do 
Evropy, Topolánek z důvodu přerušení toku plynu přes 
Ukrajinu, tehdy kvůli ukrajinskému dluhu vůči ruské-
mu Gazpromu. To do ČR přitekla jen čtvrtina nasmlou-
vaného objemu. Nyní je situace podobná a záleží na 
krocích vlády, zastropování cen energií i podpůrných 
programech pro obyvatele a podnikatelské subjekty 
(i samosprávy). Před lety jsme také situaci zvládli, tak 
snad se to povede i letos a příští rok.

Město jako samospráva a jeho organizace se ocita-
jí v podobné situaci jako domácnosti nebo podnikatelé 
a živnostníci. Můžeme sice uvést, že město má výhodu 
v tom, že je financováno z přerozdělování daní, ale na 
druhou stranu má odpovědnost za skutečně všechny 

oblasti života regionu. Což vytváří velkou odpovědnost 
a závazek.

Informace o možnostech získání pomoci a rady, 
jak nedobrou situaci zvládnout, přinášíme na jiném 
místě a jsou uvedeny i na internetových stránkách 
města. Tyto informace jsou postupně doplňovány po-
dobně jako pomoc státu a organizací, které mají oblast 
na starosti. Mimo jiné zástupci města zvažují i krizo-
vou pomoc ze sbírek, nebo nějakého fondu. Občané se 
mohou obracet s žádostí o radu a pomoc na sociální 
pracovníky MěÚ Holešov, odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, pracovníky Úřadu práce a Charity; všechny 
organizace sídlí v budově MěÚ v ul. Tovární 1407.  

„Tolik z nás na planetě žije ve strachu; strach plodí 
celou škálu dalších negativních emocí, jako jsou pocit 
viny, nenávist, úzkost, stres, panika a vztek. Ty potom 
narůstají až do nezvladatelné úrovně a my se „zasek-
neme“. Stáváme se sami tím, z čeho máme strach.“  
(R. Smart)

 
Doprava a výstavba dálnice D49

Podobně jako o problematice s energiemi při-
nášíme informace o přetížené dopravě přes Holešov 
na jiném místě. Z důvodu budování dálnice dochází  
i k úpravě některých obslužných komunikací, k jejich 
přechodnému uzavření, a tím objízdné trasy vedou  
i přes střed města. Mnoho možností, jak tento nový 
problém řešit, město nemá. Variantou bylo nedát sou-
hlas s objížďkami přes Holešov, ale toto opatření by 
mělo asi jen přechodnou účinnost a odvolací orgán – 
krajský úřad – by zřejmě rozhodnutí města zrušil. Z to-
hoto důvodu se zástupci města dohodli s dodavatelem 
stavby spol. Metrostav a s „koordinátorem“ dopravního 
značení na objížďkovém průjezdu přes Holešov, ale za 
celkem jednoznačných podmínek (jsou uvedeny). 

Důvodem je neprotahování termínů stavby, která 
má pro Holešov velký význam pro budoucnost a sni-
žování dopravy. To znamená, že touto stavbou bude 
propojen a uzavřen obchvat města.

Ale z důvodu zvýšení dopravy přes centrum prosí-
me obyvatele regionu, aby omezili jízdu na kolech přes 
ulice Masarykova a Palackého, dbali zvýšené opatrnos-
ti, využívali více komunikace v ostatních částech města 
a k opatrnosti vedli i své děti a seniory. „Ten má právo 
kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.” (A. Lincoln)

Současné investice
V těchto dnech bude ve zkušebním provozu ote-

vřeno parkoviště před Sportcentrem v ul. Tovární. Bude 
třeba dokončit ještě veřejné osvětlení a upravit okolí. 
V rámci dokončení rekonstrukce nádraží se podaři-
lo opravit komunikaci kolem zámku (F. X. Richtera), 
připravena je rekonstrukce veřejného osvětlení v Tu-
čapech a další investice budou směřovány do příští-
ho roku. Potřeb je skutečně mnoho a postupně bude 
třeba pokračovat v modernizaci veřejného osvětlení, 

v rekonstrukci ulic Plačkov, Očadlíkova a dalších míst 
(ul. Bezručova aj.), komunikací a chodníků. Je nutné 
připravovat rekonstrukce kina, realizovat další etapu 
rekonstrukce Sport centra, CpS, sítí důležitých pro další 
zástavbu atd. To ale bude záležet na možnostech města 
i získání finančních prostředků z fondů a podpor. „Když 
přijde bouře a ty stojíš před stromem, když se podíváš 
na jeho větve, budeš přesvědčen, že spadne. Ale když se 
podíváš na kmen, uvidíš jeho stabilitu.“ (aut. neznámý)

Jednání zastupitelstva
Ustavující zastupitelstvo města proběhlo 17. října 

a je zvolena i nová Rada města. Další jednání zastu-
pitelstva 14. 12., ve kterém se řešily důležité věci ve 
vztahu k chodu města a bylo i věnováno energetickým 
problémům, úsporným opatřením i potřebě pomoci 
obyvatelům, kteří se ocitli z důvodu inflace a cen ener-
gií v existenčních problémem. Další jednání zastupitel-
stva města je zatím plánováno na 19. 12., ve kterém 
bude hlavním bodem programu rozpočet na rok 2023. 
„Optimismus je zdrojem energie, pesimismus černou dí-
rou, která všechnu energii pohlcuje.“ (J. Bozděch)

Srdečná pozvání
V závěru roku nás čeká řada koncertů, setkání  

i zajímavých událostí. Adventní období zahajujeme už 
v neděli 27. prosince a také letos ho uvedou „vánoční“ 
trhy a rozsvěcení vánočního stromu města a s tím spo-
jený koncert Holešovského komorního orchestru s po-
žehnáním adventních věnců - sobota 26. 12. O prvním 
adventním víkendu bude otevřena výstava „za sklem 
arkád“ věnovaná „přírodním a rukodělným Vánocům“, 
vánoční stromy budou rozsvěceny i v Količíně, Všetu-
lích (27.12.), v Tučapech (3.12.), v Žopech, Dobroticích 
atd. V kostele Nanebevzetí P. Marie budou tradičně  
o adventu v pracovní dny ráno probíhat rorátní mše sv., 
můžeme se potěšit představeními i řadou koncertů ve 
školách, ZUŠ na náměstí i v sálech zámku, Bluesovým 
podzimkem (26.11.), Musicou Holešov (Št. Margita 
27.11.) a Cl. Canalasem  (2.12.), Big Bandem J. Hájka 
v kině (16.12.) a 17. 12. přijede Vánoční kamion Coca 
Coly, který obohatí bohaté dění na náměstí. „Pomys-
lete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se 
lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se 
všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo,  
co je v nich dobrého.“ (M. Gorkij)

 

Čeká nás tedy adventní období předvánočního 
očekávání, setkávání s uklidněním. Krásné podzimní 
a adventní dny všem. „Je stejně potřebné přemýšlet  
o tom, jak užívat svůj volný čas, nejen o tom, jak dobývat 
bohatství.“ (T.G.M.)

Rudolf Seifert
starosta
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Poděkování voličům
Poděkováni voličům za Hnutí ANO 2011 Holešov 

Vážení voliči, podporovatelé a občané,
ačkoliv uskupení ANO 2011 Holešov přišlo pod-

pořit v komunálních volbách nejvíce voličů, skončili 
jsme nakonec v opozici. Bojovali jsme do poslední 
chvíle, bohužel některé domluvy vznikaly již dlou-
ho před volbami a povolební jednání byla složitá  
a nečitelná. Našli jsme velkou shodu se stranou ne-
závislých a posléze i se stranou KDU-ČSL.

 V této sestavě jsme získali 10 z 12 potřebných 
hlasů pro utvoření demokratické koalice a i nadále 
jsme se pokoušeli vyjednávat. Nicméně další pod-
poru jsme již pro změnu v Holešově nezískali.

My zvolení zastupitelé za Hnutí ANO Holešov, 
Vám ale chceme slíbit to, že budeme svědomitou 
a konstruktivní opozicí. Budeme nadále usilovat  
o lepší Holešov a hlavně skutečnou změnu pro Vás, 
naše voliče a všechny občany. 

 Je to pro nás velký závazek a budeme se snažit 
dělat vše, co je v našich silách z opozice.

 Děkujeme Vám všem za podporu
Za celý tým ANO Holešov

Ing. Radek Doležel

V pondělí 17. října proběhlo v prostorách zámku 
ustavující zasedání Zastupitelstva města Holešova pro 
volební období 2022 - 2026. Svůj slib proneslo 23 no-
vých zastupitelů. Občany města Holešova budou nyní 
zastupovat Hřib Jakub, Doležel Radek Ing., Nevřala 
Jakub Mgr., Koláček Jan Mgr. MBA, Fritz Milan Mgr., 
Fuksová Marta Ing. MPA, Kratochvíla Libor, Tomšů Jaro-
mír Ing., Roubalík Milan, Koplík Martin Ing., Polášková 
Lenka MVDr., Daněk Vladan, Urban Ludvík Ing., Karhan 
Pavel Ing., Rektořík Oldřich, Davidík Michael, Horák Ka-
mil, Seifert Rudolf Mgr., Slovenčíková Jana Mgr., Hyánek 
Roman, Holčáková Gabriela, Kolář Jan a po rezignaci 
pana Pavla Šťastného první náhradník Hlobil Václav Mgr.

Nové složení vedení města Holešova

Město Holešov má čtvrtý nejlepší web 
v republice

V obrovské konkurenci měst nad 10 tisíc obyvatel se 
městský web www.holesov.cz v celostátním kole umís-
til na sice nepopulárním, ale pro nás velmi potěšujícím 
čtvrtém místě. Lépe se umístila pouze města Praha (MČ 
Praha 3), Brno (MČ Brno-Střed) a město Kadaň. „Z toho-
to výsledku máme velkou radost a těší nás, že to, jakým 
směrem se web vyvíjí, a jakým způsobem jej plníme, má 
smysl a kladnou odezvu,“ uvádí za odbor kultury, škol-
ství a památkové péče Petr Chvátal. Po jarním úspěchu, 
kdy byl holešovský web vyhodnocen jako nejlepší v kraji, 
je toto dalším ceněným úspěchem.  

V hodnocení jsme dosáhli 82 bodů z možných 84 
bodů. „Webové stránky města Holešova jsou velmi origi-
nálním komunikačním kanálem, který město vytvořilo 
zcela podle svých představ - web nevytvářela žádná ze 
společností, která městům dodává upravené mutace 
webů na obdobném základu, ale vše se vytvořilo origi-
nálně. Web je tak v mnohém odlišný a opravdu originál-
ní, což ostatně platí pro více holešovských komunikač-
ních kanálů a je to určitě dobře,“ zní slovní hodnocení 
odborné poroty.  Opět je potřeba zmínit, že město Hole-
šov za kvalitní provedení stránek vděčí společnosti RAAB 

Computer s. r. o. Poděkování patří také všem, kteří se na 
plnění webu podílejí.

Hodnocení zpracovala společnost Kvalikom, která 
zároveň poskytuje cennou zpětnou vazbu, ze které je 
možno čerpat pro další vývoj nejen webových stránek, 
ale také sociálních sítí a dalších komunikačních pro-
středků města. „I nadále se budeme snažit o kvalitní  
a aktuální komunikaci. Děkujeme za vaši přízeň,“ uzavírá 
Chvátal.

Hana Helsnerová

Starostou byl zvolen Mgr. Rudolf Seifert, který 
ve funkci starosty povede město Holešov už potřetí  
v řadě. Prvním místostarostou byl zvolen Milan Roubalík  
a funkci druhého místostarosty bude zastávat Kamil 
Horák. Zatímco Milan Roubalík měl na starosti převážně 
investice a rád by u tohoto odvětví zůstal, Kamila Horáka 
to svým zaměřením táhne spíše k životnímu prostředí, 
kterému se doposud věnoval i v pracovním životě. Všich-
ni tři zvolení se ale shodují na tom, že bude potřeba se 
zaměřit na energetickou krizi.

Do Rady města byli kromě starosty a místostaros-
tů zvoleni Ludvík Urban, Martin Koplík, Roman Hyánek  
a Jana Slovenčíková. Veškeré hlasování proběhlo veřejně.

Zastupitelé města Holešova by se do konce roku 
měli sejít ještě dvakrát, bude je čekat mimo jiné příprava 
rozpočtu na příští rok.

Nově zvolenému vedení města přejeme úspěšné 
volební období.

Reportáž Holešov TV najdete na webu www.hole-
sovtv.cz          Hana Helsnerová

Židovský hřbitov patří 
k nejvýznamnějším 
hřbitovům ČR

Alespoň takto jej vyhodnotila polská média, která 
v uběhlých dnech zveřejnila hned několik zpráv o vý-
znamných hřbitovech v České republice. Informovala  
o tom agentura Czechtourism Polsko. Kromě židovského 
hřbitova v Holešově se portály věnují hřbitovům v Praze 
Olšanech nebo Vinohradech, v hledáčku je také židovský 
hřbitov v Boskovicích nebo unikátní barokní hřbitov z po-
loviny 18. století ve Střílkách.

Jsme velmi rádi, že byl židovský hřbitov v Holešově 
do tohoto výčtu zařazen. A i když jsme o jeho významu 
přesvědčeni, je potěšující, že se jeho sláva šíří i do dalších 
koutů světa. Tuto pozornost si jistě zaslouží.

 Hana Helsnerová

Holešovská televize slaví druhé výročí
Možná se dva roky zdají jako krátká doba, můžeme 

však potvrdit, že se toho dá i za dva roky zažít opravdu 
dost. Navštívili jsme spoustu míst, kam se člověk nedosta-
ne každý den, seznámili jsme se se spoustou odborníků  
a zajímavých lidí, kteří nám měli co 
předat, dozvěděli jsme se tolik nových 
informací, o které jsme se s vámi snažili 
co nejvíce podělit, a získali jsme mnoho 
zážitků. Za dvouletý provoz Holešov TV 
jsme natočili 92 reportáží, zprostředkovali  
6 koncertů, pokusili jsme se o 2 dokumenty a ve spolupráci  
s hudebníky jsme vytvořili propagační hudební klip města 
Holešova. Reportáže se snažíme vydávat pravidelně kaž-
dý týden, kdy v neděli po obědě máte většinou možnost  
si novou reportáž pustit. Podle sledovanosti víme, že 
spousta z vás si reportáž pustí ihned po zveřejnění  
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a někteří si ji nechávají jako pondělní vstup do nového 
týdne, protože to bývají čísla sledovanosti nejvyšší. Jsme 
moc vděční, že se díváte, že nám dáváte zpětnou vazbu 
a občas i náměty na nové reportáže. Snažíme se o aktu-

álnost, o rovnoměrné rozprostření záběru 
společenských oblastí i o různorodost té-
mat. Proto nás můžete vidět na kulturních 
nebo sportovních událostech, na stavbách, 
ve školách, ale třeba i na čističce odpadních 
vod nebo na skládce. Zkrátka, nebojíme se 

ničeho. Děkujeme také všem, kteří nám dávají rozhovory  
a spolupracují s námi, vážíme si toho, protože chápeme (a já 
to i vím), že mluvit na kameru není žádný med. Přesto jsme se 
zatím téměř vždy setkali s ochotou a nadšením. Děkujeme.

Za Holešov TV Hana Helsnerová

ww

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

SS LL EE DD UU JJ TT EE   NN AA



listopad 2022 | 5

ZPRÁVY 

Upozornění města Holešova občanům ve vztahu budování D49
Z důvodu budování dálnice D49 v okolí města Ho-

lešova dochází i k úpravě některých obslužných komu-
nikací a také k jejich rušení či dočasnému uzavření. Toto 
opatření se vztahuje i k účelové komunikaci Zahnašovi-
ce – Martinice, tzv. Šindelnici. K jejímu uzavření došlo 
v úterý 8. listopadu a od tohoto data je doprava z této 
komunikace směřována přes město Holešov. Jedná 
se denně asi o dva až tři tisíce vozidel a taky částečně  
a zřejmě i vozidla stavby.

K přípravě tohoto opatření proběhlo několik jednání 
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK), s realizátory 
stavby i vedením Zlínského kraje. V létě bylo dohodnuto, 
že část dopravy nad 7,5 tuny, tranzitní doprava a také 
vozidla stavby budou směřovány do průmyslové zóny  
a budou tudy projíždět, a tím se vyhnou středu Holešo-
va. Do dnešních dnů se ale nepodařilo uvedené opatření 
zrealizovat a dodavatel stavby spol. Metrostav požaduje 
uzavření Šindelnice již nyní, aby nedocházelo k naru-
šení harmonogramu výstavby a prodloužení termínu 
dokončení komunikace a všech dalších důležitých sou-
visejících prvků stavby. Termín dokončení je naplánován 
na listopad 2024, a kdyby nyní město nedalo souhlas  
s průjezdem, tak by došlo k narušení harmonogramu,  

k narušení technologických postupů i prodloužení termí-
nu dokončení dálnice.

Po zvážení všech skutečností tedy město Holešov sou-
hlasí na přechodnou dobu s náhradním průjezdem města, 
ale za níže uvedených podmínek. Město tedy požaduje:

- dořešení průjezdu vozidel s tonáží nad 7,5 t přes 
Průmyslovou zónu Holešov, a to v nejkratším termínu

- jednoznačné řešení odklonění tranzitní dopravy 
po silnicích vyšších kategorií (dálnice, silnice I. třídy),  
a to od Zlína, Přerova a Hranic na Moravě.

- objízdná trasa musí být vedena po silnicích II.  
a III. třídy, které jsou ve správě Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, a na místní komunikace je nutné navrhnout vhodná 
opatření, aby přes ně neprojížděla tranzitní doprava

- přechodná úprava provozu a objízdná trasa budou 
realizovány do 31. ledna 2023

- převedením dopravy na navrženou objízdnou tra-
su dojde k extrémnímu navýšení dopravy při průjezdu 
městem Holešov, a to i na místních komunikacích. Zvý-
šeným provozem na místních komunikacích může dojít 
k poškození těchto komunikací, a proto v případě poško-
zení místních komunikací bude město požadovat po ža-
dateli provedení oprav komunikací na náklady žadatele

- proto také město požaduje a doporučuje, aby 
došlo ke zdokumentování stavu místních komunikací,  
a to jak před samotným zřízením objízdné trasy, tak i po 
ukončení provozu na objízdné trase, aby mohl být určen 
rozsah případného poškození

Město je si vědomo, že zvýšeným provozem dojde 
ke zhoršení kvality bydlení (hluk, kvalita ovzduší atd.)  
a také k tvoření kolon, které bude mít za následek zhor-
šení průjezdu městem, a to jak pro vozidla IZS, tak i pro 
vozidla zajišťující dopravní obslužnost (autobusy, zá-
sobování). Proto také bude apelovat na motoristy, aby 
volili trasy mimo Holešov.

Doufáme, že občané města pochopí současnou si-
tuaci, která není vyvolána městem Holešov, a že díky své 
trpělivosti zvládneme částečné navýšení dopravy. Podle 
vyjádření dodavatele stavby D49 přes vánoční svátky 
bude stavba přerušena. Přesto také město žádá místní 
obyvatele a především cyklisty, aby co nejméně využí-
vali k jízdě ulice Palackého a Masarykova. Podobně bude 
město žádat Městkou policii i Policii ČR o větší spolupráci 
a dohled na exponovaná místa a bezpečnost chodců  
a dětí, které dojíždějí do škol.

Děkuji za pochopení, Rudolf Seifert, starosta

Sociální pomoc a poradenství pro řešení energetické krize
V rámci zhoršující se situace v oblasti zajištění energií 

v zimním období a zvyšujícími cenami za energie i inflací 
přinášíme základní informace o možnostech pomoci stá-
tu a města občanům. Město Holešov tak přináší základní 
informace o možnostech poradenství a také přímé pomoci 
občanům, kteří se dostali do nedobré finanční situace  
a potřebují pomoci s placením záloh za teplo.

Někteří občané již využili možnosti poradenství so-
ciálního odboru města a dalších organizací (Úřad práce), 
anebo už mohli získat podporu z ÚP či dalších organiza-
cí. Upozorňujeme také, že jednorázově je možné využít  
i pomoc Charity Holešov, která ještě disponuje prostředky  
z letošní Tříkrálové sbírky či z tzv. Postní almužny.

Město si situaci obyvatel uvědomuje, a proto přiná-
šíme informace o možnostech pomoci. Kromě toho město 
bude realizovat řadu úsporných opatření ve svých zaříze-
ních a doporučuje je realizovat i v domácnostech a také 
zodpovědně volit dodavatele energií.

Občané se mohou obracet s žádostí o radu či 
pomoc na sociální pracovníky Městského úřadu 
Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, To-
vární 1407.  

Gabriela Brázdilová, DiS.
Kontakt: 731 670 652, e-mail: gabriela.brazdilova@

holesov.cz
 Mgr. Bc. et. Bc. Irena Seifertová
Kontakt: 739 220 381, e-mail: irena.seifertova@

holesov.cz
 Dluhová poradna Samaritán (prostory Měst-

ského úřadu Holešov, Tovární 1407).
Sociální pracovnice Veronika Běhalová, DiS.
Kontakt: 734 435 004

Poradenství každou středu od 10:00 do 15:00 h. 
Po předešlé domluvě je možná i individuální schůzka.

Odborné sociální a dluhové poradenství Otro-
kovice https://www.otrokovice.charita.cz/sluzba/136/

 Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Holešov, 
Tovární 1407

Pokud patříte mezi ty, kterým vzrostly výdaje spoje-
né s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků 
na jejich zaplacení, tak požádejte Úřad práce ČR o pomoc. 
Úřad práce Vám může pomoci s úhradou nákladů na by-
dlení prostřednictvím příspěvku na bydlení, doplatku na 
bydlení či mimořádné okamžité pomoci.

 Bližší informace najdete na stránkách úřadu 
práce (https://www.uradprace.cz/-/s-rustem-cen-za-
-energie-muze-pomoci-up--1). K dispozici je také bez-
platná linka, kde Vám poradí i s vyplněním potřebného 
formuláře. Telefonický kontakt na Call centrum Úřadu 
práce ČR je 800 779 900. Žádosti se mohou podat elek-
tronicky, zaslat poštou nebo osobně na příslušném kon-
taktním místě. Provozní doba linky: pondělí a středa od 
08:00-17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 08:00-15:00 hodin 
a v pátek od 08:00-13:00 hodin.

Úsek Hmotné nouze
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Mgr. Andrea Michálková
Kontakt: 950 130 269
Email: podatelna.km@uradprace.cz
 Úsek Státní sociální podpory
Příspěvek na bydlení

Ivana Šůstalová
Kontakt: 950 130 260
e-mail: podatelna.km@uradprace.cz
Poskytují poradenství ke shora uvedeným dávkám  

a příspěvkům.
Charita Holešov
Občané také mohou požádat o finanční pomoc 

místní Charitu Holešov. Tyto žádosti jsou individuálně 
posuzovány.

Sociální pracovnice Gabriela Pěčková, DiS.
Kontakt: 737 484 565
e-mail: gabriela.peckova@holesov.charita.cz
 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slez-

ska (SOS MaS, z.s.)
Nezisková organizace, která bezplatně poskytuje 

poradenství spotřebitelům.
Poradna Kroměříž
Husovo nám. 534, 767 01 Kroměříž
V prostorách MěÚ KM budova B, živnostenský 

úřad, pracovnice Mgr. Renáta Horáková
Kontakt: 608 722 582
Poradna v Kroměříži je otevřená každou druhou 

středu v měsíci od 11.00 do 15.00 hodin. Odbor SVZ řeší 
možnost poskytovat tuto službu i v Holešově.

On-line poradenství (energetický ombudsman) 
e-mail: poradna@sos-msk.cz
Web: www.sos-msk.cz
Možnost využít poradenství i na sociálních sítích: 

www.facebook.com/sosmsk/
 

Odbor soc. práce a zdravotnictví MěÚ Holešov
a R. Seifert
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Oslava Dne vzniku samostatného československého státu
Již čtvrtým rokem se pravidelně scházíme v oprave-

ném Masarykově parku, abychom krátkým pietním ak-
tem oslavili Den vzniku samostatného československého 
státu. Stejně tak se letos sešla široká veřejnost, zástupci 
spolků a politických stran a vedení města Holešova, aby 
položili k nohám prezidenta T. G. Masaryka květinu.

Aktem nás provedl vedoucí odboru kultury, školství 
a památkové péče MěÚ Holešov Petr Chvátal, z jehož 
úst zazněl mimo jiné úryvek z knihy Hovory s T. G. Ma-
sarykem od Karla Čapka. „Demokracie není jen formou 
státní, není jen tím, co je napsáno v ústavách; demokra-
cie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost  

a v lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. 
Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá 
diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřu-
jí a poctivě hledají pravdu.“ Tím shrnul celou podstatu 
toho, co je potřeba si dnes a denně uvědomovat.

Slavnostní projev pak pronesl starosta města Ru-
dolf Seifert. Zazněla samozřejmě státní hymna i píseň 
Ach synku, synku, jedna z oblíbených T. G. Masaryka. Za 
hudební doprovod děkujeme Holešovské muzice. Děku-
jeme také všem zúčastněným, zvláště pak čestné stráži, 
která celému aktu dodává na slavnosti.

Hana Helsnerová

Začalo restaurování unikátní Černé kaple
Temná krása a kouzlo Černé kaple již učarovalo 

nejednomu návštěvníkovi holešovského farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Nyní se toto monumentální 
dílo, které nechal zhotovit František Antonín hrabě  
z Rottalu ve svém stesku po manželce Marii Cecilii, dočká 
restaurování. Postará se o něj jeden z nejlepších českých 
restaurátorů sochařských děl, akademický sochař Filip 
Novotný, kterého známe již díky nádherně odvedené 
práci jak v kostele, tak i na Morovém sloupu.

„Černá kaple, kterou sochařsky vyzdobil geniál-
ní sochař Gottfried Fritsch, je nejen nejhodnotnějším  
a nejnádhernějším uměleckým dílem v Holešově, ale patří  
k předním památkám nejen Moravy, ale celé Evropy,“ 
vysvětluje Karel Bartošek, historik města. Kaple nese ná-
zev podle převládající barvy, která je kombinací černého 
a šedého umělého mramoru na stěnách, od kterých se 
výrazně odráží bílý štuk soch a zlacené hlavice pilastrů. 
„Fritsch v pohřební kapli hrabat z Rottalu vystřídal ně-
kolik slohů - zatímco tzv. Očistcový oltář, který se zrovna 
restauruje, je vrcholně barokní, sochy donátora kaple, 
Františka Antonína, hraběte z Rottalu a jeho manželky 
Marie Cecilie jsou rokokové, oltář Krista v zahradě Get-

semanské je první klasicistní sochařské dílo nejen u nás, 
ale v celé Evropě,“ pokračuje Bartošek.

Pod kaplí byla vybudována krypta jako místo po-
sledního odpočinku hraběcí rodiny Rottalů, později  

i Vrbnů. V současnosti je zde uloženo celkem dvanáct 
rakví. Krypta není zpřístupněna veřejnosti.

Černá kaple byla vysvěcena 25. 7. 1748 olomouc-
kým biskupem a kardinálem Ferdinandem Juliem hra-
bětem z Troyer. Sochy v kapli byly naposled restaurovány 
těsně po skončení 2. světové války. Nyní byl stav sochař-
ské výzdoby vyhodnocen jako velmi špatný, zahájení 
restaurování tedy přišlo právě včas. Práce jsou rozvrženy 
na několik let a jsou plně hrazeny z dotačního programu 
Ministerstva kultury.

Gottfried Fritsch byl mistrem detailu. Slavné jsou 
jeho ještěrky, prohánějící se po Getsemanské zahradě 
i nádherné krajkoví róby paní hraběnky. Černá kaple je 
dílem nevídané umělecké hodnoty a právem si zaslouží 
tu nejlepší péči.

Toto téma zaujalo také redaktora České televize 
Josefa Kvasničku, který se dorazil na naši unikátní a hod-
notnou Černou kapli podívat osobně. 

Reportáž byla odvysílána v Událostech z regionů ve 
středu 19. října v čase od 10. minuty.

Hana Helsnerová

Myslivcům byl požehnán nový prapor
Letošní oslavy svátku sv. Huberta, patrona mysliv-

ců, byly opět o něco slavnostnější než obvykle. Myslivci 
Mikroregionu Holešovsko vyšli se zbrusu novým prapo-
rem, který byl jednak podrobně popsán a představen 
veřejnosti, ale byl také požehnán. Svatohubertskou mši 
svatou sloužil biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor 
olomoucké arcidiecéze.

Slavnosti se zúčastnili myslivci celého mikrore-
gionu, kteří hrdě nesli prapory svých obcí, starostové  
a starostky, vedení města Holešova, sokolníci, psovodi 
i jezdci na koních, kteří jeli téměř v čele průvodu. Tedy 
samozřejmě až za symbolem svatohubertských oslav – 
jelenem s křížem mezi parožím, kterého měl dle legen-
dy Hubert spatřit při jedné ze štvanic. Svatý Hubert žil  
v 7. a 8. století a podle legendy byl mladíkem propad-
lým světským zábavám, především lovu. Toto zjevení 
způsobilo jeho obrácení na křesťanství a později se stal 
dokonce biskupem.

Hana Helsnerová

SPOLEČNOST
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Koncert ke státnímu svátku opět nezklamal
Už tradičně bývá koncert ke státnímu svátku napros-

to mimořádný a potvrdilo se to také tentokrát. Důkazem 
budiž to, že se hned dvakrát tleskalo ve stoje. První po-
tlesk patřil sólistovi Jiřímu Vodičkovi, druhý sólistce Na-
talii Rubis a oba pak samozřejmě Filharmonii Bohuslava 
Martinů Zlín a dirigentovi Robertu Kružíkovi.

Již od prvního tónu koncertu „Zpívající housle  
a okouzlující hlas“ bylo jasné, že publikum nepřijde 
zkrátka a že koncert bude opět skvělý. Sólistka, pro 
kterou organizátoři „sáhli do cizích vod“, nám předvedla 
nádherný talent s procítěným dramatickým projevem. 
Obdiv publika byl zcela zřejmý. Polská sopranistka je  

Mažoretky z Holešova jsou trojnásobné mistryně Evropy
Obrovského úspěchu dosáhly holešovské Mini Len-

tilky a Lentilky na Mistrovství Evropy mažoretek NBTA 
Europe v italském Lignanu. V době od 13. do 16. října 
2022 se zde sjeli reprezentanti 14 evropských států. Sou-
těž se stejně jako v minulých letech konala ve sportov-
ním komplexu Bella Italia.

Do přímořského letoviska vyrazila početná hole-
šovská výprava – 27 děvčat, 3 trenérky a přes dvacet 
fanoušků z řad rodičů a příbuzných. Pohodlnou a bez-
pečnou dopravu nám opět zajistila Autodoprava Šťastný 
z Holešova.  Společně s námi cestovaly i mažoretky z KST 
Mědílkovi Zlín. Na cestu jsme vyrazily ve středu 12. 10. 
ve večerních hodinách. Ve čtvrtek odpoledne probíhaly 
prostorové zkoušky a večer zahajovací ceremoniál.

V pátek dopoledne se soutěžilo v disciplíně sóla  
s rekvizitami, kde nás skvěle reprezentovala Veronika 
Hodonská. S choreografií „Wonder Woman“ získala  
v konkurenci šestnácti závodnic krásné 5. místo.

Sobota patřila disciplíně Parade Corp Junior, ve kte-
ré soupeřily čtyři evropské týmy. Naše Lentilky předvedly 
excelentní výkon a jako správné „Cheer“ rozjásaly celou 
halu a za perfektní zvládnutí náročné sestavy je diváci 
odměnili ovacemi ve stoje.

V neděli závodily Mini Lentilky + Lentilky s cho-
reografií „Kostry“. Pro většinu děvčat to byla evropská 
premiéra a disciplínu Parade Corp Juvenile zvládly na 
výbornou. Odpoledne se soutěžilo v kategorii Traditi-
onal Majorette Corp, kde v konkurenci šesti států naše 
Lentilky opět předvedly, že české mažoretky patří mezi 
evropskou špičku. Ve všech výše uvedených disciplí-

nách získaly holešovské reprezentantky vysoká bodová 
ohodnocení a od všech porotců první místa. V disciplí-
ně tradiční mažoretky obdržely dokonce nejvyšší počet 
bodů napříč všemi kategoriemi. Na nedělním slavnost-
ním vyhlášení si pak zaslouženě převzaly zlaté medaile  
a mohou se pyšnit titulem mistr Evropy. Cesta domů 
byla tedy šťastná a plná oslav. Celkem česká reprezenta-
ce vybojovala osm titulů mistra Evropy, z toho tři mířily 
do Holešova.

Účasti na ME předcházela intenzivní příprava. Dívky 
trénovaly 3x týdně pod vedením hlavní trenérky Jola-
ny Saibertové, která je zároveň i choreografkou těchto 
úspěšných vystoupení. Děkujeme trenérskému týmu 
(Jolana Saibertová, Kateřina Svoboda, Agáta Horáková) 

za pečlivou přípravu.  Je obdivuhodné, jaké výkony před-
vedla všechna naše děvčata, jsme na ně opravdu pyšní.

Velké poděkování patří všem, kteří nás v naší čin-
nosti podporují - ať už finančně nebo jiným způsobem. 
Jsme vděčni za možnost využívat sportovní prostory ho-
lešovských škol pro naše tréninky.  Díky dotaci z města 
Holešova, Zlínského kraje, Národní sportovní agentury 
a velkému počtu sponzorů z Holešova a okolí jsme se 
mohly vydat na evropský šampionát v takto velkém 
počtu a zajistit kvalitní přípravu. Všem zúčastněným 
zůstanou nádherné vzpomínky po celý život.

Fotografie a videa jsou ke zhlédnutí na Facebooku 
Mažoretky Holešov.

Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov 

v její vlasti velmi známou a uznávanou pěvkyní a nám 
bylo velkou ctí ji poznat a moci obdivovat.

Dalším výjimečným hostem byl sólista a koncertní 
mistr České filharmonie Jiří Vodička. Ono by se řeklo: 
„hrál na housle“, ale jak! to už nelze tak snadno popsat 
tak, aby to bylo opravdu vypovídající. Charismatický 
mladý muž s houslemi kouzlil tak, že publikum zůstávalo 
v němém úžasu. Navíc předával tolik téměř hmatatelné 
pozitivní energie, jak svým kolegům, tak i posluchačům, 
že to skutečně celé dohromady velice dobře fungovalo. 
Jiří Vodička patří k nejvýznamnějším českým houslistům, 
už od dětství vyhrával mnohé soutěže a již ve 14 letech 

byl mimořádně přijat na vysokou školu - Institut pro 
umělecká studia v Ostravě. Nepřipomíná vám to něco?

Stejně tak úsměvy hýřil i samotný dirigent Robert 
Kružík, který patří k nejmladší generaci českých dirigentů. 
Spolupracuje s mnoha symfonickými orchestry a je laure-
átem ceny Jiřího Bělohlávka pro umělce do třiceti let. Do-
provod zlínské Filharmonie B. Martinů pak byl od začátku 
do konce strhující. Zněly skladby W. A. Mozarta, G. Verdiho 
nebo F. Mendelssohna a byl to skutečně krásný zážitek. 
Máme velké štěstí, že si výkony takových věhlasných uměl-
ců můžeme užívat přímo v Holešově. Děkujeme. 

Hana Helsnerová
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Zámecká sezona 2022: 3,5 tisíce turistů a prozatím 
15 tisíc návštěvníků výstav 

Přes tři a půl tisíce turistů navštívilo v letošním roce 
holešovský zámek a jeho nové prohlídkové okruhy. Čís-
lo naznačuje, že zájem veřejnosti o památky se obecně 
vrací do standardu před covidem. Ba co více – letošní 
návštěvnost barokního zámku byla téměř o tisíc lidí vyšší 
než třeba v roce 2018.

Turisté, kteří především v letních měsících význam-
nou památku východní Moravy navštívili, viděli nový pro-
hlídkový okruh Po stopách Wrbnů. Invence vytvořit styli-
zaci bydlení 19. století vzešla z dlouhodobé snahy města 
Holešova zámek alespoň zčásti naplnit chybějícím mobi-
liářem. Pomoc přišla na jaře letošního roku od Národního 
památkového ústavu v Českých Budějovicích, který nabídl 
zapůjčení nábytku ze zámků Jaroměřice nad Rokytnou  
a Náměšť nad Oslavou. Starý prohlídkový okruh se tedy 
rozšířil o hraběnčinu ložnici, společenskou místnost a lo-
vecký salonek a na začátku června přivítal první návštěv-

níky. O prázdninách k nabídce přibyl také další prohlídkový 
okruh zámeckou zahradou a hvězdárnou. 

„O ten však bohužel takový zájem nebyl. Výsledky 
vyhodnocujeme a pro příští sezonu hledáme jinou cestu, 
jak lidem prohlídku krásné zámecké zahrady nabídnout 
v jiné formě,“ řekla Renée Rudolfová z Městského muzea 
a galerie Holešov, které prohlídkové okruhy připravilo.  
V úvahu podle ní připadají například speciální komento-
vané prohlídky s průvodci v kostýmech, které jsou popu-
lární v jiných městech. 

Holešovská zámecká sezona byla v roce 2022 úspěš-
ná také z pohledu výstav, které tvoří druhou zásadní část 
nabídky. Tentokrát začala už v dubnu a odstartovala ji 
výstava Krysáci, v květnu následovala výstava 100 let 
muzejnictví v Holešově, Obrazy Františka Růžičky, Pa-
nenky, příběh života a těsně před prázdninami spustilo 
kulturní středisko interaktivní Hravou vědu. K té se hned 

na začátku prázdnin přidaly tradiční Letní iluze a o ně-
kolik týdnů později výstava Obrazy Benjamina Waltera. 
Tyto jarní a letní výstavy navštívilo dohromady téměř 15 
tisíc lidí. 

„Číslo ovšem není konečné, protože stále trvá vý-
stava České korunovační klenoty, Malba, sklo design  
a výstavy, které vznikly pod hlavičkou muzea. V letoš-
ním roce jsme se rozhodli prodloužit výstavní sezonu až 
do adventu a zdá se, že to byl dobrý nápad,“ vyjádřil se 
ředitel Městského kulturního střediska Holešov a všech 
jeho složek včetně muzea, Karel Adamík. I tyto výstavy 
se podle jeho slov těší velké pozornosti veřejnosti.    

Celková návštěvnost zámeckých výstav za rok 2022 
bude známá až po 27. listopadu, kdy podzimní expozice 
končí a začne tradiční vánočně laděná výstava za skly 
arkád.      

Dana Podhajská

Divadelní přehlídka pobavila i potěšila na duši 
Smích a pohoda doprovázely přehlídku regionálních 

ochotnických souborů, která se od 21. do 23. října konala 
v holešovském kině Svět. Představili se na ní herci nejen  
z místního Divadla 6. května Holešov, ale také z Divadelního 
spolku Kroměříž, Pohnutého divadla Loukov a divadelního 
spolku SPOLU Lukoveček. Některá představení se sice opa-
kovala, přesto se těšila velké pozornosti návštěvníků. 

Diváci, kteří se přišli podívat na páteční reprízu pů-
vodní dubnové premiéry Když Zuzana není sama doma, 
jistě zaznamenali výraznou změnu v obsazení. Roli pana 

domácího, ve které se v dubnu představila Alena Směšná, 
překvapivě alternoval Karel Bartošek a šlo mu to opravdu 
skvěle. Mezi zpívající dámy velmi dobře zapadl a nenu-
ceně bavil publikum svou neotřelostí a jemným vtipem.

V sobotu byla na programu hned dvě představení.  
V odpoledním čase to byla komedie Milá matko…, kte-
rá měla v Holešově premiéru. Kroměřížští ochotníci opět 
nezklamali. V hlavní roli Jana Štěpánová, která si zahrála  
i v několika českých filmech, a Jan Raclavský předvedli v ko-
respondenční komedii mezi matkou a synem skvělý výkon. 

Večer následovala repríza komedie Paní plukovníko-
vá, se kterou loukovští ochotníci v Holešově hostovali již 
loni v létě. Příběh pedantské vdovy, která dělá v rodině 
pořádky, a hlavně odmítá dětem vydat urnu zesnulého 
manžela, pana plukovníka, opět pobavila. 

Přehlídku uzavřela v neděli odpoledne krásná Ne-
zbedná pohádka na motivy veselé knížky „pohádek na-
ruby“ od Josefa Lady. Tradičně laskavý příběh o statečné 
princezně Máně, která Honzu vysvobodila z pekla a ještě 
čerty naučila pořádku a šití, pohladil po duši. Sál kina 
Svět byl vyprodaný a podle plně soustředěného dětského 
publika lze usoudit, že pohádka se nejmladšímu publiku 
moc líbila.

Přehlídka ochotnických souborů vznikla ve spolu-
práci Divadla 6. května Holešov, Městského kulturního 
střediska Holešov a města Holešov. Organizátoři děkují 
všem divákům, kteří snahu podpořili a přišli se podívat. 
Poděkování patří také všem souborům, které měly chuť si 
u nás zahrát.

Dana Podhajská

Díky biblioboxu mohou lidé vracet knihy kdykoli
Městská knihovna v Holešově nabízí novou službu.  

Díky takzvanému Biblioboxu mohou čtenáři vracet knihy 
a časopisy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Bibliobox je kovová skříňka umístěná před knihov-
nou.  Do speciálního otvoru čtenář vloží knihu, která se 
poté sama mechanicky posouvá směrem dolů, do těla 
schránky a uloží se do vozíku na kolečkách, jehož dno je 
kryto měkkou elastickou podložkou a je vybaveno pruži-
novým mechanismem. Vozík knihovnice každý pracovní 

den vytáhnou, knihy převezmou a konkrétnímu čtenáři 
odepíšou z jeho konta.

„Biblioboxy jsou velmi populární a vidíme je  
i v jiných městech. Zakoupili jsme schránku s větším 
otvorem, takže lidé do ní mohou vracet i knihy větších 
rozměrů,“ říká vedoucí knihovny Irena Železná. Dodává, 
že holešovská knihovna dostala od Ministerstva kultury 
ČR v rámci programu VISK3 na nákup Biblioboxu dotační 
podporu v celkové výši 90 000,- Kč.

Podle Ireny Železné se služby knihoven stále vyví-
její a modernizují a trendem je nabídnout veřejnosti co 
nejvíce on-line služeb. Na trhu je například podobná 
schránka jako zmiňovaný bibliobox, která naopak slouží 
čtenářům k vyzvednutí objednaných knih. Lidem, kteří 
kvůli práci nebo jiným povinnostem nestihnou otevírací 
dobu knihovny, se tak blýská na lepší časy.

Dana Podhajská

SPOLEČNOST
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Zuzana Zoubková – Otrokovice
Daniel Horák – Starý Jičín

Pavlína Filipíková – Kostelec u Hol.
Lubomír Nahodil – Kostelec u Hol.

Kristýna Svobodová – Prusinovice
Ondřej Šimek – Prusinovice

ÚMRTÍ

Petr Kasaj – Holešov

Vladimír Fuksa – Holešov

Miroslav Rous – Holešov

Jan Foltýn – Holešov

Eliška Janečková – Holešov

Vlasta Pavelková – Holešov

Josef Bělíček – Holešov

Marie Chytilová – Holešov, č. Tučapy

Eva Krutilová – Holešov

Alois Ondráček – Holešov

Jaroslav Tkadleček – Holešov

Irena Ponížilová – Holešov

Martin Kaňa – Holešov, č. Količín

Dana Turčeková – Holešov

Josef Vráblík – Holešov

Soňa Janalíková – Holešov
Petr Kosek – Holešov

Danuše Pospíšilová – Kvasice 
David Repka – Vrdy

Miroslava Šromová – Bystřice p. H. 
Robert Šrom – Bystřice p. H.

Akce Mikroregionu Holešovsko

Marcela Vaclachová – Holešov
Pavel Andrýsek – Přílepy

Lucie Janošková – Pravčice
Jan Večerek – Pravčice

Leona Kolomazníková – Holešov
Eduard Dlhopolček – Holešov

Jana Mirynská – Holešov, č. Žopy
Jan Janíček – Holešov

1. 12. 1842  zemřel ve Lvově CHAMBREZ, Ignác, architekt a malíř, autor pojednání o výtvarném umění. Vystudoval piaristické gymnázium v Kroměříži. Několik let strávil na studijních 

cestách po Evropě. V roce 1783 se objevil v rodném Holešově a byl činný v ateliéru Tomáše Sturma. Je autorem oltářních obrazů, portrétů, krajin a vedut. Jako učitel působil  

v Těšíně, v Krakově a od roku 1815 byl profesorem architektury ve Lvově. Po celý život udržoval kontakt s moravskými buditeli a historiky.  (*31. 7. 1758 Holešov) – 180. výročí 

úmrtí

6. 12. 1962  zemřel v Praze BÖHM, Jaroslav, archeolog. Narodil se v Holešově, vystudoval archeologii v Praze. Pracoval ve Státním archeologickém ústavu. Realizoval řadu výzkumů  

v Čechách a na Moravě i na Slovensku či na Podkarpatské Rusi. Výsledky publikoval v řadě studií i monografických prací. Propagoval velké terénní výzkumy a moderní metody. 

Podílel se na vzniku Československé akademie věd. (*8. 3. 1901 Holešov) – 60. výročí úmrtí

16. 12. 1907  se narodil v Martinicích ŽŮREK, Ferdinand, profesor češtiny a latiny. Působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně, ve Strážnici, v letech 1951–1958 byl ředitelem gymnázia  

v Holešově. Přispíval články do novin i odborného tisku. (†11. 2. 1978 Olomouc) – 115. výročí narození

25. 12. 1997  zemřel v Olomouci TKADLČÍK, Vojtěch, kněz a spisovatel. Vystudoval bohosloveckou fakultu v Olomouci, v roce 1938 byl vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan ve Zdounkách 

a Olšanech u Prostějova. Poté byl asistentem na teologické fakultě v Olomouci, po jejím zavření vystřídal několik působišť. Od roku 1989 byl jmenován kancléřem olomouc-

kého arcibiskupství, v roce 1990 byl pověřen vybudováním nově otevřené Teologické fakulty v Olomouci a stal se jejím prvním děkanem. Byl světově uznávaným autorem 

vědeckých prací a redaktorem časopisu Acta Academiae Velehradensis. Zabýval se vznikem hlaholského písma. Papež Jan Pavel II. jej jmenoval papežským prelátem a později 

apoštolským pronotářem.  (*8. 2. 1915 Kostelec u Holešova-Karlovice) – 25. výročí úmrtí

28. 12. 1997  zemřel STAMBERGER, Walter, sinolog, filolog, historik a malíř. Absolvoval holešovské gymnázium a v roce 1939 odjel s rodinou do Palestiny. Na výzvu československé vlády  

v Londýně poté narukoval. Zúčastnil se bojů na Západní frontě a byl vyznamenán vysokými britskými i francouzskými vojenskými řády. Po válce vystudoval obor čínština – dě-

jiny Dálného východu. Přednášel dějiny kolonialismu a politologii na UK v Praze, pracoval v ČTK. V Československé televizi působil jako dramaturg a scenárista. Kvůli podpisu 

výzvy 2000 slov nesměl pracovat. Po odchodu do důchodu se začal věnovat malování, měl výstavy doma i v zahraničí. (15. 4. 1921 Holešov) – 25. výročí úmrtí 

VÝROČÍ - PROSINEC

Dne 29. října 2022 oslavil své 90. na-
rozeniny pan Vladimír Odložilík ze Všetul.

Pevné zdraví a pohodu do dalších 
let Ti přeje Tvá manželka a celá milující 
rodina. 

Blahopřání
Autorské čtení

LISTOPAD
Horní Lapač - 25.  11. Rozsvícení vánočního stromku
Pacetluky - 27.11. Rozsvícení vánočního stromečku
Pravčice - 24. 11. Rozsvícení vánočního stromečku
Prusinovice - 27. 11. Rozsvícení vánočního stromečku a jarmark
Roštění - 25. 11. Adventní souznění
Zahnašovice - 26. 11. Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
Žeranovice - 27. 11.Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
Jankovice -  5. 12. Mikulášská jízda obcí od 16:30
 11. 12. Vánoční koncert Moravské Veselky začátek v 15 hodin v sále OÚ
Rymice  -   10. 12. Jarmark v Hospodářském dvoře
 10. 12. Myslivecký hon

Věra Nedbalová zve zájemce na 
autorské čtení její nové knihy „Co ukrý-
vá deník“.

Čtení se bude konat 14. 12. 2022 
v 16.00 hod v restauraci V Podzámčí.

SPOLEČNOST

Autorka už dříve vydala knihu 
„A přece se setkali“. Kniha se taktéž 
dočkala autorského čtení, kterému 
přišly naslouchat desítky lidí. 

Zájemci si budou moci knihu na 
místě zakoupit, cena je  320 Kč.
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POZVÁNKY

Výstava za skly zámeckých arkád bude 
tentokrát inspirovaná především 
vánoční přírodou

Také letos se veřejnost může těšit na vánočně laděnou výstavu za skly zámeckých 
arkád v Holešově. Vystaveny však nebudou jen betlémy. Výstava, kterou Městské kul-
turní středisko Holešov opět připravuje ve spolupráci s aranžérkou Lenkou Jagošovou  
z JagaKreativ, se tentokrát inspiruje především vánoční přírodou. 

„Návštěvníci zámku se symbolicky projdou vánoční krajinou protkanou inspirujícími 
přírodními dekoracemi, zvířátky a dřevěnými sochami místního řezbáře Jiřího Lošťáka, 
se kterým jsme začali spolupracovat. V záplavě sněhových vloček je přivítá zimní králov-
na, která v kouzelném čase adventu a Vánoc ovládla arkády a opustí je až s příchodem 
svátku Tří králů,“ naznačuje Lenka Jagošová cestu, kterou se letos rozhodla vydat. 

Výstava se bude jmenovat Kouzlo přírodních Vánoc a začne 26. listopadu, kdy se ko-
nají tradiční vánoční trhy v centru města. Veřejnost může letošní pojetí vánoční výstavy 
obdivovat až do 6. ledna 2023. Výstava bude volně otevřená i během vánočních svátků. 

(dap) 

Advent a Vánoce v Holešově
26. 11. 2022 – 6. 1. 2023 / arkády holešovského zámku
Zažijte kouzlo přírodních Vánoc, kdy se v rámci výstavy v arkádách na holešovském zámku 
projdeme vánoční krajinou protkanou přírodními dekoracemi a dřevěnými sochami míst-
ních řezbářů. A samozřejmě - nebudou chybět ani betlémy. 
26. 11. 2022 /farní kostel/náměstí Dr. E. Beneše/zámek
Adventní koncert Holešovského komorního orchestru rozezní farní kostel v sobotu 26. 11., 
probíhat budou v tento den vánoční trhy na náměstí, kde se večer rozzáří vánoční strom. 
Sobotu 26. 11. uzavře Bluesový podzimek, kdy vystoupí jedna z nejlepších bluesrockových 
skupin Británie The Catfish.
27. 11. 2022 /zámek/náměstí Dr. E. Beneše
První adventní neděle bude v Holešově patřit triu - Štefan Margita, Iris Moris a Michal 
Kindl. Další tři adventní neděle pak posluchačům zpříjemní studenti ZUŠ Holešov, kteří 
vystoupí na náměstí Dr. E. Beneše.
3. 12. 2022 /kino Svět
Sobota 3. 12. bude patřit dětem a známým televizním postavičkám. Užijte si v Holešově 
„Vánoční čas s Jů a Hele“.
16. 12. 2022 /kino Svět
Vánoční koncert Big Bandu Josefa Hájka, který proběhne 16. 12. v kině Svět.
17. 12. 2022 /náměstí Dr. E. Beneše
Po čtyřech letech se do Holešova vrátí Coca-cola kamion, který přiveze radost všem dět-
ským návštěvníkům a zároveň spolu s městem Holešov pomůže dobré věci, kdy výtěžek  
z prodeje bude věnován Českému červenému kříži.
18. 12. 2022 /zámek
Adventní období pak zakončí vánoční koncert Concentus biiugis…jeden klavír, dva kla-
víristé, čtyři ruce. Vystoupí na něm Dora Nováková Wilmington, Tereza Zimková a Karel 
Košárek za doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Tomáše Netopila. 
25. 12. 2022 /farní kostel
Vánoční koncert Holešovského komorního orchestru ve farním kostele bude začínat v 15:30.
26. 12. 2022 /farní kostel/zámek
Vánoční koncert Holešovského dětského sboru Moravské děti a DPS Plamínek se uskuteční 
v kostele v 16 hodin a večer vypukne Štěpánská zábava na zámku v Holešově.

Vnímají svět jinak, přesto v něm žijí 
s námi, zámek vystavuje fotografie 
o autismu 

Putovní výstava vznikla ve spolupráci zlínské neziskové organizace Za sklem o. s.  
a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sedmnáct 
studentů oboru Reklamní fotografie nafotilo osmadvacet lidí s poruchou autistického 
spektra, ale i bez ní a každá fotografie obsahuje větu: „V čem jsem jiný?“. Podle autorky 
projektu Saskie Mišové je poselství zřejmé – osoby s poruchou autistického 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.

Výsledek tohoto unikátního projektu s názvem Vnímám svět jinak, přesto v něm 
žiji s vámi si veřejnost může volně prohlédnout na chodbě prvního patra zámku do 
27. listopadu 2022 a to od úterý do pátku od 13 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 16 
hodin. (dap)

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 archeologie, který připadl na 15. října, zve veřejnost na výstavu  
o historii amatérských archeologických spolků v regionu a také o jednotlivých osobnos-
tech. 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 venkovského amatérského archeologa Ignáce Tabar-
ky z Rymic. Oba významně přispěli k rozsahu našich sbírek,“ vysvětlila Renée Rudolfová 
z městského muzea. 

Výstavu s kolegou Janem Machalou doplnila o sbírkové předměty, které našly další 
výrazné osobnosti z historie holešovského muzea, Jaroslav Doležel a Rudolf Janovský. 
Podle Renée Rudolfové tak vzniklo pojítko s výstavou 100 let muzejnictví v Holešově, 
na kterou výstava o amatérských archeolozích volně navázala. 

Holešov si archeologickou panelovou výstavu zapůjčil z Muzea Kroměřížska, re-
spektive přímo z Rymic, kde v místní tvrzi visela celé léto. Jejími autory jsou kroměříž-
ské archeoložky Pavlína Daňhelová, Lenka Pěluchová a Dalibor Kolbinger, který výstavu 
inicioval. Právě s těmito třemi osobnostmi naše muzeum připravilo 15. listopadu ko-
mentovanou prohlídku.

Dana Podhajská
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POZVÁNKY

Coca-cola kamion po čtyřech letech znovu dorazí do Holešova
Už 17. prosince se obyvatelé Holešova dočkají ikonického vánočního kamionu 

Coca-Cola, který na náměstí Dr. E. Beneše přiveze kouzlo vánočních svátků. Vánoční 
kamion se vrací po třech letech a navštíví přes 50 míst v Česku a na Slovensku. Pro 
návštěvníky je připraven bohatý sváteční program, ve kterém si to své najdou všichni 
bez rozdílu věku. 

Věděli jste, že Coca-Cola kamiony jsou už více než 30 let jedním ze symbolů při-
cházející vánoční sezony? Pojďte si nyní užít tento zážitek i vy. Návštěvníci speciálního 
svátečního odpoledne s doprovodným programem se mohou těšit na Santa Clause se 
skřítky, na Coca-Cola Food Truck s výborným horkým nealko punčem z FuzeTea nebo vá-
nočním nápojem Coca-Cola se skořicí a na sladké či slané občerstvení. Nebudou chybět 
ani vánoční koledy a další nezapomenutelné zážitky. Program bude začínat v 16 hodin 
a Santa Claus se zdrží až do 18:00. Poté zase vyrazí dál.

„Jsme rádi, že můžeme našim obyvatelům zpestřit adventní čas a pozvat je na svá-
teční program, který do našeho města přiveze vánoční kamion Coca-Cola. Věříme, že si 
akci s jedinečnou atmosférou lidé rozhodně nenechají ujít.,” uvádí Mgr. Rudolf Seifert, 
starosta města Holešova, které je partnerem vánoční road show Coca-Cola kamionu.

Kamiony letos kromě atmosféry Vánoc přivezou do měst i akci „Kouzlo darovat“,  
v jejímž rámci se Coca-Cola spojila s Červeným křížem, aby pomohla lidem v nouzi. 
„Coca-Cola kamiony se staly i u nás oblíbenou tradicí, která přináší do měst vánoční 
kouzlo. Vánoce si vždy najdou cestu, aby spojily rodiny, přátele, a dokonce i neznámé 
lidi v těchto svátečních časech. Prostřednictvím Červeného kříže i letos obdarujeme 
jejich klienty, aby pro ně svátky byly radostnější,“ říká Veronika Němcová, ředitelka 
komunikace a společenské odpovědnosti Coca-Cola pro ČR a SR.

Za každou objednávku jídla a pití či nákup vánočních předmětů daruje Coca-Co-
la tržbu Červenému kříži. Návštěvníci na místě pak uvidí díky speciální LED obrazovce 
aktuálně vybranou částku z útrat za občerstvení a vánoční předměty i to, jak suma 
postupně roste. Celkově Coca-Cola, společně s účastníky akce, věnuje Červenému kříži  
1 000 000 korun.

Nenechte si tuto magickou událost ujít a dorazte 17. 12. 2022 v 16,00 hod. na 
holešovské náměstí!    Jana Slovenčíková

Jů a Hele ze Studia kamarád v kině Svět
Městské kulturní středisko zve rodiče a děti na lout-

kovou revue Vánoční čas se známými televizními posta-
vičkami Jů a Hele ze Studia kamarád.

Vánoční pohádkové představení uvede v Holešově 
loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracující s Českou 
televizí.

Loutková pohádka Vánoční čas se koná v sobotu  
3. prosince od 16 hodin v sále holešovského kina Svět.

Vstupenky koupíte v Městském informačním centru 
Holešov nebo on-line na webových stránkách www.hole-
sov.info. Cena je 160,- za dospělého, 120,- za dítě. Děti do 3 
let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma.              (dap)

Muž, který sázel 
stromy

Sázel duby, buky i břízy, sázel je každý den, sázel je 
v pustině, kde předtím nebylo nic. Pozvání na představe-
ní Literárně-dramatického oboru holešovské ZUŠ inspi-
rované novelou o síle ducha francouzského spisovatele 
Jeana Giona. 30. listopadu v 17:30 Art Sorry Klub.
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SPOLEČNOST

Koncert na podporu Nadace pro policisty a hasiče vynesl 15 tisíc
Do Holešova se určitě vrátím – s těmito slovy večer 

25. října opouštěl zámek velvyslanec Spolkové republiky 
Německo v Praze, Andreas Künne. Přijel na charitativní 
koncert, který se konal ve Velkém sále u příležitosti 30. 
výročí spolupráce mezi Vyšší policejní školou a Střední 
policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově a ředitel-
stvím Spolkové policie Německo v Mnichově. Zahrál na 
něm big band Orchestru Spolkové policie Německo pod 
vedením Andrease Segera.

Při této mimořádné příležitosti jsme na zámku moh-
li uvítat i další vzácné hosty - viceprezidenta Spolkové 
policie Německo Mnichov Franze-Xavera Vogla, styčného 
důstojníka Spolkové policie Německo v Praze EPHK An-
drease Weishaupta a nejvyšší vedení holešovské policejní 

školy, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a Ha-
sičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Výtěžek z koncertu ve výši necelých 15 tisíc korun pu-
toval na konto Nadace pro policisty a hasiče, kteří zemřeli při 

výkonu služby, v přímé souvislosti s ní, nebo se v důsledku 
zranění potýkají s těžkým postižením. Německý big band to 
skutečně roztočil, publikum dokázal roztleskat a velmi milé 
byly také moderátorské vstupy paní Marlen Unterthiner, 
která k publiku promlouvala nejprve v němčině a poté stejná 
slova pronášela v češtině. Její německá čeština byla vtipná. 

Publikum informovala o tom, co bude následovat. 
Mezi největšími světovými šlágry tak zazněly skladby 
jako Little Brown Jug od Glenna Millera či The Girl from 
Ipandema Antonia Carlose Jobima.    

Holešovská policejní škola spolupracuje s ředitel-
stvím Spolkové policie Německo v Mnichově již od roku 
1992. Kooperace spočívá především v jazykovém a od-
borném vzdělávání policistů.                        Dana Podhajská

Umýt zámecké lustry není nic jednoduchého
Dvě stě osmdesát pět kilo váhy, k tomu řetěz s ka-

belem a pod střechou samotný naviják, který unese půl 
tuny. Všechno třikrát. O čem je řeč? O zámeckých křišťálo-
vých lustrech, které bezesporu patří mezi výrazné domi-
nanty Velkého sálu holešovského zámku.

Lustry jsou soudobé a pocházejí z dílny z někdejšího 
Křišťálového údolí v severních Čechách, kde se před více 
než třemi sty lety zrodil český křišťál. Zdejší mistři skláři 
vytvořili první broušený kámen na světě, první majestát-
ní lustr i první křišťálový šperk. Tři 300kilová majestátní 
svítidla visí ve výšce jedenácti metrů a dolů se spouštějí 
jen výjimečně. Jednou z výjimek je zátěžová zkouška, 
která se koná jednou za tři roky, a druhou čištění. To při-
chází na řadu každé dva roky. 

„Lustry musíme spustit dolů do výšky půl metru nad 
zemí, a když je spouštíme, nesmí být nikdo v sále. Ta síla 
je tak velká, že by dokázala člověku prorazit kůži. Lustry 

zůstanou půl metru nad podlahou, a i když se to nezdá, 
pořád na ně nedosáhneme, protože na výšku mají tři 
metry. V dolní části jsou široké a v nejvyšším bodě úzké. 
Abychom se dostali k nejvyšší ozdobě, musíme sestavit 
speciální lešení,“ říká šéf provozu Michal Novotný. 

Postavit lešení a lustry umýt, na to potřebují pra-
covníci provozu zámku týden času. Samotné čištění sice 
trvá čtyři dny, přičíst se ale musí další dny na úklid sálu 
po konání nějaké akce a stejně tak na nachystání sálu 
na další událost. Lustry se přitom dodnes čistí podle 
takzvané gregoriánské příručky z 18. století. Křišťálová 
sklíčka se nejprve umyjí vodou s trochou saponátu a poté 
znovu pouze čistou vodou. Pokud si člověk představí, že 
na každém svítidle jsou stovky „cingrlátek“, není to zrov-
na snadná práce. O to hůř, když v úzkých záhybech leží 
mrtvé mouchy. Pak pomůže slánka nasazená na vysavač  
a kopa trpělivosti. 

Na snímcích je jeden ze současných zámeckých lustrů ve výšce při čištění, na druhé Velký sál za Wrbnů před rokem 1945.  

Podzimní sbírka šatstva
V týdnu od 10. – 14. října proběhla v prostorách Českého svazu zahrádkářů v Hole-

šově Humanitární sbírka šatstva. Díky dárcům, kteří své nepotřebné oblečení, lůžkoviny 
apod. předali do rukou jedné z našich pěti dobrovolnic, mohla dodávka patřící firmě 
Dimatex CS, spol. s r.o. odvézt více jak 1,5 tuny šatstva. Děkujeme všem, kteří se do této 
akce jakýmkoliv způsobem zapojili. 

Jak je dále s nasbíranými věcmi nakládáno, se můžete dovědět na webových strán-
kách www.dimatex.cz.

Charita Holešov

Holešovské zámecké lustry aktuální dobu nutné ener-
getické úspory předběhly už dávno. Na každém z nich svítí 
třicet šest LED svíček, které loni nahradily původní haloge-
nové žárovky. Stejně tak je tomu u světel po obvodu sálu.  
I ty svítí LED žárovkami. Podle Michala Novotného sice sví-
tivost není stejná, úspora energie však za to stojí.

Za Wrbnů byla ve Velkém sále zimní zahrada, osvět-
lení proto v tomto případě nebylo primární. Po roce 1946 
si sál propůjčili ochotníci a začali jej přestavovat k obrazu 
svému. Zbourali kašnu, která stála uprostřed, a pustili se do 
stavby pódia. To v sále vydrželo až do rekonstrukce po roce 
2005. Muzejník a historik Jan Machala k tomu dodává, že 
divadelní funkci měl sál už za Františka Antonína z Rottalu 
(1690–1762), asi půl století poté, co Jan z Rottalu zámek 
přestavěl na honosné barokní sídlo. Tehdy byl orientovaný 
na šířku s pódiem směrem ke kovárně a svítilo se v něm 
samozřejmě svíčkami.                                      Dana Podhajská
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Slavnostní představení notového sborníku
Jak často se člověku poštěstí „uvádět do života“ 

vlastní noty. Musí být v prvé řadě splněny následující 
podmínky: být skvělý hudebník, mít dostatek inspirace 
a hlavně mít kolem sebe několik dobrých duší, které  
k tomuto úspěchu přispějí. Přesně to splňuje skladatelka 
a fotografka Nelly Billová, která za velké slávy představi-
la nový sborník s názvem Doteky. Odkazuje se ke stejno-
jmenné srdcové písni, která je opředena mnoha příběhy.  

Vydání not bylo oslaveno koncertem souboru Corda 
Magico, kdy se, opět souhrou okolností, podařilo dostat 
do Holešova všechny členy, i když jsou pracovně velmi 
vytížení a museli absolvovat velkou dálku, aby v tento 
podvečer v Holešově mohli být. Stálo to za to, plná sala 
terrena holešovského zámku si doslova vychutnala 
krásné písně a užila i dojemné momenty. Poděkování 
patřilo hlavně paní Nelly Billové a jejím spoluhráčům  
a přátelům, ovšem vděk byl vysloven také panu Dr. Pavlu 

Příběhy milované archeologie přijely s germánskými jezdci
Že Holešováci (a nejen oni) milují archeologii, do-

kázala přednáška archeologů Mgr. Tomáše Zemana PhD. 
a Mgr. Miroslava Popelky, nazvaná „Germánští jezdci  
z Roštění. Spojenci nebo nepřátelé Římské říše?“, která se 
uskutečnila v úterý 1. listopadu v beznadějně zaplněném 
sále Městské knihovny. Mediálně proslavený archeolo-
gický výzkum žárového pohřebiště v nedalekém Roštění 
byl ukončen a desítky lidí očekávaly netrpělivě informa-
ce, k jakým objevům a zjištěním archeologové během 
letošního roku došli. A oba přednášející bohatě naplnili 
očekávání zvědavé veřejnosti. Archeologové Zeman a Po-
pelka představili po informacích lačnícím posluchačům 
dva nesmírně zajímavé příběhy:

První začal někdy v polovině 2. století našeho leto-
počtu. Po roce 165 vtrhly přes hranici (Limes Romanus) 
do Římské říše početné hordy divokých germánských 
bojovníků z kmenů Markomanů a Kvádů (příslušníků 
Svébského kmenového svazu), kteří relativně hustě síd-
lili na našem území (zejména na Moravě a Slovensku). 
Římský císař Marcus Aurelius ve vítězných bitvách říši 
ubránil a válku přenesl na germánské území. Hluboko do 
něj pronikly římské legie, které vybudovaly trvalý tábor  
v jihomoravském Mušově a odtud prováděly vojen-
ské operace. Pochodový tábor (tedy dočasné rozsáhlé 
opevnění) legionáři zbudovali mimo jiné také u Pravčic 
a ovládali odtud početné germánské osídlení v našich 
končinách. Římská vojenská (a samozřejmě i obchodní) 
přítomnost přitahovala Germány z celé střední a severní 
Evropy. Kolem římských záchytných bodů se stahovali 
germánští bojovníci i obchodníci – někteří aby proti Ří-
manům bojovali, někteří aby s nimi obchodovali, či jim 
nabídli své vojenské služby. I když se v prostoru kolem 
budoucího Holešova nacházely desítky osad místních 
germánských obyvatel, u nedalekého Roštění se obje-
vila skupina zcela odlišná. Byli to germánští bojovníci 
z dalekého severu, od břehů baltského moře, dokonce 
společenská elita tehdejší společnosti – vysoce posta-
vení jezdci. Zda přijeli s Římany bojovat, nebo vstoupit 
do jejich služeb, nevíme, jako pravděpodobnější se jeví 

druhá možnost, protože se obklopovali řadou v Římské 
říši vyrobených předmětů, tedy se částečně romanizovali. 
Tito jezdci pobývali v okolí Roštění skoro tři čtvrtě století,  
a když někdo z nich zemřel, podle zavedeného ritu jeho tělo 
spálili, popel umístili do pohřební nádoby (urny - popelni-
ce) z nekvalitně vypálené hlíny, často k ní přidali kovový 
kotlík s obětními dary a vše pohřbili do pohřebního okrsku 
ve svahu nad Roštěním. Vytvořili tak rozsáhlé pohřebiště 
(včetně jámy, ve které mrtvé spalovali – žároviště), kte-
ré zaniklo během první poloviny 3. století – tehdy nový 
římský císař Commodus uzavřel s Germány mír, rezignoval 
na snahu Marca Aurelia vytvořit v ovládnutých územích 
(kolem toku řeky Moravy, tedy i u nás) novou provincii 
Markomania a ostatně i sami Germáni začali mít problémy  
s nastupujícími slovanskými kmeny, které je začaly vytlá-
čet. A tak skoro devatenáct století odpočívaly žárové hroby 
pod povrchem roštěnských polí, postupně okrajovány or-
bou, protože byly jen mělce zahrabány do země...

Druhý příběh začal v roce 2014. Tehdy zapálený 
amatérský archeolog J. Neradílek svým detektorem 
kovů objevil nedaleko zemědělského družstva v Roštění, 
kousek pod polní kapličkou, mimořádně zajímavou ar-
cheologickou lokalitu. Se svými objevy seznámil profesi-
onální archeology a ti začali jeho zjištění ověřovat. Svíraly 
je velké (a oprávněné) obavy, že pokud by se o existenci 
této lokality dozvěděli „divocí detektoráři“, kteří hromad-
ně a ve velkém plení veškeré archeologické lokality tak, 
nezůstalo by z předpokládaných unikátních nálezů prak-
ticky nic. Protože se zjistilo, že objevená lokalita obsahuje 
žárové pohřebiště s evropsky unikátně vysokým počtem 
kovových předmětů, zejména ostruh, které dosvědčují 
příslušnost pohřbených osob k elitní třídě jezdců, hrozi-
lo vážné nebezpečí proudu „vykradačů hrobů“, které by ji 
prakticky zničili. Archeologové proto velmi opatrně a taj-
ně prováděli povrchový sběr artefaktů a zaměření lokality 
pomocí magnetometru. Během několika let získali skoro 
1 200 nálezů a magnetometrie jim ukázala desítky mož-
ných pohřbů, obsahujících kovové předměty. Bylo jasné, 
že se jedná o naprostý unikát, více než 8 let se ale nedařilo 

získat prostředky na provedení klasického archeologic-
kého výzkumu, příslušné instituce podporu odmítaly. Až  
v roce 2022 podpořil Zlínský kraj výzkum tohoto pohře-
biště relativně velkorysými prostředky, kromě archeolo-
gických pracovišť se do něj zapojila i okolní velká muzea  
a od 6. června do 7. října letošního roku konečně probě-
hl klasický archeologický výzkum této lokality. Výsledky 
předčily očekávání. Nikde v Evropě se doposud nenalezl 
tak velký počet jezdeckých ostruh, dokládající příslušnost 
pohřbených k jezdecké elitě Germánů. Kromě ostruh je 
řada hrobů vybavena bronzovými vědérky s dalšími před-
měty – jedná se zejména o přezky, nože a další drobné 
kovové milodary. I když byla plošně prozkoumána větší 
část pohřebiště, práce nejsou zdaleka skončeny. Jednotli-
vé hroby byly vyzvednuty „in situ“, tedy vlastně byla vždy 
vypreparována celá „hrouda“, tvořená zbytky popelnice 
se spálenými ostatky a případně i s onou bronzovou ná-
dobou na milodary. Ta byla v celku převezena k dalšímu 
laboratornímu zkoumání – bude zrentgenována, zjiště-
na poloha jednotlivých předmětů, postupně rozebrána  
a všechny její části budou laboratorně prozkoumány – 
očekávají se zajímavá zjištění o tom, čím se Germáni živili 
(předpokládá se, že nádoby obsahovaly i potraviny), jaké 
rostlinstvo tehdy převládalo (v hrobech je spousta pylo-
vých zrn), jaké dřevo se používalo ke spalování mrtvých  
a řada dalších údajů. Kromě vlastních hrobů učinili ar-
cheologové mimořádný a v rámci celé střední Evropy zcela 
unikátní nález – bylo odkryto vlastní žároviště, tedy jáma, 
ve které všichni zde pohřbení byli spalováni.

Definitivní výsledky tohoto mimořádného výzku-
mu, v posledních letech největšího (a nejúspěšnějšího) 
v celém Zlínském kraji, budou známy až po provedení  
a vyhodnocení laboratorních výzkumů. To bude trvat 
ještě několik let. Ale už nyní archeologové prezentují svá 
zjištění formou přednášek (z nichž jedna právě proběh-
la), píší články do médií, připravují výstavy, publikace  
a další formy seznámení co nejširší veřejnosti s výsledky 
jejich práce. 

Karel Bartošek

Kloubovi z Prahy za notový přepis do tiskové podoby. Ten 
se nechal slyšet, že jej hudba Nelly Billové ihned oslovi-
la tím, že byla něčím jiná. My víme čím – je obohacena  
o osobní prožitky z cest, které jsou nám zprostředkované 
tak citlivým způsobem, až se člověku tají dech. 

Gratulujeme a přejeme notovému sborníku co 
nejvíce opotřebované stránky. Ať je součástí hudebních 
výchov, ať si jím listují kytaristé pro radost a ať se líbí.

Hana Helsnerová

SPOLEČNOST
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Nábor do oddílu Judo 
Orel Holešov

Zveme zájemce o závodní judo, kondiční cviče-
ní, či sebeobranu, od 7 do 99 let. Dotazy telefonicky 
na č. 603723925 p. Luboš Jindra, e-mailem: judo-
holesov@post.cz, nebo můžete přijít osobně.

Cvičíme v pondělí od 17 h a ve středu od 15:30 
h ve sportovní hale 1. základní školy a ve čtvrtek od 
15 h v tělocvičně ZŠ Kostelec u Holešova.

IT ve škole – podzimní tábor
IT veSkole neznamená, že jsme na 1. ZŠ měli mi-

mozemšťana. Jde o vzdělávací instituci, díky níž jsme již 
podruhé připravili pro naše žáky akce o volných dnech 
podzimních prázdnin. Ne všichni rodiče mohou bez pro-
blémů zůstat doma, když děti mají volno. Proto někteří 
uvítali, že jsme školu otevřeli 26. a 27. října před státním 
svátkem a o děti se postarali. A jaký měli program? 

Sportovali v tělocvičně, vyráběli z barevného listí, 
šli si zaplavat na krásně opravený plavecký bazén. Dru-

Na 1. ZŠ čteme s chutí
Zájem o knihy a čtení u současných dětí upadá. 

To je názor, se kterým nemůžeme úplně souhlasit. Žáci 
naší školy pravidelně se školní družinou navštěvují míst-
ní knihovnu a půjčují si knihy. Paní vychovatelky čtou 
dětem při poledním odpočinku knihy na pokračování.  

O přestávkách funguje na 1. stupni půjčování knih z pří-
ruční školní knihovničky. V neposlední řadě jsou děti ve-
deny ke čtení formou zápisů do čtenářského deníku. Jak 
takový deník vypadá?

Žáci mají složku na vkládání předtištěných listů, 
kam zaznamenávají své 
postřehy, obsah knihy nebo 
co je zaujalo.  Vše  mohou 
doprovodit pěknou ilustra-
cí. Čtenářský deník se žáky 
putuje od 3. do 5. ročníku  
a postupně se doplňuje zápi-
sy o přečtených knihách. Kro-
mě čtení tak děti procvičují 
další dovednosti: shrnout  
a převyprávět krátce obsah, 
pojmenovat hlavní postavy 
příběhu, přemýšlet nad tím, 
co se díky četbě dozvěděly  
a z čeho se případně poučily. 
O knihách si také vypráví ve 
škole v hodinách čtení.

Páťáci 1. ZŠ v planetáriu
Ráno jsme se sešli v naší třídě. Ten den bylo mlhavé 

podzimní počasí, ale nám to nevadilo, protože jsme se 
těšili na poučnou exkurzi do Planetária v Brně. Cesta au-
tobusem byla sice zdlouhavá, ale mysleli jsme na to, co 
nás čeká. Po příchodu k budově jsme si prohlédli různé 
přístroje, které jsou umístěny kolem. Sál měl tvar polo-
koule a pohodlná sklápěcí křesla. Na noční obloze jsme 
spatřili planety, které můžeme vidět i ve skutečnosti  
a pak jsme se prolétli naší galaxií a dokonce i opustili 
Mléčnou dráhu a podívali se do vesmíru. Souhvězdí, 

Beseda v 9. třídách
V nadcházejících měsících si žáci 9. ročníku aktivně 

vybírají střední školu vhodnou pro své budoucí povolání. 
Jednotlivé školy mohou navštívit v rámci dnů otevřených 
dveří nebo se zúčastnit přehlídek středních škol. Snaží se 
tak získat co nejvíce informací. Ty objektivní jim mohou 
poskytnout i studenti, kteří na danou školu dochází. Svou 
školu přijel deváťákům představit i náš bývalý žák 1 ZŠ 
Holešov Josef Smažil, který je nyní studentem Vojenské 
střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany 
v Moravské Třebové. Připravil si moc pěknou prezentaci. 
Zaměřil se v ní nejen na učební plány školy, ale zajíma-
vou formou seznámil žáky s mimoškolními aktivitami, 
které škola nabízí, a každodenním životem žáka – vojáka.  
V neposlední řadě nastínil i uplatnění absolventů na trhu 
práce a možnosti dalšího studia po maturitě.

Dějepisná exkurze
Navštívili jste už někdy jeskyni Na Turoldu nebo Ar-

cheopark Pavlov? Naši šesťáci ano! Využili jsme krásného 
říjnového počasí a s chutí jsme vyrazili na jižní Moravu. 
Prohlédli jsme si historické centrum Mikulova, vyplašili 
netopýry Na Turoldu a blíže se seznámili s pravěkými 
lovci v Pavlově.

A jak hodnotí exkurzi samotné děti?
Nejvíc se mi líbilo v Pavlově. Byl tam archeopark. 

Mohli jsme se tam podívat na spoustu věcí a některé 
jsme si mohli i osahat. Mohli jsme třeba zkusit, jak je 
která srst hustá. Dostali jsme pracovní list a ten mě moc 
bavil vyplňovat a ještě mě bavilo, že jsme si pomáhali 
navzájem.  /Simona Pokorná/

Exkurze byla super. Mikulov je nádherný. Pak jsme 
jeli do jeskyně Turold, kde jsem se dozvěděla hrůzu no-
vých věcí. Viděla jsem tam 3 malé netopýry. Archeopark 
v Pavlově mají překrásný. Seznámila jsem se na výletě  
s dalšími dětmi z jiných tříd. Děkuji všem!  /Julie Gerátová /

Zážitky mám skvělé. V muzeu v Pavlově se mi nejvíc 
líbilo, jak jsme viděli věci z pravěku naživo. Moc se mi  
i líbilo, jak jsem se z pracovního listu naučila nové věci, 
které jsem nevěděla.                                  /Vanesa Ležáková/

která nám zářila na noční obloze, doplňovala naše fan-
tazie podle nápovědy našeho průvodce. Nakonec nás 
překvapila ohromná kometa, která předčila všechny 
naše dosavadní představy o tomto vesmírném tělese. 
Pár zakoupených suvenýrů nám tento zážitek jistě vždy 
připomene. Cestou zpátky jsme přemýšleli, zda opravdu 
tato různá souhvězdí dokážeme najít. Shodli jsme se na 
tom, že bychom jeli hned znovu a rádi.

Exkurze 5. A a 5. B

hý den byla halloweenská dílnička, pekl se štrůdl a žáci 
navštívili knihovnu. To vše doplnily hry ve školní družině 
a pro oběd si všichni zaběhli do Poe Poe. Po celou dobu 
jim paní vychovatelky připravovaly teplý čaj, svačinu si 
přinesly děti z domu.

Až nám příště IT veSkole nabídne spolupráci, jistě jí 
velmi rádi využijeme.

J. Růžičková

TIP k používání sociálních sítí
Město Holešov se snaží poskytovat aktuální a ově-

řené informace, proto upozorňujeme, že jediný oficiál-
ní profil města na Facebooku je ten s názvem Holešov  
s městským znakem v profilové fotce. Na instagramu 
město Holešov vystupuje jako cityholesov. Děkujeme za 
přízeň, sdílení, lajky i komentáře.



listopad 2022 | 15

ŠKOLSTVÍ

Škola plná strašidel
Není nic horšího, než učit ve škole plné čarodějnic, 

černokněžníků, upírů a jiných strašidel! Naštěstí to naši 
učitelé na 1. ZŠ zvládli bez úhony, někteří se dokonce 
namaskovali také, aby lépe zapadli. Samozřejmě nešlo 
o nic jiného, než halloweenské převleky poslední říjno-
vý den. Členové školního parlamentu ještě hodnotili  
i výzdobu tříd. Potěšilo nás, že akci uvítaly všechny třídy 
a skoro všichni se zapojili. Ústřední školní jídelna ne-
zůstala pozadu a servírovala opravdové halloweenské 
menu: pečené maso z karpatského draka v žabincové 
kaši s kozími bobky nebo vařené motýlky s perníkem  
z perníkové chaloupky.

Objevujeme svět pomocí pokusů
Kroužek pro zvídavé děti, které si kladou spoustu 

badatelsky orientovaných otázek, se na naší škole pro 
žáky prvního stupně otevřel již počtvrté. Badatelský 
klub je zaměřen na zkoumání, pozorování, vytváření 
hypotéz a jejich ověřování, rozvoj logického myšlení  
a přirozené vzdělávání. Provádíme jednoduché biolo-
gické, fyzikální a chemické pokusy, hrajeme logické hry.  
V jarním a podzimním období rádi bádáme venku.

Nebojíme se chemie, fyziky ani biologie a baví nás 
poznávat dosud nepoznané. Hrajeme si na detektivy, 
tvoříme si vlastní sopku, duhu či píšeme vzkazy pomocí 
tajného písma. V letošním roce se scházíme každé pon-
dělí po obědě.

Badatelé z „jedničky“

Tradiční podvečerní podzimní slavnost Zavírání zahrady v Mateřské 
škole RADOST na Grohově ulici v Holešově

Doba na konci měsíce října je naplněna tajemnem. 
Oslavou úrody a sklizně posledních podzimních plodů 
přírody. I naši dávní předkové věděli, že se s posledním 
říjnem a krátícími se slunečními paprsky přesunujeme 
do období vegetačního klidu, čerpání nových sil pro dal-
ší plodivé období. S novým jarem vyrazí tvořivé energie 
vzhůru do světla. Je to doba ukončení starého cyklu. 
Děkujeme přírodě za její dary, a tak jako ona přijímá-
me výzvu k cestě dovnitř, do vlastního nitra, abychom 
zjistili, co si z uplynulého období ponecháme a s čím 
se chceme rozloučit, co už nám není třeba. Tak jako se 
loučíme s končícím cyklem v přírodě poděkováním za 
jeho dary, následně uctíváme památku našich předků, 
poděkováním za všechno, co prožili a přinesli do našeho 
života, svátkem všech svatých a dušiček.

My tímto obdobím procházíme s naší velkou a již 
tradiční slavností Zavírání zahrady. Děkujeme přírodě za 
krásný rok, který jsme v ní prožili a ukládáme zahradu 
ke spánku. S pomocí „moudrého muže“, který nás touto 
cestou provádí, jsme i letos nalezli Hejkala a mohli na 
závěr zašeptat u ohně slova uspávanky – zahrado tajem-
ná, zahrado podzimní, usínej tiše… 

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří s odvahou 
plnili úkoly a tvořili společně strážce zahrady z podzim-
ního listí a přírodnin. Vílám z II. ZŠ v Holešově, které tan-

čily s námi a provázely nás při našem putování. Děkuje-
me pedagogům a žákyním tanečního oboru ZUŠ Holešov 
za krásné vystoupení v podvečerní přírodě, kterým nás 
překvapili a dojali. Děkujeme všem, kteří se účastnili  
a dali svou energii do společného prožitku slavnosti. 

Spousta světel, která se rozsvítila s padající tmou 
dala dětem možnost vidět zahradu úplně jinak než ob-
vykle, byla krásnou tečkou.

Děkujeme!!!!
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Ohlédnutí za prvními úspěchy ve škole (2. ZŠ)
Už jsme velcí školáci, slavnostní zahájení školní do-

cházky jsme zvládli na jedničku. První měsíc ve škole je 
za námi a my jsme získali velmi mnoho nových zkuše-

ností a spoustu nových kamarádů. Jako třída fungujeme 
perfektně, jsme dobří kamarádi a často si vzájemně po-
máháme. Zvládli jsme vymyslet vlastní třídní pravidla, 

která každým dnem dodr-
žujeme víc a víc. 

Paní učitelka říká, 
že jsme velmi šikovní.  
V matematice už umíme 
počítat do pěti, porovnávat,  
a perfektně poznáme i geo-
metrické tvary - obdélník, 
čtverec, kruh i trojúhelník. 
Seznámili jsme se také  
s několika prostředími 
matematiky pana profeso-
ra Hejného, kterými jsou 

krychlové stavby, vláčky, dětský park, krokování, deky 
a dřívka. Všechna tato prostředí jsme poznali prostřed-
nictvím činnostního učení a spoustou pomůcek, které 
využíváme k hraní i o přestávce.  

V českém jazyce jsme udělali taktéž velký kus prá-
ce. Nejdříve jsme se rozpovídali pomocí obrázků a po-
hádek, naučili jsme se spoustu básniček. I grafomotori-
ka nám jde skvěle od ruky a už se těšíme, až se naučíme 
psát první písmenko. Seznámení s písmenky M, A, L a E 
bylo pro nás hračkou. Už zvládáme přečíst slabiky krát-
ké i dlouhé a začínáme číst první věty pomocí obrázků  
a slabik, které již umíme. Hrajeme rádi plácanou, bě-
hací diktát a slovní fotbal. Příště s námi nahlédnete do 
výuky ostatních předmětů.

Těšíme se na další společné zážitky a spoustu nových 
vědomostí a zkušeností, kterých je každý den nespočet.

Návštěva Úřadu práce 
v Kroměříži (2. ZŠ)

V pondělí 10. 10. navštívili žáci deváté třídy Úřad 
práce v Kroměříži. Dvě pracovnice, které se dětí ujaly, 
jim poutavou formou vysvětlily problematiku budou-
cího povolání. Seznámily žáky s nabídkou studijních  
a učebních oborů, s typy škol a učilišť. Také je upozor-
nily na nároky kladené během studia v daných oborech  
a také na předpoklady, které je nutné splnit.

Po přednášce se žáci mohli pomocí počítačového pro-
gramu otestovat, které studium by bylo pro ně nejvhod-
nější. V další části si pak mohli samostatně vyhledávat 
informace v kartotéce střediska, která obsahuje podrobné 
charakteristiky všech oborů a povolání v naší zemi.

Získané informace žákům poslouží při dalším roz-
hodování a správném výběru školy a povolání.

V uplynulých dnech, 17. – 21. října, probíhaly na 
naší škole tzv. barevné dny. Zástupci tříd si ve školním 
parlamentu zvolili barvy, které se v daných dnech budou 
nosit. Debata to byla živá a nakonec se po všech návrzích 
odhlasovala barva zelená na pondělí, šedá na úterý, na 
středu černá, na čtvrtek vícebarevná a na pátek hnědá.

Každou velkou přestávku se třídy sešly na schodišti 
u vstupu do školy, kde probíhalo společné focení. Škola  
v tyto dny hýřila barvami, a bylo zábavné je pozorovat. Nej-

Barevné dny (2. ZŠ)
větší nadšení z této aktivity projevil první stupeň, kde děti 
ochotně a nadšeně své barevné outfity nosily a ukazovaly.

V pondělí a úterý před 28. 10. státním svátkem Vznik 
Československa – samostatného československého státu, 

jsme se oblékali do barev státní vlajky – červené, modré  
a bílé. Barevné dny si žáci zvolili sami a bylo na zástupcích 
jednotlivých tříd, aby prezentovali rozhodnutí parlamen-
tu mezi svými spolužáky a kamarády. 
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Po stopách Karla IV. (2. ZŠ)
V pondělí 10. 10. 2022 jsme se se třídou V. A vypravili 

do hlavního města Prahy, abychom poznali kus historie 
naší krásné země.

Po cestě vlakem a metrem jsme po starých zámec-
kých schodech vystoupali k východní bráně Pražského 
hradu. Naší první zastávkou zde byla vyhlídková terasa. 
Vyšlo nám nádherné počasí, tudíž jsme mohli obdivovat 
opravdu krásné panorama.

Poté jsme prošmejdili domečky ve Zlaté uličce, na-
vštívili věž a vězení Daliborka, Purkrabské náměstí a po-
kračovali přes třetí hradní nádvoří do Vladislavského sálu 
a odtud do chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Dále 
jsme prošli Matyášovou bránou a uličkami Malé strany na 
Karlův most, kde jsme spatřili nábožensky nejvýznamnější 
sochu sv. Jana Nepomuckého. Velkým zážitkem pro všech-
ny pak byl orloj na Staroměstském náměstí. Pokračovali 
jsme ke Karlově univerzitě a Stavovskému divadlu, odkud 

Letošní podzimní počasí nám přineslo spoustu 
krásných a teplých dní, které by bylo škoda nevyužít  
k pobytu a aktivitám venku.

Na pondělí 24. října jsme naplánovali velký závod 
v „biatlonu trochu jinak“. Vše nasvědčovalo tomu, že si 
užijeme suprové odpoledne na školní zahradě, počasí se 
však rozhodlo, že zrovna tento den dá sluníčku dovole-
nou. No, nic naplat. V tělocvičně to jde taky.

Podzimní družinový závod v biatlonu trochu jinak (2. ZŠ)
V klasickém biatlonu se závodí na sněhu a s puškou, 

to je všem známo. My jsme si v družině tuto sportovní 
disciplínu trochu upravili, takže lyže byly nahrazeny chů-
dami a puška pěnovými míčky.

Z 37 závodníků měli nejlépe „namazané lyže“  
a nejpřesnější pušku Eva Fabiánová z 1. B, Honza Zapletal  
z 2. A a Adam Fabián z 3. B.

Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme  
za odhodlání, se kterým se do závodu pustili.

jsme se přesunuli na Václavské náměstí. Tady jsme naše 
putování Prahou ukončili.

Všem po tak dlouhé cestě vyhládlo, proto nemohla 
chybět ani tradiční zastávka v McDonaldu. Třešinkou na 
celé naší výpravě pro nás 
byla cesta zpět, kdy jsme 
kvůli nehodě na trase na-
brali téměř čtyřhodinové 
zpoždění, a ve vlaku jsme 
tak strávili sedm hodin. 
Všichni ale byli stateční  
a společně jsme to per-
fektně zvládli.

Velké poděkování od 
nás všech patří panu Pavlu 
Kočímu, který nás po ce-
lou dobu Prahou provázel  

a svým poutavým vyprávěním nám přiblížil každou histo-
rickou památku. Věřím, že si každý z nás z této náročné, 
ale velmi zajímavé cesty odnesl mnoho zážitků a nových 
poznatků. Už teď se těšíme na další dobrodružství.
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Podzimní tvoření ve školní družině
Barevný podzim se ukázal ve své plné kráse. Ve školní 

družině na 3. Základní škole v Holešově je toto období plné 
tradičních aktivit. Nejprve nastal „JABLÍČKOVÝ TÝDEN“. Do 
týdenního projektu se zapojila všechna oddělení škol-
ní družiny. Každá třída měla svou specifickou podzimní 
atmosféru. Společně jsme si povídali o ovoci a podzimu, 
zábavnou formou se učili, malovali, vystřihovali, mode-
lovali, zpívali, tancovali, četli pohádky či sbírali ovoce na 
školní zahradě. Děti si zahrály i na kuchaře a vlastnoručně 
upekly jablečný štrúdl. Moc se povedl! K podzimnímu ob-
dobí patří pouštění draků a vyrábění z přírodních materi-
álů. Během dalších odpoledních činností si děti v družině 
vyrobily krásné výrobky z přírodnin, které jsou k vidění  
v aule školy. Na poli u řeky Rusavy si díky větrnému počasí 
užily pouštění draků.  Teď nás čeká další oblíbený projek-
tový týden, tentokrát bramborový. 

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelka 3. ZŠ Holešov

Tajuplné  předškolákovy dílničky
Ve čtvrtek 3. listopadu se na 3. Základní škole v Holešově rozsvítily lucerničky.  

A víte proč? Protože jsme si celý týden připomínali anglický svátek Halloween a české 
Dušičky. Lucerničky svítily na cestu hlavně našim malým předškolákům a směřovaly je 
k tajuplným podzimním dílničkám. Budoucí školáci se nezalekli ani čarodějnic, kouzel-

níků, pavouků a netopýrů. 
Statečně prošli kolem du-
cha visícího hlavou dolů 
na schodišti, aby je přivítal 
a pozval do připravených 
tříd. S pomocí paní učite-
lek 1. a 2. tříd a starších 
kamarádů z 8. ročníku si 
děti vyrobily halloween-
skou dýni a podzimní lu-
cerničku s čajovou svíčkou, 
kterou si doma s rodiči roz-
svítily. Dětem se líbily ne-
jen výrobky, které si večer 
odnášely, ale i celá škola 
ponořená do tmy a cesta 
osvícená halloweenskými 
lampičkami. 

Mgr. Gabriela Nová-
ková, vedoucí metodické-
ho sdružení 1. a 2. ročníku 
3. ZŠ Holešov



listopad 2022 | 19

ŠKOLSTVÍ / SPORT

Divadelní představení v angličtině
Projektová výuka je na 3. Základní škole dlouholetou 

tradicí. Starší žáci pravidelně připravují zábavné, ale záro-
veň naučné, aktivity pro spolužáky z prvního stupně.

Před podzimními prázdninami si osmáci a deváťáci 
ze tříd s rozšířenou výukou angličtiny připravili divadelní 
představení. Pohádky, které pro naše třeťáky a čtvrťáky 
nacvičili, byly příjemným zpestřením výuky. Aktivity, 
které žáci plnili před a po představení, byly zaměřeny na 
rozvoj slovní zásoby hravou formou. 

První představení proběhlo v pondělí 24. října. Jed-
nalo se o pohádku o veliké řepě – The Enormous turnip. 

Tuto pohádku nacvičili žáci 8.C pro spolužáky ze třetích 
tříd. Záměrně vybrali tuto jednoduchou pohádku, kterou 
děti znají, aby porozuměly ději a použitým slovíčkům. 

Žáci 9.C si pro své mladší kamarády ze čtvrtých tříd 
připravili známou pohádku O Perníčkovi – The Ginger-
breadman (my ji známe spíše jako pohádku O Koblížko-
vi). Jejich představení proběhlo v úterý 25. října.

Oba dva dny jsme si společně moc užili. Všem divá-
kům se líbily nejen herecké výkony a kostýmy, ale také 
navazující aktivity, při kterých si ověřili, že porozuměli 
ději pohádky, zopakovali si slovíčka, která znali z hodin 

angličtiny a také, že se i něco nového naučili. Na závěr 
dostali všichni  sladkou odměnu.

Naši osmáci a deváťáci si vyzkoušeli práci s mlad-
šími spolužáky a navázali nová kamarádství. Odměnou 
jim byl velký potlesk a pochvala přímo od žáků. I paní 
učitelky a vedení školy ocenilo nejen výkon našich herců, 
ale také přípravu a realizaci aktivit.

Všichni se těšíme na další společné projektové dny.

Mgr. Veronika Cholastová, vedoucí předmětové 
komise cizích jazyků 3.ZŠ Holešov

Historický úspěch atletů našeho Gymnázia Ladislava Jaroše!
Atletická družstva našich dívek a chlapců nám  

v podzimních dnech udělala opravdu velkou radost  
v okresním, krajském a dokonce i republikovém kole 
Středoškolského atletického poháru. 

Poprvé v okresním kole, které proběhlo 16. 9. 2022 
na krásném atletickém stadionu v Holešově, zvítězilo po 
velmi dobrých výkonech jak družstvo dívek tak i druž-
stvo chlapců. Obě družstva suverénně postoupila do 
krajského finále v Uherském Hradišti. 

Krajské kolo v Uherském Hradišti se konalo 27. 9. 
2022 a přineslo nám další velký úspěch. Po vynikajících 
individuálních výkonech naše děvčata celkově zvítězila 
a nasbírala neuvěřitelných 8732 bodů. Družstvo dívek 
za sebou nechalo dalších šest výborných družstev z ce-
lého kraje a zajistilo si tak postup do celorepublikového 
finále do Břeclavi. Ale i naši hoši se činili a vybojovali 

celkově krásné 4. místo v kraji, jen pár bodů od bron-
zové medaile. 

Celostátní finále proběhlo 12. 10. 2022 na útulném 
stadionu v Břeclavi. Sešlo se zde 16. nejlepších družstev  
z celé republiky jak v kategorii dívek tak chlapců. Atmosféra 
byla naprosto úžasná. Soutěže zahajoval český reprezen-
tant halový mistr Evropy na 60 m překážek. Petr Svoboda. 
Naše děvčata zabojovala a v opravdu těžké konkurenci, ob-
sadila nádherné 8. místo, což je skvělé umístění! 

Celkově se jedná o historicky nejlepší výsledky na-
šeho gymnázia v této soutěži. Velkou zásluhu na nich 
má trenér holešovského atletického oddílu Jakub Hřib, 
se kterým naše škola výborně spolupracuje a většina 
studentů, kteří reprezentovali naše gymnázium, patří  
k jeho svěřencům. Kompletní výsledky najdete na strán-
kách Českého atletického svazu: https://online.atletika.
cz/kalendar/vysledky/0

 V kategorii dívek nás reprezentovali: Tereza Haná-
ková (4.A), Denisa Peričová (4.B), Michaela Petrželová 
(2.A), Denisa Vašíčková (2.A), Aneta Pátková (2.A), Kate-
řina Menšíková (Ki), Kateřina Spieglová (Ok), Simona Pi-
vodová (1.B), Anna Pražáková (Ki), Anna Marková (2.A), 
Vendula Pálková (2.A), Kristýna Pavlasová (Ki).

 V Kategorii chlapců nás reprezentovali: Lukáš Vajda 
(Sp), David Kolář (Sp), David Dvorník (2.A), Petr Greguš 
(1.B), Milan Michalík (3.A), Adam Hlobil (Sp), Lukáš 
Strava (Sp), David Grygera (2.A), Kamil Zapletal (Sp), 
Michal Šindler (3.A).

Všem našim atletům moc blahopřejeme a děkuje-
me za skvělou reprezentaci našeho gymnázia. 

      
PaedDr. Miloslav Růžička, zástupce ředitele gymnázia

a vedoucí družstva
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Holešovští Thaiboxeři přivezli medaile
První zářijový víkend se v Teplicích uskutečnilo mis-

trovství ČR v kickboxu. Holešovský Rednecks gym, repre-
zentovali Jan Kříž a Zuzana Malíková. Zuzka nastoupila 
ve dvou disciplínách, a to fullcontact a K1. V obou dvou 
disciplínách vybojovala stříbrné medaile a stává se tak 
dvojnásobnou vicemistryní ČR! Jan Kříž, který měl na 
svém kontě pouhých šest zápasů, bez jakéhokoliv pře-
hnaného respektu nastoupil do silně obsazené váhové 
kategorie do 75kg v dospělých mužích v nejtvrdší kickbo-
xerské disciplíně K1, která se jen hemžila zkušenými re-
prezentanty, z nichž mnozí měli za svou kariéru více než 
50 zápasů a řadu medailí ze světových soutěží. V takové-
to konkurenci se Honzovi podařilo vyhrát ve čtvrtfinále 
na body, ale z dalších bojů musel bohužel kvůli zdravot-
ním problémům odstoupit. Bronzová medaile je tak pro 
začínajícího bojovníka na takovémto turnaji obrovským 
úspěchem a příslibem do budoucna.

Aby nezůstalo jen u těch příslibů, přihlásil se Hon-
za hned 29. října na mezinárodní turnaj Moravia Open 
v Ostravě, kde ve finále vítězí na body a získává zlatou 
medaili.

Mgr. Petr Osokin 

Titul pro holešovské judo
Vrcholem letošní žákovské judistické sezóny bylo mistrovství  České republiky  

v Mladé Boleslavi.
V kategorii žákyň do 15 let, náš klub reprezentovala Alena Jindrová. Na turnaj při-

jela s odhodláním dokázat, že vedoucí příčku žákovského žebříčku drží oprávněně již od 
prvního letošního turnaje, který se konal v únoru.

Ovšem vrcholem sezóny je mistrovství republiky a cenný kov se počítá dvojnásob. 
Do turnaje nastoupila po technické stránce dobře připravena a od prvních okamžiků po-
tvrzovala roli favoritky. Zápasy končila před časovým limitem a to provedením různých 
judistických technik.  Předvedla skvělé, důrazně provedené chvaty nohou, které jsou její 
tradiční silnou stránkou. V dalším zápase využila výškovou a silovou převahu soupeřky 
ve svůj prospěch a parádním hodem technikou ipon soei nage zvítězila. Následova-
ly výhry na škrcení a páčení.  Především svým technickým umem  byla jednoznačně 
nejlepší závodnicí a zaslouženě do Holešova přivezla titul mistryně ČR. Gratulujeme.

Současně chceme touto cestou poděkovat vedení  1. Základní školy, kde má klub 
odpovídající zázemí, velký dík patří i kamarádům judistům z Kroměříže a škole a judis-
tům z Kostelce u Holešova. Ti všichni se podíleli na letošní cestě za zlatem.

Nová tělocvična
je otevřena veřejnosti!

Nově otevřená Tělocvična "U Hřiba", na adrese 
nám. Dr. E. Beneše 1699 769 01 Holešov, nabízí pro-
nájem volných hodin k širokému spektru aktivit. Jedná 
se o jedinečné prostředí o ploše přes 100 m2 vybavené 
měkkým povrchem tatami, které je vhodné pro cvičení 
jógy, cvičení pro děti, kruhové tréninky, balanční cvičení 
a jiné. Veškeré informace pro zájemce jsou dostupné na 
telefonním čísle 608 004 177.

KČT OB Holešov
Závodníci oddílu KČT OB Holešov absolvovali poslední 

závody této sezóny.
V sobotu 15. 10. 2022 pořádal oddíl KOB Alfa Brno zá-

vod v orientačním běhu na klasické trati. Centrum závodu 
bylo v obci Dambořice. Závod se běžel na mapě Skřípov. 
Typický Ždánický les, kopcovitý dobře průběžný s hustou 
sítí cest a průseků. Všechny tratě postavil Filip Adámek. 
Závod se konal za pěkného podzimního počasí a na start 
se postavilo asi 500 závodníků v kategoriích od HD10 C po 
H90C. Z našeho oddílu se postavilo na start 8 závodníků. 
Tady jsou jejich výsledky: 

Kat.D12C Kristýna Brázdilová 25. místo, D35C Ivana 
Smětáková 10. místo, Kateřina Drábková 12. místo, D45C 
Jana Sedláčková 18. místo, H12C Adam Boledovič 18. mís-
to, H14C Lukáš Brázdil 18. místo, H45C Jarda Sedláček 20. 
místo a H65C Tonda Peška 4. místo.

Hned za týden v sobotu 22. 10. 2022 jsme se zúčast-
nili posledního závodu této sezóny. Závod pořádal oddíl  
z Vizovic. Běžela se krátká trať na mapě Trubiska. Centrum 
závodu bylo v Pozděchově-Trubiska. Čekal nás kopcovitý 
terén, minimum podrostu, svážité partie s bažinkami  
a místy kamenitá podložka. Tratě postavil Pavel Starosta 
a na start se postavilo 271 závodníků.Tentokrát se našim 
závodníkům dařilo. Tady jsou výsledky.

Kat.D12C Kristýna Brázdilová 2. místo, D35C Kate-
řina Drábková 7. místo, D45C Jana Sedláčková 9. místo, 
H14C Lukáš Brázdil 6. místo, H45C Jarda Sedláček 1. místo  
a H65C Tonda Peška 2. místo.

Protože to byl poslední závod žebříčku Valašské ob-
lasti, tak se vyhlašovaly výsledky za celou sezónu 2022.
Celkem se běželo 14 závodů žebříčku. Úspěch našeho od-
dílu zaznamenala Kristýna Brázdilová, kdy se v celkovém 

hodnocení umístila na 3. místě. Věříme, že v příštím roce se 
jí bude dařit jako letos. Všichni gratulujeme.                                                                                                                  

Napsal: Tonda

SPORT
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44 let čekání na medaili je u konce!
Mužský tým vzpěračského oddílu TJ Holešov letos 

zažil fantastickou sezónu, která vyvrcholila finálem nej-
vyšší mužské soutěže v ČR. 

Do I. ligy mužů se naši borci probojovali teprve loni 
a letošní sezóna byla první od roku 2016, kterou náš tým 
v této prestižní lize startoval. 

I díky kvalitní práci s mládeží se našemu týmu, je-
hož věkový průměr je teprve necelých 23 let, podařilo 
vybudovat silné jádro založené na odchovaných junio-
rech z Holešova. 

A i díky tomu se letos povedlo mužskému týmu vy-
bojovat historicky první medaili z I. ligy mužů od založe-
ní našeho oddílu v roce 1978!!!

Družstvo florbalových přípravek
Letošní první turnaj přípravky se hrál 8.10. ve Zlíně. 

Po odchodu většiny hráčů z loňské základní sestavy do 
elévů jsme byli velmi zvědaví,  jestli náš tým s několika 
nováčky dokáže navázat na loňské úspěchy.  V prvním 
zápase jsme narazili na Zlín Lions White, se kterými 
jsme po bojovném výkonu nakonec prohráli 6:8 (3x Filip 
Kolář, 2x Matěj Kolář, 1x Gábinka Hubáčková). V dalším 
zápase jsme přehráli FBK Spartak Hluk 7:2 (5x Filip 
Kolář, 1x Matěj Kolář,  1x Filip Lánský). Proti týmu FbC 
Orel Uherský Brod jsme nechali hrát také naši výbornou 
gólmanku Lucku Tkadlčíkovou, kterou vystřídal v bráně 
Filip Kolář. Naše nejmladší naděje předvedly,  že doká-
žou dávat góly i bez nejlepšího střelce a zvítězily 10:0 (5x 
Samuel Staněk, 4x Matěj Kolář, 1x Lucka Tkadlčíková).  
V posledním zápase už začaly našim florbalistům dochá-
zet síly a nakonec po sympatickém výkonu podlehli FBC 
Slovácko Pink 2:5 (2x Filip Kolář).

 Další turnaj odehrála holešovská přípravka 22.10. 
ve Vsetíně. V prvním zápase jsme narazili na Otrokovice 
Panthers, které jsme po velmi bojovném výkonu porazili 

Jedná se o jeden z největších sportovních úspěchů 
v historii města Holešova a stejně tak i v letošním roce  
v celém Zlínském kraji. To dokládá i fakt, že při cestě za bron-
zovými medailemi zvládli naši borci porazit i týmy z mno-
hem větších měst jako je Brno, Ostrava nebo Bohumín.

Gratulujeme celému týmu ve složení Josef Kolář, 
Martin Novotný, Jan Kolář, Petr Vojtičko, Petr Mareček, 
Jan Marek Trebichavský, David Kolář a Vít Kořínek za 
skvělé výkony a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Speciální poděkování patří i hlavnímu trenérovi  
a předsedovi našeho oddílu panu Danielu Kolářovi, bez je-
hož letité práce by se nám takový úspěch určitě nepovedl.

Vladislav Doležel

3:2 (2x Filip a 1x Matěj Kolářovi). V dalším zápase jsme 
oplatili prohru Zlín Lions White z turnaje ve Zlíně a vy-
hráli 5:4 (4x Filip Kolář, 1x Samuel Staněk). Výbornou 
hru celého týmu podpořila skvělým výkonem v bráně 
Lucka Tkadlčíková, na jejíž výkony navázal v dalších zá-
pasech rovněž výborně chytající Matěj Kolář. Ve třetím 
utkání jsme narazili na Zlín Lions Blue a opět po pěkném 
výkonu zvítězili 3:2, kdy se poprvé v této sezóně trefil 
Lukáš Benešovský a 2x Filip Kolář. V posledním utkání 
jsme podlehli ve velmi dramatickém utkání před skvělou 
domácí kulisou týmu Florbal Vsetín 3:4. Za náš tým skó-
roval 3x Filip Kolář. Na jeho gólech se však podílel celý 
tým a hlavně několika asistencemi Gábinka Hubáčko-
vá. Za dobrými výsledky našich malých florbalistů stojí 
souhra a bojovnost celého týmu, který se zároveň mohl 
opřít o velmi dobré výkony obou gólmanů.

Závěrem lze konstatovat, že naše nejmladší naděje 
předvedly pěkný florbal, ale doplatili jsme na nižší počet 
hráčů,  než většina našich soupeřů. Rádi proto uvítáme 
v našich řadách další malé talenty,  kteří by chtěli zkusit 

hrát florbal pod vedením našich zkušených trenérů. Flor-
bal má v naší zemi potenciál stát se druhým nejmaso-
vějším sportem a v současné době patříme mezi nejlepší 
týmy na světě. A vaše děti můžou být u dalších úspěchů 
našeho města a možná jednou i naší reprezentace.

trenér Dušan Kolář

Sokol Holešov a Třebětice se zúčastní Světové gymnaestrády 2023
Česká obec sokolská se pravidelně zúčastňuje Svě-

tových gymnaestrád v rámci výpravy České republiky 
pod záštitou České gymnastické federace již od roku 
1993. Rozhodli jsme se s velkou dávkou odvahy zúčast-
nit nadcházející Světové gymnaestrády, která se bude 
konat první týden v srpnu příštího roku v nizozemském 
Amsterodamu.

Naše výprava bude zastoupena pěti členy T.J. Sokol 
Holešov a třemi členy T.J. Sokol Třebětice. Hromadná 
skladba, která bude reprezentovat Českou republiku, 
nese název Rocková symfonie a bude ji cvičit zhruba 500 
účastníků.

15. října v Brně jsme se poprvé setkali s organizá-
tory akce. Seznámili jsme se s prostorovým rozvržením 
skladby, základními cviky a také oblečením a pomůc-
kami, se kterými budeme cvičit. Jelikož se v rámci celé 
republiky jedná o velký počet cvičenců, sjela se do Brna 
pouze polovina účastníků pocházející většinou z morav-
ských žup. Celý den jsme strávili v tělocvičně nácvikem 
části skladby a nutno dodat, že i přes jeho náročnost 

nám díky výborné organizaci milé choreografky sobotní 
nácvik velmi rychle uběhl.

Do samotné letní akce nás čekají ještě dvě víken-
dová setkání v Brně a Praze. Předmětem bude hlavně 
individuální nacvičování skladby v rámci župy a zdoko-
nalování choreografie jednotlivých cviků. Pro některé 
z nás to bude první zkušenost s velkou sportovní akcí 

mezinárodního rozsahu, někteří se již v minulosti gym-
naestrády zúčastnili. 

Náklady spojené s touto akcí si každý účastník hradí 
sám, ale pokusíme se využít možnosti zažádat o dotaci 
na takový typ sportovních akcí, jelikož se přeci jen jedná 
o prezentaci České republiky a našeho města Holešova.

                        Za T.J. Sokol Holešov Eva Poiselová

SPORT
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TYMY 
LISTOPAD 2022:
20. 11. MOC A SÍLA MAGIE – kouzelnické vystoupení 
holešovského kouzelníka Mága RadekRa - od 16 hodin
23. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – od 16:30 
hodin v zahradě SVČ TYMY
23. + 24. 11. VÁNOCE NA HANÉ A VALAŠSKU – tradič-
ní program pro děti MŠ + ZŠ – vánoční zvyky
25. - 26. 11. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 18 hodin
27. 11. TANEČNÍ SEDMIKVÍTEK – celostátní finále sou-
těže v různých tanečních stylech, zahájení v 11 hodin
VÁNOČNÍ HVĚZDA – pomáhá nemocným dětem, 
charitativní sbírka – do 28. 11. si můžete objednat 
vánoční hvězdu – malá za 60,- Kč, velká za 120,- Kč
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, ply-
šáky můžete nosit do SVČ TYMY každé pondělí a pátek 
do 30. 11.

PROSINEC 2022:
3. 12. KOUZELNÉ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM – regist-
race od 16 hodin v podloubí zámku, putování povede 
zámeckou zahradou, vstupné 50,- Kč/os., akce je ur-
čená dětem a rodičům
4. 12. ČERTOVKÁ POHÁDKA ANEB KDO JE TEN PÁN  
S BÍLÝMI VOUSY ? – od 16 hodin v divadelním sále 
SVČ TYMY, jednotné vstupné 50,- Kč, doporučujeme 
rezervaci předem, počet míst omezen !!!
7. 12. VÁNOČNÍ PEČENÍ - od 15 hodin, přihlášky do 30. 
11., cena 100,- Kč / v ceně 2 výrobky /
7. 12. VERNISÁŽ STROMEČKŮ na náměstí Dr. E. Beneše 
- od 17 hodin
7. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY – od 18 hodin na náměstí 
Dr. E. Beneše
8. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY - od 15 hodin, přihlášky do 
30. 11., cena 100,- Kč / v ceně 2 výrobky /
9. 12. ANDĚLSKÁ POŠTA – od 16 hodin, jízda andělů 
Holešovem se zastávkami – děti budou mít možnost 
předat dopis Ježíškovi, bližší info sledujte na FB + 
webu SVČ TYMY
9. – 10. 12. VÁNOČNÍ NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 18 hodin
10. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO RODIČE A DĚTI - od 
9 – 12 hodin – cena 50,- Kč osoba + cena za výrobek
14. 12.VÁNOČNÍ POHLAZENÍ – program dětí z kroužku 
TYMY s vánoční nadílkou pro členy kroužků TYMY
15. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKA – od 16 hodin cena 100,- 
Kč / v ceně 2 výrobky /
30. 12. NOČNÍ POCHOD PRO PRALES – sraz ve 14 
hodin Obecní úřad Rusava, trasa: Rusava – Hostýn 
– Rusava (10km), dobrovolný účastnický příspěvek 
bude poukázán na transparentní účet společnosti 
Green Life zabývající se záchranou pralesů na Sumat-
ře. Každý účastník obdrží účastnickou placku.

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).

Už podvacáté vyšli do ulic malí broučci 
s lampiony

Slavnost broučků pořádá SVČ Tymy již od roku 2003, 
letos šlo tedy už o 20. ročník. Vzhledem k počasí byl letoš-
ní termín poprvé přeložen z pátku na sobotu a ukázalo se, 
že šlo o správné rozhodnutí. Počasí organizátorům akce 
na druhý pokus přálo. „Za 20 let trvání prošla tato akce 
mnoha změnami – vystřídány byly různé trasy. Dříve se 
chodilo až do Všetul, v současnosti je závěr průvodu smě-
řován do zámecké zahrady, kde letos vyvrcholil úžasnou 
ohnivou show,“ uvádí Jarmila Vaclachová. Od roku 2020 

doprovází průvod také vláček Pacifik, který je u dětí velmi 
oblíbený a díky světélkům je i velkým zážitkem. Také letos 
byly oceněny děti, které přišly s vlastnoručně vyrobenými 
lampiony nebo v kostýmu. „Mezi broučky přišel také sta-
rosta města. Také on měl potřebná tykadélka a všechny 
přítomné pozdravil,“ pochvaluje si Vaclachová. Lampio-
nový průvod je pravidelně městem Holešov podporován.

Hana Helsnerová
Foto: Ludmila Polišenská

V Tymy se sešly české a ukrajinské děti 
na společné víkendovce

SVČ TYMY uspořádalo zajímavou víkendovku, která 
byla určena ukrajinským a českým dětem.

Cílem této víkendové akce byla vzájemná komu-
nikace, poznání nových kamarádů a mít nové zážitky  
a prožitky. Víkendovka se uskutečnila v SVČ TYMY, na pro-
gramu nechyběly deskové hry, stolní fotbálek, kulečník.

Dětem se moc líbil program v tělocvičně, kde si ne-
jen zasportovaly, ale také společně zatancovaly. Sobotní 
program se převážně uskutečnil v ZOO Lešná. Děti si pro-
šly téměř všechny pavilony, nejvíce času strávily v pavi-
lonu rejnoků a také u žiraf a slonů. Po návratu do TYMY 
na děti čekal program v tělocvičně a také v TM klubu.

Vyvrcholením víkendovky bylo společné posezení  
v čajírně, kde se děti naučily několik českých her a pís-
niček a dostaly také krabice s dárečky od českých dětí.  
Z těchto dárečků měly velkou radost!!!

Nedělní dopoledne si užily ještě v ICM klubu, kde si 
zopakovaly znovu hru kulečník a deskové hry.

Společný víkend byl pro děti velmi přínosný a užily 
si spoustu zábavy.

Tuto víkendovku jsme uspořádali s ČČK Kroměříž. 
Děkujeme paní Alici Juračkové za spolupráci a také za 
finanční podporu. Tato akce byla hrazena z projektu.

Všichni si slíbili, že se v listopadu opět sejdou na 
další víkendovce.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY
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Všetulské dostavník měl tentokrát mezinárodní účast
PS Mirko Očadlíka Holešov ve spolupráci s SVČ TYMY 

Holešov uspořádali dne 5. 11. 2022 již 14. ročník oblast-
ního kola Dětské porty a Melodie.

Tato pěvecká soutěž již tradičně nese název „Vše-
tulské dostavník“. Jde o soutěžní přehlídku interpretační  
i autorské tvorby jednotlivců a skupin orientovaných do 
různých hudebních žánrů a věkových kategorií. Soutěž je 
postupová a účastníci mohou postoupit do republikové-
ho finále. Tato soutěž je součástí Pionýrského Sedmikvít-
ku, který vyhlašuje Česká rada Pionýra.

V letošním roce se našeho oblastního kola zúčast-
nili také zpěváci ze Slovenska z našeho partnerského 
města Povážská Bystrica ze SUZŠ Stela. Tímto získala 
naše soutěž mezinárodní rozměr. V úvodu přišla všech-
ny soutěžící pozdravit předsedkyně Pionýra paní Darina 
Zdráhalová a také starosta města Holešova pan Rudolf 
Seifert. Po zahájení, úvodní znělce a nástupu maskota 
„PSA“ byla soutěž zahájena.

Porota měla velmi složitou úlohu vybrat mezi zú-
častněnými zpěváky ty, kteří postoupí do celostátního 
finále. V porotě zasedli odborníci na slovo vzatí:

Zuzana Kantorová - pedagog, členka pěveckého 
sboru Národního divadla v Brně,

Mirek Řeha – dlouholetý hudebník a učitel zpěvu  
a Michal Minář – pedagog a hudebník.

Oblastní kolo této pěvecké soutěže je společné pro 
kategorie Dětské Porty i Melodie. Dětská Porta byla 
zahájena v roce 1991 a postupně se k ní přidala také 
kategorie Melodie. Porota vybírala postupující do obou 
těchto celostátních republikových kol. Finále Melodie 
se bude konat příští rok v Českých Budějovicích a finále 
Dětské Porty se uskuteční v Kroměříži.

Oblastního kola se zúčastnilo celkem 36 mladých 
zpěváků, kteří soutěžili v několika kategoriích.

V rámci Porty získali od poroty postup do finále 
táborový oddíl Kamarádi PS M. Očadlíka Holešov, dále 
Aneta Odstrčilíková, skupina Grilmeni a Julie Weiglová  
s autorskou skladbou.

V Melodii postupují do celostátního finále v Českých 
Budějovicích Lara Hiová, Tamara Masaryková, Simona 
Galabová, Veronika Pospíšilová, Laura Korbášová, Ye-
ugeniia Shershun, Matěj Žiačik a kapela Musical Fever.

Pamětní listy, diplomy a dárky všem účinkujícím 
zpěvákům předala porota.

Také diváci hlasovali a v diváckém hlasování zvítězi-
la Simona Galabová.

Pro soutěžící bylo připraveno také překvapení, před 
závěrečným hodnocením vystoupil holešovský kouzel-
ník Radek Šimčík alias Mág - RadeKr.

Po ukončení soutěže měli možnost mladí zpěváci 
získat cenné rady od přítomných porotců. Většina z nich 
toho také využila!

Děkujeme všem členům poroty za jejich ochotu  
a profesionální přístup.

Děkujeme také všem soutěžícím, porotě, organi-
zátorům, moderátorce a hostům. Všem postupujícím 
do republikového finále Dětské porty a Melodie držíme 
palce.

Velký dík si zaslouží také všichni partneři a sponzo-
ři – město Holešov, MŠMT, SVČ – TYMY, Vladan Daněk  
a Olomoucko-Zlínská KR Pionýra.

Těšíme se na další setkání s mladými pěveckými 
talenty.                            Jarmila Vaclachová

Pionýři hráli deskovky se seniory
Členové PS M. Očadlíka již dlouhodobě spolupracují 

se seniory v našem městě.
Děti dochází do CPS při různých příležitostech, na-

vštěvují také klub seniorů a pořádáme také různé akce  
setkání s našimi babičkami a dědečky.

Jedno takové setkání se uskutečnilo ve středu 26. 
října. Děti připravily pro seniory zajímavé dopoledne plné 
povídání, písniček a také deskových her.

Nejvíce zaujalo historické pexeso, karetní hry a také 
Rummikub. Odměnou pro všechny účastníky tohoto mi-
lého setkání byly virtuální brýle, které si mohli vyzkoušet. 
Všichni ale nakonec potvrdili, že to bylo pro ně velmi za-
jímavé a něco nového, ale živý kontakt a skutečné zážitky 
jsou nenahraditelné. Těšíme se na další společné setkání, 
které plánujeme před Vánocemi.

Jarmila Vaclachová, vedoucí PS
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Americký park „Park pro lidi“
Vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za Vaše hla-

sy v komunálních volbách. Je pro mě velkou ctí, že jsem 
se díky Vám stal nově zastupitelem našeho města. I přes-
to, že jsem nakonec skončil v opozici, tak 1183 preferenč-
ních hlasů mě utvrdilo v tom, že moje práce pro Vás, naše 
město, veřejnost a mládež má opravdu smysl a přínos.

Proto budu na zastupitelstvu předkládat hlavně 
Vaše nápady a podněty k Americkému parku, kterých 
mám od Vás opravdu mnoho. Návrhy budou konstruktiv-
ní a pokorné, ale zároveň dostatečně koncepční a potřeb-
né. Reakce a písemné odpovědi vedení města budu poté 
jako Váš zastupitel, přeposílat Vám a zveřejňovat. Jak 

jistě víte, není mým stylem práce: naslibovat, nezapsat, 
nekonat a nechat do ztracena.

V souvislosti s 28. říjnem a připomínkou odkazu T.G. 
Masaryka, jsem uspořádal veřejnou anketu o zasazení dal-
šího Masarykova stromu v Americkém parku. V roce 1919 
v parku tehdejší Okrašlovací spolek, již jeden Masarykův 
strom zasadil. „Masarykův jasan“ v parku roste dodnes  
a je vyhlášený za památný strom. Zvolili jste lípu malolistou  
a velmi rád svůj slib splním nejpozději na jaře dalšího roku. 

Děkuji Vám všem ještě jednou a na všechny Vaše 
dotazy, kterých jsou desítky, Vám budu postupně odpo-
vídat. 

S pozdravem
Předseda spolku Mgr. Jakub Nevřala

Drakiáda
V sobotu 29. 10. 2022 pořádal Kryštof a Bob pod 

záštitou KČT Holešov další ročník Drakiády. Sešli jsme 
se v 9:00 u kovárny. Potom jsme se vydali pod Želkov, 
kde jsme vypustili své draky. Děti obdržely na památku 
medaili se symbolem drakiády. Během cesty na Hájenku 
děti soutěžily v dovednostech o ceny. Na Hájence jsme si 
opekli špekáčky. Děti pokračovaly ve hrách a dospělí si 
povídali a užili si krásného podzimního dne. Všem se to 
líbilo a těší se na další ročník.

Jeden z účastníků
Dík pořadatelům a turistům

Talentované děti se sešly při finále krajského kola Zlatý oříšek 2022
Toto finále Zlínského kraje se už tradičně od roku 

2019 koná právě v holešovském zámku. Předešlé roč-
níky byly mírně poznamenány covidem, ten letošní už 
se ale vydařil na sto procent. Zlatý oříšek vyhledává  
a všestranně podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti 
České republiky. Jedná se o největší takto zaměřený pro-
jekt s více než dvacetiletou tradicí. Nemá žádné katego-
rie, šanci tak mají všechny nadané děti, které umí něco 
mimořádného. Zlatý oříšek se uskutečnil pod záštitou 
hejtmana ZK Radima Holiše a starosty města Holešova 
Rudolfa Seiferta.

Slavnostní finále krajského „předkola“ soutěže Zlatý 
oříšek se v Holešově uskutečnilo v sobotu 15. října. Pro-
bojovalo se do něj 12 finalistů. První zlatý oříšek získal 
Dergeldalai Bayarjavkhlan, který bodoval v šachovém 
odvětví, druhý oříšek patří Ondřeji Vašutovi, který se 
vyšvihl pečením dortů, jako třetí odbornou porotu 
ohromila hrou na klavír Julie Poláková. Starosta města 
podpořil začínající taneční kroužek Hey ladies! z Prusino-
vic a diváky si získala Kristýna Hájková, která předvedla 
dogdancing.

V odborné porotě usedl předseda správní rady na-
dace Zlatý oříšek Mgr. Jiří Kotmel, za rodinný zábavní 
park Toboga Galaxie Zlín Mgr. Jana Valášková, Zuzana 
Kolářová Rašková ze společnosti Kuraray Europe Moravia 
s.r.o., Ing. Veronika Hašková - Základní SCIOŠKOLA ZLÍN, 

tanečnice mezinárodní třídy Bc. Anna Starečková, ředi-
telka nadace Zlatý Oříšek Eva Spáčilová, senátorka Šárka 
Jelínková, emeritní ředitelka dětského sportovního cen-
tra Koťata Eva Kožíková a taneční specialista Vladimíra 
Šulavová. Pořadatelé děkují za finanční podporu akce ZK 
a městu Holešov.

Účastníci krajského kola mají naději, že mohou být 
vybráni do užšího finále mezi 21 nominovaných dětí  
z celé ČR. V současné době odborná porota vybírá z růz-
ných oborů ty nejlepší. V letošním roce se celkem nahlá-
silo 156 jednotlivců a kolektivů. Vyvrcholením soutěže je 
tradičně televizní finále, které každoročně na Nový rok 
vysílá Česká televize.

Všem finalistům a zvláště pak vítězům blahopřeje-
me. Získáním prestižního ocenění Zlatý oříšek se mlá-
deži otevírá spousta dalších možností. Mělo by být také 
impulsem a motivací pro další rozvoj. Přejeme, aby tomu 
tak bylo i v jejich případě.

Hana Helsnerová



listopad 2022 | 25

PŘÍSPĚVKY / INZERCE

Je to už více než měsíc, kdy dosluhující zastupitel-
stvo města definitivně zamítlo prodej části městských 
pozemků v sousedství panelového domu na Dukelské, 
na nároží ulic Dukelská a Hanácká. O odkup projevil 
zájem investor, který zde chtěl vybudovat další 7pat-
rový dům s cca 15 novými byty. My, obyvatelé domu,  
a nakonec i vedení města jsme se postavili proti to-
muto záměru. Podle obyvatel domu by lokalita už 
nesnesla další dopravní zátěž, zejména co se týče ka-
pacity parkovacích míst. Z tohoto důvodu byla městu 
na jaře předložena petice proti výstavbě nového domu. 
Investor navrhoval sice vybudování parkovacích míst, 
ty by však byly ve větší vzdálenosti od domu a vedly by 
k dalšímu záboru zeleně. V příštích letech navíc bude 
nutné dobudovat přímo před domem další parkovací 
stání pro stávající obyvatele. Prostorové možnosti jsou 
zde zkrátka velmi omezené, a pro výstavbu nového 
domu i s potřebným zázemím jsou proto nedostateč-

né. V současné době zde je pouze 1 parkovací místo na 
2 byty.

Vybudováním nového domu by došlo i ke zrušení 
chodníku spojují severní a jižní stranu domu. Jediným 
pěším propojením by pak byla cesta na ulici Hanácká, 
která je už léta ve špatném technickém stavu a často je 
zaplněna parkujícími automobily. Bezpečnost dětí, které 
si hrají kolem domu a přebíhají z jedné strany domu na 
druhou, by se tímto snížila. 

Dalším úskalím je fakt, že nově navržený bytový 
dům, by byl v těsném sousedství koňských stájí a jezdec-
ké haly pana Rektoříka. Představa, že zde investor vybu-
duje v břehu u Rusavy dalších cca 20 parkovacích míst, 
se nám, obyvatelům domu, zdála „přitažená za vlasy“. 
Tento prostor je využíván k odstavování zemědělských 
strojů. Pokud by se v těsném sousedství tohoto hospo-
dářství vybudoval další bytový dům, jejím obyvatelům 
by mohl začít vadit ruch a zápach z tohoto provozu.

Pokud se podíváme na prostorové možnosti celé 
lokality a zamýšlený záměr, všechno by zde bylo na-
máčknuto tak nějak „na sílu“, tedy na úkor kvality bydlení 
stávajících, a nakonec i nově příchozích obyvatel. Je jistě 
pravdou, že potřeba výstavby nových bytů v Holešově je, 
nicméně je otázkou, zda je vhodné je budovat na tako-
vých místech, jakým je nároží ulic Dukelská a Hanácká.  
I v řadách odborné veřejnosti zaznívá, že sídliště má smy-
sl dostavovat pouze v případě, že nové domy mají po-
třebné zázemí, tedy prostor umožňující vybudovat dobře 
dostupná a dostatečně kapacitní parkovací stání, veřejná 
prostranství se zelení apod. Je tedy dobře, že zástupci mi-
nulého vedení města při schvalování tohoto záměru vzali 
v potaz všechny tyto souvislosti. Věřme tedy, že i nové 
vedení města při případné opakované žádosti tohoto či 
jiného investora bude vycházet ze zářijového rozhodnutí 
zastupitelstva města a petice obyvatel Dukelské.

Jiří Janalík

Nové byty na Dukelské se stavět nebudou, lokalitě by to neprospělo

Poděkování místostarosty
Vážení občané, milí kolegové městského úřadu. 

Uplynulé volební období jsem pro Vás zastával funk-
ci místostarosty našeho města. V mé kompetenci byl 
územní plán, majetek města, veřejná zeleň, koncepce  
dopravy a odpadové hospodářství. Začátek nebyl jedno-
duchý. Zatímco jiná města a obce čerpala spousty dotací, 
tak Holešov spal. Chyběly základní koncepční dokumen-
ty, na základě kterých je možné podávat dotační žádosti. 
Mí předchůdci na možnosti dotací vůbec nereagovali.  
I přes skutečnost, že dotační výzvy byly již před závěrem, 
se mi podařilo jimi promarněný čas dohnat a naše město 
získalo dotační projekty ve výši cca 25mil. Kč, se spo-
luúčastí od nuly Kč, až po 15% z celkových nákladů. Tedy 
nebývale skvělý výsledek. Veřejnou soutěží jsme nastavi-
li pravidla, za kterých budou Technické služby provádět 
údržbu města a městu své práce fakturovat. Díky tomu 
došlo k podstatnému zlepšení kvality práce v návaznosti 
na platby za práce jen skutečně vykonané a v nasmlouva-
né kvalitě. Podařila se připravit změna původně narychlo 
schváleného územního plánu, kde jsme respektovali  
v maximálně možné míře požadavky vlastníků pozemků. 
Dali jsme do pořádku mnoho dlouhodobých a nevyře-
šených vlastnických vztahů, obnovili mlýnský náhon, 
prostě spoustu léta bývalým vedením slibovaných, ale 
odkládaných problémů, které dle mých předchůdců ne-
měla řešení. Na náš popud se realizují pozemkové úpravy 
v Tučapech, abychom vyřešili např. problémy vzniklé 
kolektivizací zemědělství. Každoročně jsme investovali 
do dětských hřišť, nemalé úsilí jsme věnovali do údržby  
a bezproblémového chodu sportovišť. Podařilo se nám zís-
kat dotaci na kluziště, které se v těchto dnech buduje, … 

Můžete mít spousty sebelepších nápadů, ale bez 
týmové spolupráce by se výsledek nedostavil. Velmi si 
vážím práce svých dnes již bývalých spolupracovníků,  
tomto případě skoro všech odborů, ale zvláštní poděko-
vání patří odboru investic a útvaru správy nemovitostí, 
které jsem téměř každodenně zahrnoval úkoly. Milí ko-
legové, Jitko, Radku, Stando, Simono, Nikolo, děkuji Vám!

Čtyři roky jsou na to, abyste v této oblasti něčeho 
dosáhli velmi krátký čas. Proto jsem se při své práci snažil 
pracovat koncepčně, rychle, tedy problémy řešit a ne-
odkládat. Snažil jsem se všem vyhovět, ale pokud jsem 
věděl, že to nejde, neváhal jsem nemožné žádosti hned 
odmítnout. To je ten důvod, proč se za uplynulé volební 
období toho tolik podařilo. Nědělal jsem rozdíly mezi 
lidmi, ke které politické skupině patří. Podporoval jsem 
jejich iniciativu vždy, pokud šlo o dobrý nápad. Nepoliti-
kařil jsem. Vždy mi šlo o rozvoj města, stál jsem o to být v 
jeho vedení, abych ukázal, že to jde.  A šlo to. Obnovené 
historické ovocné sady, návrat vzhledu krajiny do předko-
munistických let. Výplata peněz jen za skutečně provede-
nou práci, obnovený mlýnský náhon, ekonomika města, 
atd, je toho důkazem.

Volby dopadly tak, že ve své práci nemohu pokra-
čovat. Mrzí mě to ne kvůli funkci, ale k tomu, že nemohu 
splnit spoustu věcí, které jsem Vám občanům slíbil a měl 
na ně již připravené řešení. Dopravní situace, parkování, 
další realizace revitalizace zeleně na našich sídlištích,  
v Americkém parku,… Voliči rozhodli, jak rozhodli. Dnes 
už vím, že poctivá práce nevede k politickému úspěchu.  
K tomu vedou laciná hesla, mnohdy naprosto mimo rea-
litu a především kompetenci městské samosprávy. Para-
doxně vítězí hesla typu „na naší stabilitě můžete stavět“, 
které je umístěno na vyvracející se stojce před restaurací 
Morávka, jako by se jeho unavený autor právě vracel  
z tohoto zařízení. Heslo, volající po změně ve městě je po 
volbách vyměněno za post místostarosty,…

To je realita, jsme lidé, všechno co funguje je samo-
zřejmostí, myslíme si, že o to není třeba bojovat. Nikdo 
si nepamatujeme, jak to vypadalo dřív. Tento přístup se 
stává obrovským nebezpečím pro nás všechny. Tímto po-
stojem se můžeme rázem ocitnout tam, kde jsme nikdy 
být nechtěli, ani si nemysleli, že by to bylo možné! Ano, 
je to možné, a i v Holešově. Demokracie? Válka? Naše 
chování k tomu přispívá. Krásným příkladem je projev 
pana starosty, kdy na oslavě 28. října - výročí vzniku 

České republiky, mluví bezostyšně o demokracii, tedy pár 
dnů po ustavujícím zasedání, na kterém již podruhé ve 
své kariéře popřel vítěze demokratických voleb a vyměnil 
demokracii za post starosty, tentokrát s podporou strany 
SPD, kterou ještě před nedávnem označoval za fašisty. 
K tomu mu sekundovaly další demokratické strany jako 
ODS, TOP 09, ČSSD, Zelení,…  A podíváme-li se do histo-
rie - nic nového!  Slova typu „musel jsem“ nejsou žádnou 
omluvou a již tu mnohokrát z úst nejrůznějších politiků 
zazněla. A k čemu vedla,…? Všichni víme!

Na závěr chci poděkovat všem, kteří mi jakýmkoliv 
způsobem pomáhali. Všichni, komu záleželo na co nejlep-
ším prostředí, ve kterém žijeme, byli a jsou ochotni ke spl-
nění tohoto cíle jakkoliv přispět, mají můj obdiv a mé díky. 
Jako lídr KDU-ČSL jsem pracoval s radostí, láskou a nadše-
ním k našemu městu. Výsledkem práce (a ne politikaření) 
jsou obnovené historické zámecké sady, revitalizovaná 
obora, obnovená krajina, revitalizovaný náhon,… Ty 
stromy, ta krajina! To jsou Ti nestranní a objektivní svědci! 
Věřím, že toto jsou věci, které ocení teprve budoucí gene-
race.  Alespoň pro mě je to ta největší jistota a odměna!

Děkuji zkrátka všem, kteří mi věřili, pomáhali a pod-
porovali!

 Váš Pavel Karhan

Otevíráme novou oční ambulanci REVISUS 
s.r.o. ve Zlíně, přijímáme nové pacienty. MUDr. 
Tomáš Prusenovský, tel. k objednání 737151679, 
www.revisus.cz
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Prosba o podporu útulku 
Ahoj jmenuji se Marina Koumarová a jsem student-

kou SOU Uherský Brod – obor chovatelství a výcvik psů. 
Již druhým rokem docházím se svojí spolužačkou a kama-
rádkou Andreou Nekardovou na praxi do útulku „Jménem 
psa, z. s.“ v Uherském Ostrohu. Poznaly jsme se a staraly se 
o pejsky s nešťastným osudem, s různými poruchami cho-
vání i s pejsky, kteří již nemohou být nabídnuti do adopce. 
Na druhou stranu jsme se seznámily také s úžasnými milu-
jícími pejsky, kteří stále čekají na nového páníčka a rodinu, 
která mu bude lásku oplácet. Pod svá ochranná křídla nás 
vzala paní Inka Nadymáčková, která je majitelkou útulku 
a andělem pro všechny pejsky, o které dennodenně peču-
je a zachraňuje je. Nyní je v útulku 41 psů a je možné ho 
navštívit po předchozí telefonické domluvě s paní Inkou 

na tel. 776 744 565. Také se můžete podívat na její face-
bookové stránky „Jménem psa, z. s.“ nebo na internetové 
stránky www.jmenempsa.cz.

V současné náročné době, útulek „Jménem psa, z. s.“ 
bojuje o přežití, a proto Vás prosíme o jakoukoliv finanční 
pomoc nebo podporu ve formě granulí, konzerv, odměn, dek 
nebo hraček. Vybrané peníze budou použity nejen na krmivo, 
ale i na veterinární výdaje a léky pro nemocné pejsky. Svoji fi-
nanční podporu prosím zasílejte na účet: 6086327369/0800.

Tímto bychom chtěly paní Ince poděkovat za vstříc-
nost, ochotu a předávání cenných zkušeností při péči  
o pejsky a těšíme se na další spolupráci s ní. Náš názor 
sdílí i všichni pejsci, kterým věnuje veškerý svůj čas a má 
spoustu lásky pro každého z nich.
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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 
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Koupím tuto
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Tel.: 603 447 040
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Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč
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POZVÁNKY / INZERCE

Adventní 
a vánoční akce 
ZUŠ F. X. Richtera 
Holešov
04.12.   Adventní neděle
           náměstí E. Beneše, 15:00

09.12.   Taneční adventní koncert
           Kino Svět, 17:30

18.12.   Adventní neděle 
           náměstí E. Beneše, 15:00

15.12.   Vánoční koncert 
           sál školy, 16:30

20.12.   Vánoční koncert 
           zámecká sala terrena, 17:30

12.01.   Novoroční koncert učitelů da camera 
           zámecká sala terrena,  18:00

zusholesov.cz            

Holešov OC Irisovka (u Penny)

úterý 9.00 - 11.30 13.00 - 16.30
středa  9.00 - 11.30 13.00 - 16.30
čtvrtek    9.00 - 11.30

V jiný čas je vhodnější se objednat v našem obj. systému 
na www.optikastyle.cz a zvolit si termín dle Vašich možností.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací na stránkách www.optikastyle.cz 
nebo na tel. 774 734 400. Otevírací doba optiky: 
po-pá 9-12 /13-17, so 9.00-11.00, Palackého 1860, Holešov.

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU

U nás můžete uplatnit výhody na brýle z fondu FKSP
Přijímáme benefitní karty a poukázky
Nově máme v nabídce dětské okluzory ORTOPAD
Brýlová skla s filtrem proti modrému světlu z digitálních zařízení

OČNÍ OPTIKA STYLE

K multifokálním brýlovým čočkám 
obruba do 2000 Kč ZDARMA

ZPRAVODAJSTVÍ
KULTURA · SPORT

www.holesovtv.cz

hana.helsnerova@holesov.cz
náměty na reportáže zasílejte na:

HOLEŠOV TV
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

sledujte na:


