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INZERCE

V průběhu dějin se umělci téměř ve všech 
kulturách obraceli k nebesům a hledali 
u nich inspiraci. Umění mělo člověka 

povznést a mělo přinášet radost těm, kdo ho 
vytvářeli i prožívali. Shen Yun Performing Arts 
dnes ctí tuto tradici a na jevišti spojuje moudrost 
a ctnosti čínské civilizace se starodávnými 
legendami a moderními hrdinskými příběhy.  
 
SHEN YUN přináší divákům zcela nový zážitek 
a odhaluje Čínu, kterou ještě neposkvrnila 
komunistická vláda. Připravte se na cestu časem 
a nechte se okouzlit příběhy, humorem a krásou pěti 
tisíciletí. Je to zážitek, který povznese vašeho ducha 
a dotkne se vašeho srdce.

„Je to jako být v nebi!“
—Paul Behrends, konzultant

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI NA:

ShenYun.com
ShenYun.com

+420 704 693 703Kongresové centrum Praha
10. – 12. BŘEZNA

„Je to obrovská síla, která může  
obejmout svět. … je v tom obrovská  
naděje… je to skutečně dotek nebe.“

—Daniel Herman, bývalý ministr kultury

„Bylo v nich něco čistého, zářivého  
a také velmi důstojného. Představení mi  

přineslo zážitek pocitu skutečného  
dobra a smyslu života.“

—Anna Liceica, sólistka American Ballet Theatre

„Pochopil jsem, že uměním  
se dá léčit – léčit duše a je to krásné!“

—Petr Mrkývka, honorární konzul Polska

ČÍNA PŘED KOMUNISMEMČÍNA PŘED KOMUNISMEM

prosinec 2022 | 3

ÚVODNÍK STAROSTY

Vážení a milí občané Holešovska, přátelé,
řada událostí a neúprosný čas nás dovedly ke konci 

roku a krásnému adventnímu a vánočnímu období. Do 
dnů, které by nás měly vést k uklidnění, ztišení, zapřemýš-
lení a setkávání se. Je to vhodný čas uvědomit si skutečné 
hodnoty lidství související s úctou k člověku a s tím spo-
jenou láskou i přátelstvím. Prožíváme nejkrásnější období 
roku, tentokrát i s kouzelnou sněhovou nadílkou, která 
snad doprovodí i vánoční čas. Ale to tajuplné a krásné ob-
dobí se neváže k přírodě, ale především ve vztahu k našim 
blízkým a k lidem i přírodě. Doufám, že tyto dny jsou pro 
vás příjemné a provázejí vás právě k tomu slavnostnímu 
období Vánoc a symbolice připomínky narození Spasitele. 
Tedy někoho, kdo je schopen za druhé obětovat vše. „Kdo 
myslí na sebe, když se má dobře, zůstane sám, upadne-li 
do bídy.“ (České přísloví)

V minulých letech období prosperity vystřídala covi-
dová epidemie s nemocemi, uzavírkami a očkováním, ná-
sledně válka na Ukrajině se všemi hrůzami dopadajícími  
i na nás a nyní s tím spojená energetická krize s dlouhodo-
bější inflací. To vše poznamenává i to, jak se v našem měs-
tě a regionu žije a jak se bude dále žít po Vánocích. Je tedy 
vhodné se v letošním závěru adventního období zamyslet 
nad tím, co nás obklopuje a rozděluje, ale i nad stavem 
naší mysli. Snad si potom budeme schopni uvědomit, co je 
pro nás důležité. „Kdo miluje, lépe žije, právě tak jako ten 
lépe chodí, kdo umí tančit.“ (Anglické)

Doprava a nová parkoviště 
Doprava je v Holešově v současné době největším 

problémem. Všichni poznáváme, jak se uzavření „úče-
lové komunikace“ mezi Zahnašovice a Martinicemi pro-
mítlo v dopravě přes Holešov. Město nadále a výrazně 
trvá na odklonění tranzitní dopravy nad 7,5 tuny mimo 
své území. Společnost zajišťující dopravní značení pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (investor a stavitel dálni-
ce) připravila objízdnou trasu ze Zlína přes Otrokovice 
na Hulín nebo přes Fryšták a Martinice s vyústěním na 
kruhové křižovatce u Martinic a navedením na „obchvat“ 
a k dálnici. Původně avizovaný příslib z letošního srpna  
o umožnění průjezdu pro tranzitní dopravu přes holešov-
skou průmyslovou zónu se zatím nepodařilo zrealizovat. 
Důvodem jsou podmínky kraje a vedení zóny a asi také 

Vánoční čas snad uklidní nejistotu a přinese pokoj
skutečnost, že má být v zóně zřízena zřejmě provizorní 
„betonárka“ spol. Eurovia pro výstavbu dálnice D49. 
Tím bude pohyb těžké techniky v této lokalitě zvýšen. 
Problémem je i neustálý průjezd těžkých vozidel se štěr-
kem nebo dalšími materiály přes město, i když také bylo 
ze strany vedení kraje přislíbeno, že vozidla spojená se 
stavbou budou jezdit přes zónu. Z tohoto důvodu bude 
město a městská policie dopravu monitorovat.

Přesto je dobré si uvědomit, že je třeba současné 
nepříjemné období, které bude asi trvat do konce roku 
2024 zvládnout a být opatrní v dopravě. O to bych opět 
především požádal cyklisty a chodce. Situace je navíc 
komplikovaná sněhovými „nadílkami“ a tím se kompli-
kuje i pohyb chodců a cyklistů (především v ul. Palacké-
ho a Masarykova!).

Samospráva po komunálních volbách
Zastupitelstvo města a jeho další orgány po komu-

nálních volbách zahajují další období a výbory a komise 
rady svou činnost. Některé orgány zůstávají podobné 
jako v minulém období, v některých oblastech je třeba 
doplnit aktuálně aktivity. Jedná se především o oblast 
energií a také o bezpečnost. Krize v oblasti dodávek 
surovin pro výrobu energie se promítá do všech oblastí 
života města - jak obyvatel, tak i městských organizací. 
Pro příští rok má město řadu komodit cenově „zafixova-
ných“, ale v některých oblastech je třeba připravit se na 
nutné úpravy a omezení. A naopak zahájit proces k vy-
užívání alternativních zdrojů a všech možností smyslu-
plných úspor.

V této oblasti je ale důležité nepodléhat panice 
nebo různým katastrofickým scénářům, protože podob-
né období prožila naše republika v roce 2009 i v dřívěj-
ších dobách. S chladnou hlavou jistě všichni zvládneme 
i současnou krizi a inflaci. I když je doba nejednoduchá 
a nynější mediální výstupy vedou ke zbytečné hysterii  
a nervozitě. A ta se skutečně projevuje celkem znatelně 
v mezilidských vztazích a závadovém chování v oblasti 
přestupkové a trestné činnosti. Zatím stagnuje – a to 
je pozitivní – majetková trestná činnost – ale narůs-
tají mezilidské konflikty a násilí. A samozřejmě také 
„kybernetická trestná činnost“, která vede k okrádání 
důvěřivých obyvatel. Proto, prosím, buďte opatrní a zva-
žujte veškeré kontakty a komunikaci v elektronických 

médiích. „Je-li cesta daleká, poznáš sílu koně. Trvá-li 
něco moc dlouho, poznáš srdce člověka.“ (Čínské)

Investice a společenské dění
V oblasti investic jsou všechny stavby města dokon-

čeny a nyní se v rámci rozpočtu pro r. 2023 počítá s dokon-
čením některých lokalit (Plačkov, Grohova ul. – parkoviště 
u evangel. hřbitova aj.), ale také zahájením dalších oprav 
komunikací (Očadlíkova, chodník v Masarykově ul.), dů-
ležitá obnova veřejného osvětlení. O tom ale rozhodne 
zastupitelstvo města (proběhlo po uzávěrce Holešovska).

Rok 2022 každému z nás něco přinesl či vzal. Po 
materiální stránce a v oblasti kulturního, sportovního  
a společenského vyžití nastartoval „postcovidové“ 
období. Současná zdravotní situace obyvatel ale není 
jednoduchá, protože se do škol a do společnosti vrátily 
různé virózy či chřipka. Z tohoto důvodu je dobré stále 
být obezřetní a dodržovat hygienická opatření.

Ve vánočním čase nás čeká řada koncertů a setkání  
i ta neformální na náměstí. V kostele N. P. Marie pro-
běhne na Boží hod koncert Holešovského komorního 
orchestru a Chrámového sboru, na sv. Štěpána obnovený 
tradiční koncert Moravských dětí s Plamínkem, 29. 12. 
Koncert se Št. Margitou a také se můžeme těšit na tra-
diční novoroční ohňostroj (1. 1. 2023). Potom nás čeká 
Tříkrálová sbírka (7. 1.), Novoroční koncert města (8. 1.) 
a 14. 1. Ples města.  Je dobře, že jsme schopni se setká-
vat a vytvářet smysluplné a pozitivní společenství. Po-
dobně jako děti ze 2. ZŠ ve spolupráci s městem v oblasti 
„Ježíškových vnoučat“ – 15. 12. 2022 (foto).

„Když někdo mlčí, ještě to nemusí znamenat, že nemá 
co říci.“ (České) 

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi poděkovat 
všem aktivním Holešovákům, kteří vytvářejí a obohacují 
místní dění, a popřát jim i vám všem pokojné a požehnané 
prožití vánočních svátků, plno klidu, pohody a souznění 
a do roku 2023 popřát pozitivní myšlení a hlavně zdraví, 
lásku a štěstí a nůši zdravého rozumu. A nezapomeňte se 
obejmout a políbit. A prosím, nakupujte u našich obchod-
níků . „Když začne opadávat spodní listí, to nahoře by se 
tomu nemělo začít smát.“  (Anglické) 

Rudolf Seifert
starosta
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obejmout a políbit. A prosím, nakupujte u našich obchod-
níků . „Když začne opadávat spodní listí, to nahoře by se 
tomu nemělo začít smát.“  (Anglické) 

Rudolf Seifert
starosta
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Rozšíření městského 
kamerového 
a dohlížecího systému

Vážení spoluobčané, v průběhu roku 2022, 
bylo realizováno rozšíření městského kamerového  
a dohlížecího systému města Holešova, který provo-
zuje Městská policie. Rozšíření kamerového systé-
mu bylo realizováno proto, že dosavadní systém se 
osvědčil, plní svou preventivní funkci a přispívá ke 
zvýšení bezpečí občanů a návštěvníků města. Díky 
systému jsou vytvářeny bezpečné zóny v místech, 
kde je zvýšené nebezpečí narušování veřejného 
pořádku, poškozování majetku, nebo páchání jiné 
protiprávní činnosti. 

Nová místa osazená statickými kamerami městské-
ho kamerového a dohlížecího systému:
Bořenovská: 2x mobilní kamera – v rizikových mís-
tech dle aktuální situace
Stávající místa osazená otočnými a statickými 
kamerami městského kamerového a dohlížecího 
systému:
nám. Dr. E. Beneše
kruhová křižovatka u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie
křižovatka ul. Masarykova – Smetanovy sady
kruhová křižovatka u Lidlu
nám. F.X.Richtra u zámku
nám. Sv. Anny
křižovatka ul. Tovární u areálu společnosti JOSPO
křižovatka ul. Palackého – Nerudova - Grohova
Palackého – autobusový terminál
křižovatka ulic Školní – Sušilova – Havlíčkova
kruhová křižovatka ulic Palackého – 6. května
křižovatka ul. 6. května – Kráčiny – Sokolská
křižovatka ul. 6. května – Dukelská
křižovatka ul. Partyzánská - Pivovarská
Pivovarská – budova Finančního úřadu
zámek Holešov
atletický stadion (Tatran)
statické mobilní kamery – užívány v rizikových mís-
tech dle aktuální situace

Další kamerové systémy používané Městskou 
policií Holešov: kamerové systémy ve služebních 
vozidlech městské policie, osobní kamery strážníků, 
používané při služební činnosti

Doprava v Holešově „zhoustla“

Ježíškova vnoučata v Holešově už pošesté

Panenské české či Bismarkovo, staré odrůdy 
historického ovocného sadu v Holešově slavily svůj 
Mezinárodní den starých jablečných odrůd

Richardovo žluté, Bismarkovo, Řehtáč soudkovitý, 
Gdánský hranáč, Panenské české, Blenheimská reneta, 
Boskoopské, Coxova reneta, Grávštýnské, Parkerovo, 
Parména zlatá zimní či Ribstonské…

to je jen část výčtu starých jablečných odrůd, které 
rostly a po loňské obnově znovu rostou v zámeckých sa-
dech v Holešově. Dne 21. října oslavily Mezinárodní den 
starých odrůd jabloní. 

Podle Vlasty Čablové z místního svazu zahrádkářů 
bylo v holešovském zámeckém sadě minimálně několik 
desítek starých odrůd jabloní, další odrůdy hrušní a pec-
kovin. Zmiňuje další odrůdy, které zde rostly, například 
Croncelské, Matčino, Bláhova oranžová, Grahamovo,  
Boikovo, Oldenburgovo, Kmínová reneta či Zvonkové  
a Jadernička. Ovocná zahrada zkrátka vždy byla a je zdej-
ší historickou cenností. 

Klíčové pro její rozvoj bylo 17. století, kdy panství 
zpustošené třicetiletou válkou koupil Jan hrabě z Rotta-
lu a pod vedením italského architekta Filiberta Luchese 
nechal zbudovat nejen honosné sídlo, ale také zahradu. 

Zahrady se samozřejmě u zámku nacházely již dříve, 
žádné dochované doklady o nich však nemáme. 

„První dochovaný plán zahrad pochází až z polovi-
ny 18. století a ukazuje velkoryse založenou formálně 
řešenou barokní zahradu. Její složité ornamenty byly 
 v dalších stoletích postupně zjednodušovány, ale pů-
vodní kompoziční členění si zahrada zachovala doposud. 
Lze s velkou pravděpodobností říci, že ovocné sady byly 
součástí již prvních zahrad založených u panského sídla. 
Dochované plány z let 1750 a 1775 potvrzují, že jejich 
větší část byla vysazena na shodných plochách jako 
dnes. O pěstovaných odrůdách se nám konkrétní údaje 
zachovaly z konce 19. století,“ píše Lenka Křesadlová  
z Územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži ve 
své zprávě o historickém vývoji parku.

Jednalo se především o jabloně, i když vysazovány 
byly i další ovocné stromy. Dokumenty například vy-
povídají, že v dubnu 1892 bylo v holešovské zámecké 
zahradě vysázeno třicet sedm odrůd jabloní a dvanáct 
odrůd hrušní. Během dalších tří let přitom přibylo v sadu 

dalších třiačtyřicet odrůd jabloní. Převládal Car Alexan-
dr, Ananasová reneta a Panenské české.

Velkou proměnou prošla část zámeckého parku  
v loňském roce. Stromy, které byly ve velmi špatném sta-
vu, nahradily nové dřeviny původních odrůd a historicky 
cenný ovocný sad v centrální části tak prošel obnovou. 
Vysázeno bylo přes sto šedesát stromů a znovu zde ros-
tou staré odrůdy jabloní, hrušní, slivoní a třešní. Domi-
nuje jim dřevěný altán určený k odpočinku a o kousek 
dál originální lavička s dřevěným srdcem. Za rok svého 
„působení“ se stala populárním místem pro selfíčka  
a instagramové příspěvky návštěvníků Holešova. 

Dana Podhajská

Každý, kdo projíždí Holešovem, obzvláště v ranních 
a odpoledních špičkách, si jistě všiml, že dopravní situa-
ce je pro město velmi tíživá. Na vině je hlavně uzavření 
silnice zvané Šindelnice, která fungovala jako zkratka 
na trase Kroměříž – Zlín a opačně. Z toho důvodu je 
nyní značná část dopravy vedena přes centrum města. 
S omezením je nutné počítat až do dokončení výstavby 
D49. Jistou úlevou by mohlo být umožnění průjezdu přes 
průmyslovou zónu, jednání jsou ale zatím bezvýsledná  
a stále v řešení. Přislíbeno je vedení nákladní dopravy 
nad 7,5 t novou objízdnou trasou, díky které by se Ho-
lešovu zcela vyhnula. Ke značení by mělo dojít v lednu. 

Co se týká parkování ve městě, pak obyvatelům sídliště 
U Letiště i návštěvníkům Sport Centra ulevilo nové parkovi-
ště, které nabízí 64 nových parkovacích míst. Ve středu 23. 
listopadu bylo předáno nové parkoviště na ulici Tovární. 
Zhotovitelem byla společnost SÚS Kroměřížska, která vhod-

ně vyřešila například členění parkoviště. Provoz parkoviště je 
nyní veden jako zkušební, zbývá totiž ještě provést náhradní 
výsadbu, což bude možné nejdříve na jaře příštího roku. 
„Chtěli jsme ale parkoviště občanům otevřít už nyní, aby jej 
mohli co nejdříve využívat,“ vysvětluje Milan Roubalík.

Provozovatelem parkoviště budou, stejně jako v ostat-
ních případech městských parkovišť, Technické služby. Nově 
na tomto místě vzniklo 64 nových parkovacích míst s tím, 
že je možné si u provozovatele pronajmout dlouhodobé 
vyhrazené stání dle jeho smluvních podmínek.  

Více informací k dopravě najdete v reportáži Hole-
šov TV.

ww

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

SS LL EE DD UU JJ TT EE   NN AA

Tak trochu po svém je v Holešově organizován 
speciální projekt Ježíškova vnoučata. Připojujeme se 
k myšlence celostátního projektu a obdarováváme 
seniory. Tím vnoučetem je ale město Holešov, které 
vyčleňuje finance ze svého rozpočtu, a zvláště pracov-
nice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které se 
starají o koordinaci a zajištění akce v Centru pro seniory  
a v Domě zvláštního určení, i vytipování dalších osa-
mělých seniorů z řad klientů odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví. Podíl dále mají všichni, kteří přispěli 
při tradiční sbírce na Svatováclavském koncertu, a také 

organizátoři a návštěvníci únikové hry, kdy byl veškerý 
výtěžek ze vstupného taktéž poukázán na účet Ježíško-
vých vnoučat. Na akci Ježíškova vnoučata se podíleli také 
pracovníci Charity Holešov.

Zazpívat všem seniorům dorazily tentokrát děti ze 
II. Základní školy, které si pro ně připravily krásné vánoč-
ní pásmo, a své přání připojil také starosta města Rudolf 
Seifert. Opět je na místě poděkovat za udržení milé  
a potřebné tradice, kdy je advent alespoň tímto malým 
dárkem a potěchou zpříjemněn těm nejstarším členům 
naší společnosti.                                            Hana Helsnerová  
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Povinné datové schránky pro právnické osoby 
a fyzické osoby podnikající

Vážení spoluobčané,

od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automa-
ticky získají datovou schránku všechny právnické osoby  
a fyzické osoby podnikající.

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenovaných 
skupin a dosud datovou schránku nemáte, datová 
schránka Vám bude automaticky zřízena a přístupové 
údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce 
ledna, února nebo března 2023.

Datovou schránku si také můžete založit sami již 
nyní. Více informací naleznete na webových stránkách 
www.chcidatovku.cz.

Volba prezidenta republiky
V souvislosti s volbou prezidenta, která se uskuteční 

ve dnech 13. - 14. 1. 2023 (případné druhé kolo ve dnech 
27. – 28. 1. 2023), si Vás dovolujeme informovat, že je 
možnost hlasovat na voličský průkaz. Voliči, který nebude 
moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán (v místě, kde je volič hlášen k trvalému pobytu), 
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský 
průkaz opravňuje voliče volit ve dnech voleb v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz lze zažádat již nyní a to buď:
- osobně - touto formou lze požádat do 11. ledna 

2023 do 16 hodin (pro případné II. kolo volby do 25. led-
na 2023 do 16 hodin), volič se dostaví na úřad, prokáže 
svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

- písemně (podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem volby, tj. do 6. ledna 2023 do 16 hodin, pro 
případné II. kolo volby do 20. ledna 2023 do 16 hodin). 
Podání může být učiněno v těchto formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem. Při ověření podpisu u správních úřadů (obec-
ní úřad, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností) lze využít osvobození od správního poplatku.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky.

 Voliči, mající trvalý pobyt na území města Holešova  
a jeho místních částí Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy, si 
žádají o voličský průkaz na Městském úřadě v Holešově, 
Masarykova 628. Formulář žádosti získají na podatelně 
nebo na stránkách www.holesov.cz. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede 
dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči 
nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem 
voliče, anebo jej voliči zašle. 

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky  
v roce 2023 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Pokud volič pobývá v době volby prezidenta v ne-
mocnici nebo v obdobném zařízení nacházejícím se  
v jiné obci nebo jiném volebním okrsku, než do kterého 
podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto 
zařízení hlasovat, a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů 
(v případě dlouhodobějšího pobytu).

Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa 
příslušného zdravotnického zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na zá-
kladě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá 
správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu 
úřadu nejpozději 9. ledna 2023 do 14.00 hod. (pro pří-
padné druhé kolo volby nejpozději 23. ledna 2023 do 
14.00 hodin).

V době hlasování se dostaví do příslušného zdra-
votnického zařízení členové okrskové volební komise 
s přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže 
totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komi-
se mu umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku 
obdrží volič od členů okrskové volební komise.

b) na základě voličského průkazu. Správa přísluš-
ného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní 
úřad, nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební 
komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

Voličský průkaz volič odevzdá členům okrskové vo-
lební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení 
s přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním dokladem, obdrží 
úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.

Jakékoliv další informace ohledně voleb je možno 
získat na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz  
v sekci „volby“ nebo na Městském úřadě Holešov, Odbo-
ru vnitřních věcí, tel. 573 521 359.

Ing. Irena Minářová
Odbor vnitřních věcí

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na základě zákona o volbě prezidenta republiky 

starosta města poskytuje informaci o počtu a sídlech 
volebních okrsků:

Okr č. Volební místnost, adresa
 1 Centrum pro seniory    
  Holešov, Příční 1475
 2 1. Základní škola Holešov   
  Holešov, Smetanovy sady č.630
 3 Základní umělecká škola F.X.Richtera  
  Holešov, Bezručova 675
 4 2. Základní škola Holešov  
  Holešov, Smetanovy sady č.625
 5 budova městského úřadu (bývalé PVT) 
  Holešov, Tovární ul. 1407
 6 Dům s pečovatelskou službou  
  Holešov, Novosady 1597
 7 Mateřské centrum Srdíčko (bývalá DUHA) 
  Holešov, Školní 1582
 8 3. Základní škola Holešov  
  Všetuly, Družby 329
 9 Středisko volného času p.o., TYMY Všetuly 
  Všetuly, Sokolská 70 
 10 budova mateřské školy Tučapy  
  Tučapy 71
 11 budova osadního výboru Dobrotice  
  Dobrotice 96
 12 budova osadního výboru Žopy  
  Žopy 63
 13 budova osadního výboru Količín  
  Količín 93

Sledujte webové stránky města 
www.holesov.cz
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Rozšíření městského 
kamerového 
a dohlížecího systému

Vážení spoluobčané, v průběhu roku 2022, 
bylo realizováno rozšíření městského kamerového  
a dohlížecího systému města Holešova, který provo-
zuje Městská policie. Rozšíření kamerového systé-
mu bylo realizováno proto, že dosavadní systém se 
osvědčil, plní svou preventivní funkci a přispívá ke 
zvýšení bezpečí občanů a návštěvníků města. Díky 
systému jsou vytvářeny bezpečné zóny v místech, 
kde je zvýšené nebezpečí narušování veřejného 
pořádku, poškozování majetku, nebo páchání jiné 
protiprávní činnosti. 

Nová místa osazená statickými kamerami městské-
ho kamerového a dohlížecího systému:
Bořenovská: 2x mobilní kamera – v rizikových mís-
tech dle aktuální situace
Stávající místa osazená otočnými a statickými 
kamerami městského kamerového a dohlížecího 
systému:
nám. Dr. E. Beneše
kruhová křižovatka u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie
křižovatka ul. Masarykova – Smetanovy sady
kruhová křižovatka u Lidlu
nám. F.X.Richtra u zámku
nám. Sv. Anny
křižovatka ul. Tovární u areálu společnosti JOSPO
křižovatka ul. Palackého – Nerudova - Grohova
Palackého – autobusový terminál
křižovatka ulic Školní – Sušilova – Havlíčkova
kruhová křižovatka ulic Palackého – 6. května
křižovatka ul. 6. května – Kráčiny – Sokolská
křižovatka ul. 6. května – Dukelská
křižovatka ul. Partyzánská - Pivovarská
Pivovarská – budova Finančního úřadu
zámek Holešov
atletický stadion (Tatran)
statické mobilní kamery – užívány v rizikových mís-
tech dle aktuální situace

Další kamerové systémy používané Městskou 
policií Holešov: kamerové systémy ve služebních 
vozidlech městské policie, osobní kamery strážníků, 
používané při služební činnosti

Doprava v Holešově „zhoustla“

Ježíškova vnoučata v Holešově už pošesté

Panenské české či Bismarkovo, staré odrůdy 
historického ovocného sadu v Holešově slavily svůj 
Mezinárodní den starých jablečných odrůd

Richardovo žluté, Bismarkovo, Řehtáč soudkovitý, 
Gdánský hranáč, Panenské české, Blenheimská reneta, 
Boskoopské, Coxova reneta, Grávštýnské, Parkerovo, 
Parména zlatá zimní či Ribstonské…

to je jen část výčtu starých jablečných odrůd, které 
rostly a po loňské obnově znovu rostou v zámeckých sa-
dech v Holešově. Dne 21. října oslavily Mezinárodní den 
starých odrůd jabloní. 

Podle Vlasty Čablové z místního svazu zahrádkářů 
bylo v holešovském zámeckém sadě minimálně několik 
desítek starých odrůd jabloní, další odrůdy hrušní a pec-
kovin. Zmiňuje další odrůdy, které zde rostly, například 
Croncelské, Matčino, Bláhova oranžová, Grahamovo,  
Boikovo, Oldenburgovo, Kmínová reneta či Zvonkové  
a Jadernička. Ovocná zahrada zkrátka vždy byla a je zdej-
ší historickou cenností. 

Klíčové pro její rozvoj bylo 17. století, kdy panství 
zpustošené třicetiletou válkou koupil Jan hrabě z Rotta-
lu a pod vedením italského architekta Filiberta Luchese 
nechal zbudovat nejen honosné sídlo, ale také zahradu. 

Zahrady se samozřejmě u zámku nacházely již dříve, 
žádné dochované doklady o nich však nemáme. 

„První dochovaný plán zahrad pochází až z polovi-
ny 18. století a ukazuje velkoryse založenou formálně 
řešenou barokní zahradu. Její složité ornamenty byly 
 v dalších stoletích postupně zjednodušovány, ale pů-
vodní kompoziční členění si zahrada zachovala doposud. 
Lze s velkou pravděpodobností říci, že ovocné sady byly 
součástí již prvních zahrad založených u panského sídla. 
Dochované plány z let 1750 a 1775 potvrzují, že jejich 
větší část byla vysazena na shodných plochách jako 
dnes. O pěstovaných odrůdách se nám konkrétní údaje 
zachovaly z konce 19. století,“ píše Lenka Křesadlová  
z Územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži ve 
své zprávě o historickém vývoji parku.

Jednalo se především o jabloně, i když vysazovány 
byly i další ovocné stromy. Dokumenty například vy-
povídají, že v dubnu 1892 bylo v holešovské zámecké 
zahradě vysázeno třicet sedm odrůd jabloní a dvanáct 
odrůd hrušní. Během dalších tří let přitom přibylo v sadu 

dalších třiačtyřicet odrůd jabloní. Převládal Car Alexan-
dr, Ananasová reneta a Panenské české.

Velkou proměnou prošla část zámeckého parku  
v loňském roce. Stromy, které byly ve velmi špatném sta-
vu, nahradily nové dřeviny původních odrůd a historicky 
cenný ovocný sad v centrální části tak prošel obnovou. 
Vysázeno bylo přes sto šedesát stromů a znovu zde ros-
tou staré odrůdy jabloní, hrušní, slivoní a třešní. Domi-
nuje jim dřevěný altán určený k odpočinku a o kousek 
dál originální lavička s dřevěným srdcem. Za rok svého 
„působení“ se stala populárním místem pro selfíčka  
a instagramové příspěvky návštěvníků Holešova. 

Dana Podhajská

Každý, kdo projíždí Holešovem, obzvláště v ranních 
a odpoledních špičkách, si jistě všiml, že dopravní situa-
ce je pro město velmi tíživá. Na vině je hlavně uzavření 
silnice zvané Šindelnice, která fungovala jako zkratka 
na trase Kroměříž – Zlín a opačně. Z toho důvodu je 
nyní značná část dopravy vedena přes centrum města. 
S omezením je nutné počítat až do dokončení výstavby 
D49. Jistou úlevou by mohlo být umožnění průjezdu přes 
průmyslovou zónu, jednání jsou ale zatím bezvýsledná  
a stále v řešení. Přislíbeno je vedení nákladní dopravy 
nad 7,5 t novou objízdnou trasou, díky které by se Ho-
lešovu zcela vyhnula. Ke značení by mělo dojít v lednu. 

Co se týká parkování ve městě, pak obyvatelům sídliště 
U Letiště i návštěvníkům Sport Centra ulevilo nové parkovi-
ště, které nabízí 64 nových parkovacích míst. Ve středu 23. 
listopadu bylo předáno nové parkoviště na ulici Tovární. 
Zhotovitelem byla společnost SÚS Kroměřížska, která vhod-

ně vyřešila například členění parkoviště. Provoz parkoviště je 
nyní veden jako zkušební, zbývá totiž ještě provést náhradní 
výsadbu, což bude možné nejdříve na jaře příštího roku. 
„Chtěli jsme ale parkoviště občanům otevřít už nyní, aby jej 
mohli co nejdříve využívat,“ vysvětluje Milan Roubalík.

Provozovatelem parkoviště budou, stejně jako v ostat-
ních případech městských parkovišť, Technické služby. Nově 
na tomto místě vzniklo 64 nových parkovacích míst s tím, 
že je možné si u provozovatele pronajmout dlouhodobé 
vyhrazené stání dle jeho smluvních podmínek.  

Více informací k dopravě najdete v reportáži Hole-
šov TV.

ww

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

SS LL EE DD UU JJ TT EE   NN AA

Tak trochu po svém je v Holešově organizován 
speciální projekt Ježíškova vnoučata. Připojujeme se 
k myšlence celostátního projektu a obdarováváme 
seniory. Tím vnoučetem je ale město Holešov, které 
vyčleňuje finance ze svého rozpočtu, a zvláště pracov-
nice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které se 
starají o koordinaci a zajištění akce v Centru pro seniory  
a v Domě zvláštního určení, i vytipování dalších osa-
mělých seniorů z řad klientů odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví. Podíl dále mají všichni, kteří přispěli 
při tradiční sbírce na Svatováclavském koncertu, a také 

organizátoři a návštěvníci únikové hry, kdy byl veškerý 
výtěžek ze vstupného taktéž poukázán na účet Ježíško-
vých vnoučat. Na akci Ježíškova vnoučata se podíleli také 
pracovníci Charity Holešov.

Zazpívat všem seniorům dorazily tentokrát děti ze 
II. Základní školy, které si pro ně připravily krásné vánoč-
ní pásmo, a své přání připojil také starosta města Rudolf 
Seifert. Opět je na místě poděkovat za udržení milé  
a potřebné tradice, kdy je advent alespoň tímto malým 
dárkem a potěchou zpříjemněn těm nejstarším členům 
naší společnosti.                                            Hana Helsnerová  
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Povinné datové schránky pro právnické osoby 
a fyzické osoby podnikající

Vážení spoluobčané,

od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automa-
ticky získají datovou schránku všechny právnické osoby  
a fyzické osoby podnikající.

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenovaných 
skupin a dosud datovou schránku nemáte, datová 
schránka Vám bude automaticky zřízena a přístupové 
údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce 
ledna, února nebo března 2023.

Datovou schránku si také můžete založit sami již 
nyní. Více informací naleznete na webových stránkách 
www.chcidatovku.cz.

Volba prezidenta republiky
V souvislosti s volbou prezidenta, která se uskuteční 

ve dnech 13. - 14. 1. 2023 (případné druhé kolo ve dnech 
27. – 28. 1. 2023), si Vás dovolujeme informovat, že je 
možnost hlasovat na voličský průkaz. Voliči, který nebude 
moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán (v místě, kde je volič hlášen k trvalému pobytu), 
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský 
průkaz opravňuje voliče volit ve dnech voleb v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz lze zažádat již nyní a to buď:
- osobně - touto formou lze požádat do 11. ledna 

2023 do 16 hodin (pro případné II. kolo volby do 25. led-
na 2023 do 16 hodin), volič se dostaví na úřad, prokáže 
svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

- písemně (podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem volby, tj. do 6. ledna 2023 do 16 hodin, pro 
případné II. kolo volby do 20. ledna 2023 do 16 hodin). 
Podání může být učiněno v těchto formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem. Při ověření podpisu u správních úřadů (obec-
ní úřad, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností) lze využít osvobození od správního poplatku.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky.

 Voliči, mající trvalý pobyt na území města Holešova  
a jeho místních částí Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy, si 
žádají o voličský průkaz na Městském úřadě v Holešově, 
Masarykova 628. Formulář žádosti získají na podatelně 
nebo na stránkách www.holesov.cz. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede 
dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči 
nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem 
voliče, anebo jej voliči zašle. 

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky  
v roce 2023 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Pokud volič pobývá v době volby prezidenta v ne-
mocnici nebo v obdobném zařízení nacházejícím se  
v jiné obci nebo jiném volebním okrsku, než do kterého 
podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto 
zařízení hlasovat, a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů 
(v případě dlouhodobějšího pobytu).

Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa 
příslušného zdravotnického zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na zá-
kladě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá 
správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu 
úřadu nejpozději 9. ledna 2023 do 14.00 hod. (pro pří-
padné druhé kolo volby nejpozději 23. ledna 2023 do 
14.00 hodin).

V době hlasování se dostaví do příslušného zdra-
votnického zařízení členové okrskové volební komise 
s přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže 
totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komi-
se mu umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku 
obdrží volič od členů okrskové volební komise.

b) na základě voličského průkazu. Správa přísluš-
ného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní 
úřad, nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební 
komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

Voličský průkaz volič odevzdá členům okrskové vo-
lební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení 
s přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním dokladem, obdrží 
úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.

Jakékoliv další informace ohledně voleb je možno 
získat na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz  
v sekci „volby“ nebo na Městském úřadě Holešov, Odbo-
ru vnitřních věcí, tel. 573 521 359.

Ing. Irena Minářová
Odbor vnitřních věcí

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na základě zákona o volbě prezidenta republiky 

starosta města poskytuje informaci o počtu a sídlech 
volebních okrsků:

Okr č. Volební místnost, adresa
 1 Centrum pro seniory    
  Holešov, Příční 1475
 2 1. Základní škola Holešov   
  Holešov, Smetanovy sady č.630
 3 Základní umělecká škola F.X.Richtera  
  Holešov, Bezručova 675
 4 2. Základní škola Holešov  
  Holešov, Smetanovy sady č.625
 5 budova městského úřadu (bývalé PVT) 
  Holešov, Tovární ul. 1407
 6 Dům s pečovatelskou službou  
  Holešov, Novosady 1597
 7 Mateřské centrum Srdíčko (bývalá DUHA) 
  Holešov, Školní 1582
 8 3. Základní škola Holešov  
  Všetuly, Družby 329
 9 Středisko volného času p.o., TYMY Všetuly 
  Všetuly, Sokolská 70 
 10 budova mateřské školy Tučapy  
  Tučapy 71
 11 budova osadního výboru Dobrotice  
  Dobrotice 96
 12 budova osadního výboru Žopy  
  Žopy 63
 13 budova osadního výboru Količín  
  Količín 93

Sledujte webové stránky města 
www.holesov.cz
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Nový místostarosta se představuje
Město Holešov zaznamenalo po čtyřech letech změ-

nu na radnici. Ve vedení města zůstal starosta Rudolf 
Seifert a místostarosta Milan Roubalík. Post druhého 
místostarosty ale obsadil nováček, navíc velmi mladý 
muž, Kamil Horák.

Máš za sebou dva měsíce v nové funkci, jaké 
byly?

První dny to byl samozřejmě trochu šok a opravdu 
se to dá přirovnat k naskočení do rozjetého vlaku, nic-
méně mám kolem sebe partu skvělých kolegů, kteří mi 
pomáhají se adaptovat. První dva měsíce byly o pozná-
vání chodu vedení města, takže od jednání Rady, Zastu-
pitelstva, předkládání materiálů až po účasti na pietních 
a společenských akcích. Je toho opravdu mnoho, časově 
a obsahově je tato funkce velmi náročná. 

Pomýšlel jsi už před volbami, že by ses mohl 
dostat až na post místostarosty? 

Abych byl upřímný, tak tato myšlenka mi vzhledem 
k rozložení politických sil ve městě nepřišla moc reálná. 
Povolební vyjednávání byla velmi složitá a zamotaná. 
Mohlo to dopadnout jakkoliv a vážně až do posledních 
dní před ustavujícím zasedáním nebylo jasné, jak to celé 
dopadne. Samozřejmě jsem ale rád, jak jsme se dohodli, 
věřím ve správné rozhodnutí.

Jak dlouho ses pak rozhodoval, zda do toho 
jít?

Když tato možnost přišla, tak jsem byl rozhodnutý 
prakticky ihned, jelikož být ve vedení města znamená 
pro naše voliče hlas, který nepropadl. Myslím, že mám 
co nabídnout a je to výzva, které se chci zhostit s maxi-
málním respektem a pečlivostí.

Které odvětví teď spadá „pod tebe“?
Po dohodě s kolegy budu mít na starosti to, co je 

mi nejbližší, což je oblast životního prostředí, odpado-
vého hospodářství a územního plánování. Další agendy  
a konkrétní osoby za ně zodpovídající jsou stále v jednání.

Jaké bylo tvé působiště dříve?
Po ukončení studia na lesnické škole jsem byl ně-

jaké období zaměstnaný v lesnické praxi jako výrobně 
technický vedoucí na několika revírech v Hostýnských vr-
ších, kde jsem se naučil komunikovat a hlavně pracovat 
s týmem lidí, což považuji za velmi důležité. Následně 
jsem zjistil, že na Městském úřadě v Holešově je vypsané 

výběrové řízení na Odboru životního prostředí pro refe-
renta působícího na úseku lesů, myslivosti a rybářství, 
tak jsem se přihlásil a byl přijat. Tento moment považuji 
za zlomový, protože mi pomohl pořádně nahlédnout do 
úřední činnosti samosprávy a státní správy, poznat chod 
úřadu jako celku i jednotlivých odborů, seznámit se se 
zaměstnanci a jejich kompetencemi. To nyní beru jako 
obrovskou výhodu. Na Odboru životního prostředí jsem 
byl zaměstnaný skoro 7 let až do okamžiku ustanovení 
do funkce místostarosty.

zastupitelé dokázali povznést nad tím, že nejsou v ko-
alici, která se podílí na vedení města a začali i z pozice 
opozičních zastupitelů s námi spolupracovat a pracovat 
pro město, protože se na obdržený mandát od občanů 
dívám přesně tak, jak jsem uvedl v úvodu této otázky  
a věřím, že každý tohle musí pochopit.

Jaké jsou tvé osobní priority?
Pokud se jedná o priority v mém osobním životě, 

tak je to bezesporu být slušným člověkem, který se ne-
musí nikdy stydět za své činy a je odhodlaný si své roz-
hodnutí obhájit a stát si za ním. V dnešní době je tento 
postoj ve společnosti vzácný, ale v mých očích je jediný 
správný. Samozřejmě spokojená a fungující rodina je pro 
mě absolutní základ mých priorit. Z pracovních priorit to 
je fungující úřad a spokojený občan.

Pokud bychom zabrousili i do soukromějších 
věcí, pak mě zajímá, jaké jsou tvé záliby a kde 
takzvaně „dobíjíš baterky“?

Mým největším koníčkem je myslivost, takže trávím 
hodně volného času v přírodě, ať již lovem nebo činností 
spojenou s výkonem práva myslivosti. Pokud potřebuji 
vážně akutně načerpat energii, tak les je jasná volba  
a všem to vřele doporučuji, protože tam člověk na chvíli 
zapomene na starosti. Mezi mé další záliby patří hudba, 
konkrétně bicí nástroje, četba a poslední dobou i chov 
sklípkanů. Velmi důležité je pro mě setkávání a kontakt 
s přáteli.

Co bys popřál občanům města nejen k Váno-
cům, ale třeba i do budoucích let?

Já bych našim občanům přál hlavně všeobecnou 
spokojenost. Nálada ve společnosti je poslední dobou 
vypjatá a byl bych moc rád, kdyby se uklidnila. Doba je 
těžká a je smutné, že kolikrát si ji i zbytečně mezi sebou 
zhoršujeme. K Vánocům všem přeji hlavně pohodově 
strávený čas v rodinném kruhu, pořádný odpočinek, na-
brání síly, pevné zdraví, spoustu úspěchů, dětem boha-
tého Ježíška a do roku 2023 vykročení správnou nohou. 
Na závěr moc děkuji všem za podporu, ať již ve volbách 
nebo nyní ve funkci, které se mi dostává, opravdu si toho 
moc vážím. Budu se těšit na spolupráci. Mějte se hezky! 

Děkujeme za rozhovor.

Hana Helsnerová

Co od tvého působení ve vedení města očeká-
váš?

Chci být dobrým místostarostou, protože tuto 
funkci vnímám jako službu občanům. Jsem přesvěd-
čený, že každý politik na jakékoliv úrovni by to tak měl 
brát. Věřím, že přinesu do vedení města mladou krev  
a energický náboj. Chci čestná jednání, týmovou práci 
bez podrážení a lží, transparentní úřad. Bytostně nepří-
jemné a pro mě absolutně nepřípustné je hájení pouze 
svých zájmů, toho se ode mě nedočkáte. Budu pracovat 
tak, ať se na sebe kdykoliv můžu podívat do zrcadla.  
S ohledem na moji odbornost je pro mě důležité zlepšení 
životního prostředí a zeleně ve městě, protože mám po-
cit, že je dost věcí, které je potřeba řešit a vyřešit. Těším 
se na spolupráci s panem starostou, prvním místostaros-
tou, radními, tajemníkem, zaměstnanci úřadu a všemi 
slušnými zastupiteli. Byl bych moc rád, kdyby se někteří 

Kalendáře na rok 2023, inspirované přírodou, už jsou v prodeji
Stolní i nástěnné kalendáře města Holešova na rok 

2023 je možné zakoupit na podatelně MěÚ, v Městské 
knihovně nebo v Městském informačním centru. Stolní 
kalendáře bude mít v prodeji také trafika u kostela. Cena 
kalendáře je stanovena na 30 Kč. Tentokrát jsou oba ka-
lendáře zaměřeny na přírodní krásy Holešova a okolí.

A když už jsme u té přírody… Víte, jak přírodní pomě-
ry Holešova a okolí popisuje periodikum Haná z roku 1914?

Město Holešov rozkládá se po levém břehu dravé říčky 
Rusavy na rozhraní mezi krajem hanáckým a valašským. 
Okolí jeho tvoří východní bránu k úrodné rovině Hané, jež 
odtud k západu čím dál tím více se rozšiřuje, skýtajíc výživy 

bodrým Hanákům, jichž dávný kroj i zajímavé zvyky dosud 
se tu namnoze udržely. Rovina tedy na západ.

Však obrátíme-li se k východu, uzříme ve vzdálenosti 
3 – 4 km ty krásné, smavé, pryskyřičnou vůní vydávající 
lesy smrkové, v nichž tak rádi hledáme a vskutku též na-
cházíme klid, útěchu i osvěžení po svém každodenním 
zaměstnání…

Jsou místa, kde se v nás až dech zatají, a člověk svou 
celou bytostí snaží se jímati to veledílo, by obraz jeho nikdy 
z paměti mu nevymizel. Ký div, že, navštívíme-li jednou 
tato místa, tak rádi se k nim opět vracíme, pozorujíce vždy 
něco nového, novou krásu, již jsme dříve nepostřehli.

Hana Helsnerová
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Ples města Holešova zahájí plesovou sezonu
V sobotu 14. ledna 2023 bude ukončeno dlouhé če-

kání a po dvouleté pauze se opět uskuteční Ples města 
Holešova. Zahájí tak plesovou sezonu roku 2023. Je připra-
ven kvalitní hudební program, kapelou večera bude Event 
jazz z Kroměříže, o hudební vystoupení se postarají herci 
Městského divadla Zlín Petra a Radovan Královi, kteří se 
představí s výběrem nejznámějších muzikálových písní. 
Večerem pak bude provázet česká herečka a moderátorka 
Markéta Hrubešová. Při výběru cimbálové muziky vsadili 
organizátoři na jistotu a zvolili oblíbenou Cimbálovou 
muziku Stanislava Gabriela. V průběhu večera vystoupí 
letošní mistryně Evropy – holešovské mažoretky. 

Chybět nebude ani bohatá tombola. Hlavní cenou 
bude zájezd dle vlastního výběru v ceně 50 tisíc korun, 

kterou věnovalo město Holešov a cestovní kancelář Der 
Touristik Holešov - Exim tours. V ceně vstupenky má ka-
ždý návštěvník rautovou večeři. V pořadí 13. ples města 

Holešova slibuje návrat k tradičnímu společenskému 
dění snad již na dobu neurčitou. Pořadatelé srdečně 
zvou a těší se na viděnou.                          Hana Helsnerová

Díky biblioboxu mohou čtenáři vracet knihy kdykoliv
Bibliobox, novinka mezi službami holešovské 

knihovny, má ve městě své místo. Ukazuje to výsledek 
prvního měsíce provozu. Prostřednictvím této speciální 
kovové schránky umístěné před budovou knihovny mo-
hou lidé knihy vracet prakticky dvacet čtyři hodin denně, 
sedm dní v týdnu.

„Dospělí čtenáři vrátili během prvního měsíce pro-
vozu sto čtrnáct knih, dětští sedmdesát osm. To je sku-
tečně ohromující výsledek,“ říká knihovnice Sabina Dora-
zínová, která schránku pravidelně vybírá každý pracovní 
den ráno. Dodává, že v boxu vždy nějaké knihy jsou. 

„Výsledky ukazují, že tato služba v Holešově chybě-
la a lidé ji vítají. Máme z toho radost. Potřebujeme však 
informaci dostat mezi další a další čtenáře,“ hodnotí 
službu vedoucí knihovny Irena Železná.

Bibliobox umístili pracovníci provozu holešovského 
kulturního střediska, pod které knihovna spadá, prvního 
listopadu přímo před budovu knihovny. Knihovnicím 
se ještě ten den podařilo zachytit fotoaparátem první 
čtenářku, která službu využila a nebála se knihy do nové 
schránky vložit. To je totiž podle pracovnic knihovny vel-
ká obava čtenářů. 

„Opravdu se nemusí bát. Vložením do schránky kni-
hu nijak nepoškodí. Knížky padají uvnitř do speciálního 
polstrování jako do peřinky,“ vysvětluje Irena Železná. 
Důležité je také to, že Holešov disponuje certifikovanou 
a velmi kvalitní verzí těchto speciálních schránek na vrá-
cení knih. Ne v každém českém městě, které takový box 
má, tomu tak je. 

Dana Podhajská    

Historicky první únikovka v Holešově
Úniková hra neboli „únikovka“ zažívá v poslední 

době velký rozmach. Hra funguje na principu, kdy je 
skupina lidí uzavřena v místnosti, ze které se pomocí 
rozluštění šifer musí v určitém časovém limitu dostat 
ven. Jednu takovou tajemnou únikovku si právě mohou 
užít také děti v Holešově. Pilotní projekt se setkal s ob-
rovským ohlasem, a tak se hned první den v místnosti 
vystřídalo více než  40 dětí ve věku 10 – 15 let. Tento věk 
si pro cílovou skupinu organizátoři zvolili záměrně, pro-
tože se snažili odtrhnout mládež od počítačů a nabíd-

nout jim jiný druh zábavy a vyžití, které ve městě chybí. 
A podařilo se, děti byly nadšené a ihned po úspěšném 
opuštění místnosti se ptaly na pokračování a další podo-
by únikovky. Líbila se jim mystická atmosféra i samotné 
šifry, vůbec nejlepší byl ale pocit, že všechny šifry doká-
zaly vyřešit, a tím pádem uniknout. Za odměnu všichni 
účastníci obdrželi stylový přívěšek na klíče.

O tom, že jde o oblíbenou a neokoukanou aktivitu, 
svědčí také fakt, že všechny nabízené termíny byly téměř 
okamžitě obsazeny. Vstupné bylo stanoveno jako dobro-

volné a výtěžek ve výši 3133 
Kč pořadatelé věnovali na 
projekt Ježíškova vnoučata, 
který má v Holešově už še-
stiletou tradici. Velký zájem 
o absolvování této logické 
únikové hry byl ale zazna-
menán také u dospělých, 
proto pořadatelé nevylučují 
přidání dalších termínů. 
Komunikace je směřována 
skrze facebookovou stránku 
Únikovka Holešov.

Hana Helsnerová

23. Bluesový podzimek 
plný skvělé muziky

Podzim v zámeckém klubu Drive je tradičně věno-
ván festivalu Bluesový podzimek. Letos se konal již po 
třiadvacáté a přinesl tři koncertní večery. Po zářijovém 
jiskrném aperitivu anglické zpěvačky Alice Armstrong se 
7.listopadu na festivalu zastavil na svém evropském tur-
né špičkový zpěvák a hráč na foukací harmoniku Dustin 
Arbuckle. Ten stylovým rozkročením na pomezí country 
a blues a s doprovodem špičkové kapely The Damnation 
představil současné trendy jižanské muziky a zaslouženě 
se dočkal ovací nadšeného publika. Nicméně o vrchol 
festivalu se zasloužila skvělá anglická rocková kapela 
The Catfish svou strhující show. 

Frontman Matt Long, uchvátil posluchače bravur-
ními kytarovými sóly a především famózním pěveckým 
nasazením. Zcela zaplněný klub potvrdil zájem poslu-
chačů o klubové koncerty a jak uvedl předseda pořáda-
jícího spolku Musica Holešov Zdeněk Novák, koncerty 
pro příští rok jsou zajištěny jak pro jarní sezonu, tak i pro 
Bluesový podzimek. Příznivci rockové a bluesové hudby 
se tak opět mohou těšit na špičkové zahraniční i domácí 
interprety.  

SPOLEČNOST
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Nový místostarosta se představuje
Město Holešov zaznamenalo po čtyřech letech změ-

nu na radnici. Ve vedení města zůstal starosta Rudolf 
Seifert a místostarosta Milan Roubalík. Post druhého 
místostarosty ale obsadil nováček, navíc velmi mladý 
muž, Kamil Horák.

Máš za sebou dva měsíce v nové funkci, jaké 
byly?

První dny to byl samozřejmě trochu šok a opravdu 
se to dá přirovnat k naskočení do rozjetého vlaku, nic-
méně mám kolem sebe partu skvělých kolegů, kteří mi 
pomáhají se adaptovat. První dva měsíce byly o pozná-
vání chodu vedení města, takže od jednání Rady, Zastu-
pitelstva, předkládání materiálů až po účasti na pietních 
a společenských akcích. Je toho opravdu mnoho, časově 
a obsahově je tato funkce velmi náročná. 

Pomýšlel jsi už před volbami, že by ses mohl 
dostat až na post místostarosty? 

Abych byl upřímný, tak tato myšlenka mi vzhledem 
k rozložení politických sil ve městě nepřišla moc reálná. 
Povolební vyjednávání byla velmi složitá a zamotaná. 
Mohlo to dopadnout jakkoliv a vážně až do posledních 
dní před ustavujícím zasedáním nebylo jasné, jak to celé 
dopadne. Samozřejmě jsem ale rád, jak jsme se dohodli, 
věřím ve správné rozhodnutí.

Jak dlouho ses pak rozhodoval, zda do toho 
jít?

Když tato možnost přišla, tak jsem byl rozhodnutý 
prakticky ihned, jelikož být ve vedení města znamená 
pro naše voliče hlas, který nepropadl. Myslím, že mám 
co nabídnout a je to výzva, které se chci zhostit s maxi-
málním respektem a pečlivostí.

Které odvětví teď spadá „pod tebe“?
Po dohodě s kolegy budu mít na starosti to, co je 

mi nejbližší, což je oblast životního prostředí, odpado-
vého hospodářství a územního plánování. Další agendy  
a konkrétní osoby za ně zodpovídající jsou stále v jednání.

Jaké bylo tvé působiště dříve?
Po ukončení studia na lesnické škole jsem byl ně-

jaké období zaměstnaný v lesnické praxi jako výrobně 
technický vedoucí na několika revírech v Hostýnských vr-
ších, kde jsem se naučil komunikovat a hlavně pracovat 
s týmem lidí, což považuji za velmi důležité. Následně 
jsem zjistil, že na Městském úřadě v Holešově je vypsané 

výběrové řízení na Odboru životního prostředí pro refe-
renta působícího na úseku lesů, myslivosti a rybářství, 
tak jsem se přihlásil a byl přijat. Tento moment považuji 
za zlomový, protože mi pomohl pořádně nahlédnout do 
úřední činnosti samosprávy a státní správy, poznat chod 
úřadu jako celku i jednotlivých odborů, seznámit se se 
zaměstnanci a jejich kompetencemi. To nyní beru jako 
obrovskou výhodu. Na Odboru životního prostředí jsem 
byl zaměstnaný skoro 7 let až do okamžiku ustanovení 
do funkce místostarosty.

zastupitelé dokázali povznést nad tím, že nejsou v ko-
alici, která se podílí na vedení města a začali i z pozice 
opozičních zastupitelů s námi spolupracovat a pracovat 
pro město, protože se na obdržený mandát od občanů 
dívám přesně tak, jak jsem uvedl v úvodu této otázky  
a věřím, že každý tohle musí pochopit.

Jaké jsou tvé osobní priority?
Pokud se jedná o priority v mém osobním životě, 

tak je to bezesporu být slušným člověkem, který se ne-
musí nikdy stydět za své činy a je odhodlaný si své roz-
hodnutí obhájit a stát si za ním. V dnešní době je tento 
postoj ve společnosti vzácný, ale v mých očích je jediný 
správný. Samozřejmě spokojená a fungující rodina je pro 
mě absolutní základ mých priorit. Z pracovních priorit to 
je fungující úřad a spokojený občan.

Pokud bychom zabrousili i do soukromějších 
věcí, pak mě zajímá, jaké jsou tvé záliby a kde 
takzvaně „dobíjíš baterky“?

Mým největším koníčkem je myslivost, takže trávím 
hodně volného času v přírodě, ať již lovem nebo činností 
spojenou s výkonem práva myslivosti. Pokud potřebuji 
vážně akutně načerpat energii, tak les je jasná volba  
a všem to vřele doporučuji, protože tam člověk na chvíli 
zapomene na starosti. Mezi mé další záliby patří hudba, 
konkrétně bicí nástroje, četba a poslední dobou i chov 
sklípkanů. Velmi důležité je pro mě setkávání a kontakt 
s přáteli.

Co bys popřál občanům města nejen k Váno-
cům, ale třeba i do budoucích let?

Já bych našim občanům přál hlavně všeobecnou 
spokojenost. Nálada ve společnosti je poslední dobou 
vypjatá a byl bych moc rád, kdyby se uklidnila. Doba je 
těžká a je smutné, že kolikrát si ji i zbytečně mezi sebou 
zhoršujeme. K Vánocům všem přeji hlavně pohodově 
strávený čas v rodinném kruhu, pořádný odpočinek, na-
brání síly, pevné zdraví, spoustu úspěchů, dětem boha-
tého Ježíška a do roku 2023 vykročení správnou nohou. 
Na závěr moc děkuji všem za podporu, ať již ve volbách 
nebo nyní ve funkci, které se mi dostává, opravdu si toho 
moc vážím. Budu se těšit na spolupráci. Mějte se hezky! 

Děkujeme za rozhovor.

Hana Helsnerová
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Bibliobox umístili pracovníci provozu holešovského 
kulturního střediska, pod které knihovna spadá, prvního 
listopadu přímo před budovu knihovny. Knihovnicím 
se ještě ten den podařilo zachytit fotoaparátem první 
čtenářku, která službu využila a nebála se knihy do nové 
schránky vložit. To je totiž podle pracovnic knihovny vel-
ká obava čtenářů. 

„Opravdu se nemusí bát. Vložením do schránky kni-
hu nijak nepoškodí. Knížky padají uvnitř do speciálního 
polstrování jako do peřinky,“ vysvětluje Irena Železná. 
Důležité je také to, že Holešov disponuje certifikovanou 
a velmi kvalitní verzí těchto speciálních schránek na vrá-
cení knih. Ne v každém českém městě, které takový box 
má, tomu tak je. 

Dana Podhajská    

Historicky první únikovka v Holešově
Úniková hra neboli „únikovka“ zažívá v poslední 

době velký rozmach. Hra funguje na principu, kdy je 
skupina lidí uzavřena v místnosti, ze které se pomocí 
rozluštění šifer musí v určitém časovém limitu dostat 
ven. Jednu takovou tajemnou únikovku si právě mohou 
užít také děti v Holešově. Pilotní projekt se setkal s ob-
rovským ohlasem, a tak se hned první den v místnosti 
vystřídalo více než  40 dětí ve věku 10 – 15 let. Tento věk 
si pro cílovou skupinu organizátoři zvolili záměrně, pro-
tože se snažili odtrhnout mládež od počítačů a nabíd-

nout jim jiný druh zábavy a vyžití, které ve městě chybí. 
A podařilo se, děti byly nadšené a ihned po úspěšném 
opuštění místnosti se ptaly na pokračování a další podo-
by únikovky. Líbila se jim mystická atmosféra i samotné 
šifry, vůbec nejlepší byl ale pocit, že všechny šifry doká-
zaly vyřešit, a tím pádem uniknout. Za odměnu všichni 
účastníci obdrželi stylový přívěšek na klíče.

O tom, že jde o oblíbenou a neokoukanou aktivitu, 
svědčí také fakt, že všechny nabízené termíny byly téměř 
okamžitě obsazeny. Vstupné bylo stanoveno jako dobro-

volné a výtěžek ve výši 3133 
Kč pořadatelé věnovali na 
projekt Ježíškova vnoučata, 
který má v Holešově už še-
stiletou tradici. Velký zájem 
o absolvování této logické 
únikové hry byl ale zazna-
menán také u dospělých, 
proto pořadatelé nevylučují 
přidání dalších termínů. 
Komunikace je směřována 
skrze facebookovou stránku 
Únikovka Holešov.

Hana Helsnerová

23. Bluesový podzimek 
plný skvělé muziky

Podzim v zámeckém klubu Drive je tradičně věno-
ván festivalu Bluesový podzimek. Letos se konal již po 
třiadvacáté a přinesl tři koncertní večery. Po zářijovém 
jiskrném aperitivu anglické zpěvačky Alice Armstrong se 
7.listopadu na festivalu zastavil na svém evropském tur-
né špičkový zpěvák a hráč na foukací harmoniku Dustin 
Arbuckle. Ten stylovým rozkročením na pomezí country 
a blues a s doprovodem špičkové kapely The Damnation 
představil současné trendy jižanské muziky a zaslouženě 
se dočkal ovací nadšeného publika. Nicméně o vrchol 
festivalu se zasloužila skvělá anglická rocková kapela 
The Catfish svou strhující show. 

Frontman Matt Long, uchvátil posluchače bravur-
ními kytarovými sóly a především famózním pěveckým 
nasazením. Zcela zaplněný klub potvrdil zájem poslu-
chačů o klubové koncerty a jak uvedl předseda pořáda-
jícího spolku Musica Holešov Zdeněk Novák, koncerty 
pro příští rok jsou zajištěny jak pro jarní sezonu, tak i pro 
Bluesový podzimek. Příznivci rockové a bluesové hudby 
se tak opět mohou těšit na špičkové zahraniční i domácí 
interprety.  

SPOLEČNOST
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Dvaadvacet tisíc lidí navštívilo v roce 2022 výstavy na 
zámku v Holešově. Číslo je rekordní, důvodem je především 
skutečnost, že se produkce zámku rozhodla prodloužit sezo-
nu o několik měsíců a vsadila na skutečné pecky, jako byly 
české korunovační klenoty nebo výstava panenek.

Výstavní sezona v Holešově vždy začínala v červnu 
a končila v září, letos ale organizátoři pozvali první ná-
vštěvníky do galerijních prostor již na začátku dubna. 
Následovala standardní letní nabídka, která cílila na 
rodiny s dětmi a poté v září pokračovala nabídka vlnou 
podzimních výstav. Zatímco do konce srpna se na výstavy 
přišlo podívat patnáct tisíc lidí, od září do konce listopadu 
to bylo dalších sedm tisíc.     

A co návštěvníky do Holešova táhlo? V dubnu a květ-
nu to byla výstava podle populárního českého Večerníčku 
Krysáci, začátkem května otevřel zámek ohromnou vý-
stavu sběratelských panenek Aleny Dynkové, v červnu 

Rok 2022: 22 tisíc návštěvníků výstav, holešovský zámek děkuje 
všem, kteří se přišli podívat

následovala Hravá věda a na začátku prázdnin tradiční 
přehlídka regionálních výtvarníků Letní iluze. 

Současně se v zadní části zámku otevřely prostory 
pro holešovské muzeum a jeho galerii a od května až 
do počátku adventu doporučovaly výstavy 100 let mu-
zejnictví v Holešově, Obrazy Františka Růžičky, Obrazy 
Benjamina Waltera, Hejtmanský meč Jana z Rottalu  
a Dobrovolní archeologové na východním Kroměřížsku. 

Co do počtu návštěvníků byla ovšem v roce 2022 nejú-
spěšnější právě podzimní výstava České korunovační kleno-
ty... na dosah, kterou mohli návštěvníci za zvýhodněné vstup-
né kombinovat s výstavou Malba, sklo, design a zmíněnými 
výstavami muzea. Prohlédlo si ji necelých sedm tisíc lidí. V his-
torii zámeckých výstav se podobnému úspěchu těšila v roce 
2015 výstava obrazů Zdeňka Buriana Z prvohor na Divoký zá-
pad. Vidělo ji necelých devět tisíc lidí, tato výstava však trvala 
o dva měsíce déle než výstava replik korunovačních klenotů. 

„Je to velmi dobrý výsledek, ale současně velký 
závazek do budoucna. Pečlivě připravujeme plán na rok 
2023, a dokonce na rok 2024,“ řekl k výsledkům Karel 
Adamík, ředitel holešovského kulturního střediska, které 
výstavy organizuje.

Na jaké výstavy v roce 2023 se veřejnost může těšit, 
však nechce prozradit ani on, ani vedoucí produkce Jana 
Slovenčíková. „Neradi bychom předbíhali. Jsme příspěv-
ková organizace města a zásadní pro nás je schválení 
rozpočtu na příští rok. Teprve poté se ukáže, zda všechny 
vize můžeme opravdu realizovat,“ vysvětlila.

Organizátoři holešovských zámeckých výstav nicmé-
ně své publikum znají a vědí, že nabídka musí být vždy 
taková, aby potěšila celou rodinu, od nejmenších po nej-
starší členy rodiny. 

Dana Podhajská   

TOM Medvědí stopa v roce 2022
Turistický oddíl mládeže TOM Medvědí stopa Hole-

šov oslaví v příštím roce již 25 let své činnosti. A to je 
dlouhý příběh, do kterého se zapsala řada lidí. Tehdy, 
v roce 1999, založil oddíl Jakub Šneidr. První schůzky 
probíhaly v budově Jednoty bratrské. Zanedlouho se na-
skytla možnost přesunout se do kovárny v Zámecké ulici, 
kde oddíl zůstal následujících pět let a dělal společnost 
tamnímu kováři Pavlu Ševečkovi. V roce 2005 pan Josef 
Jakubčík, tehdy jako zástupce města, přišel s nabídkou 
přesunout se do prostornějšího útočiště na zámeckou 
hájenku a vdechnout jí nový život. Od té doby oddíl žije 
uprostřed krásného holešovského parku a dnes má za 
sebou velmi bohatou historii a spoustu příběhů. 

Děti se v oddíle učí myslet na přírodu, o kterou pečují 
a do které i rádi vyráží. Tvoří a organizují různé projekty. Učí 
se nést zodpovědnost za vlastní chování a rozhodování, re-
spektovat odlišnost druhých, vzájemně si pomáhat, nebýt 
lhostejný ke svému okolí a hrát podle pravidel. V oddíle 
také vznikají přátelství na celý život, která stojí na pevných 
základech ze společně prožitého dětství a hromady zážitků. 

Rád bych se s vámi podělil o základní principy, pod-
le kterých funguje činnost našeho oddílu: 

Nesoutěžíme. Je to jeden z klíčových prvků naší prá-
ce s dětmi, který považujeme za funkční a velmi osvo-
bozující. Neřešíme, kdo je nejrychlejší, nejbystřejší nebo 
nejšikovnější, jsme všichni jednoduše takoví, jací jsme. 
Vše, čím se v oddíle zabýváme, řešíme dohromady, bez 
snahy být lepší než někdo druhý. Když se tedy něco po-
daří, radujeme se všichni. No a když něco nevyjde podle 
představ, hledáme poučení společně. 

Jsme všichni dohromady bez rozdílu věku či pohla-
ví. Připadá nám přirozené, když je skupina namíchaná. 
Starší pomáhají mladším, dávají na ně pozor, trénují 
svou trpělivost a respekt. Mladší se zase od starších učí, 
inspirují a poznávají jedny ze svých prvních vzorů. 

Pracujeme s metodou zážitkového učení a uplatňu-
jeme principy respektující výchovy.

Jaký byl rok 2022 u nás v oddíle 
Každý pátek se scházíme na hájence v zámeckém 

parku. Na přípravě a organizaci schůzek se kromě ve-
doucích podílí i děti. Několikrát do roka vyrážíme na 
víkendové akce a trávíme spolu i mnohé prázdniny.

Například jarní prázdniny prožily oddílové rodiny  
v Beskydech na Horské chatě Mečová. Lyžovali jsme, blb-
li ve sněhu, večery trávili v sauně, vířivce nebo u oblíbe-
ných deskových her. Ještě v zimě jsme vyrazili objevovat 
krásu Národního parku Podyjí. Naše spacáky naštěstí 
zvládají i mrazivé noci, a tak jsme zažili úplně opuště-
ný národní park a prošli si hlavní stezku ze Znojma do 
Vranova nad Dyjí. V březnu jsme pomáhali na Novém 
hradě u Blanska. Uklidili jsme nádvoří, zadělali díry na 
příjezdové cestě nebo ostříhali břečťan na hlavní věži.  
V dubnu přišly na řadu Indiánské totemy - 24 hodin tr-
vající bojovka pro spřátelené turistické oddíly. V květnu 
jsme se zapojili do příprav Festivalu pro čolka, který pro-
bíhá v Kurovickém lomu. Návštěvníci se mohou dovědět 
mnohé zajímavosti o přírodě a vyzkoušet si řadu zážitko-
vých aktivit v jedinečném prostředí lomu. V červnu jsme 
nahodili krosny na záda, poněvadž nás čekalo putování 

po hřebenech Jeseníků. V září jsme pak putovali po Bí-
lých Karpatech. Podzimní prázdniny většinou trávíme na 
Polaně, romantické chalupě v Beskydech, kde skutečně 
dávají lišky dobrou noc. Ke konci roku jsme ještě stihli 
víkendovku ve Stříbrných horách v podhůří Jeseníků. 
Vrcholem celého roku byl ale letní tábor u Pelhřimova, 
v rámci kterého jsme kromě klasických táborových her 
sjeli řeku Sázavu, užili si spoustu nocí pod širákem, za-
zpívali mnoho táborových písní a na závěr oddali dva 
naše kamarády, kteří si pro svůj velký životní krok vybrali 
právě letní tábor a jeho neopakovatelnou atmosféru.  

Dohromady je to 56 oddílových dnů a 34 pátečních 
schůzek. V současné době pracujeme na přípravách dal-
šího roku, který bude podobně nabitý a pestrý jako ten 
letošní. 

Děkuji všem členům za svůj volný čas a energii, 
kterou oddílu věnují. Poděkování směřuje také k rodi-
čům, městu Holešov za každoroční finanční podporu  
a Asociaci TOM, která nás perfektně zastřešuje v mnoha 
oblastech. Děkujeme za všechno. 

 Petr Němčík
Hlavní vedoucí oddílu TOM Medvědí stopa Holešov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Blažena Provazníková – Martinice
Petr Omelka – Nedachlebice

Věra Zádrapová – Kroměříž
Miroslav Herodes – Kroměříž

Terézia Gardášová – Šumperk
Jakub Opršal – Martinice

ÚMRTÍ
Josef Bělíček – Holešov
Blažena Lepšová – Holešov
Zdeněk Daněk – Holešov
Libuša Sedlářová – Holešov
Ludmila Škrabalová – Holešov
Miroslav Byja – Holešov
Vlasta Samková – Holešov
Ludvík Novák – Holešov

Akce Mikroregionu Holešovsko

3. 1. 1858  se narodil v Holešově JANOCH, Heinrich, klavírista a pedagog. Studoval na vídeňské konzervatoři. Roku 1879 byl povolán do vídeňské dvorní opery, poté působil na vojenské 
reálce v Hranicích a v Brně jako učitel hry na klavír a klavírní virtuos. († 18. 12. 1929) – 165. výročí narození

4. 1. 1973  zemřel POKORNÝ, Břetislav. Působil jako předseda kulturní a památkové komise v Holešově. Organizoval oslavy k významným historickým výročím města a jubileím místních 
osobností. Podílel se na obnově památek v Holešově – synagogy, židovského hřbitova, zámeckého parku aj. (*11. 7. 1909) – 50. výročí úmrtí

9. 1. 1903  se narodil SCHNEIDERKA, Ludvík, malíř. Dětství strávil na Valašsku, v roce 1909 se rodina přestěhovala do Holešova. V roce 1922 pobýval v Itálii na Královské akademii krásných 
umění. Po návratu studoval na AVU v Praze, byl žákem V. Hynaise, J. Obrovského a M. Švabinského. Do Holešova se často vracel. V roce 1937 si postavil na Rusavě chatu, která 
plnila zároveň funkci malířského ateliéru. Tvořil krajinomalby, portréty, zátiší i figurální kresby, velkým zdrojem inspirací mu bylo Valašsko a Rusava s Hostýnskými vrchy. 

 († 12. 11. 1980 Praha) – 120. výročí narození
9. 1. 1973  zemřel TABARKA, Ignác, rymický rolník. Pracoval v Holešově i při vykopávkách v terénu s I. L. Červinkou. Podílel se na archeologickém výzkumu Rymic a okolí. Tabarkovy 

archeologické sbírky převzalo po jeho smrti Moravské muzeum v Brně. (* 8. 4. 1883) – 50. výročí úmrtí
10. 1. 1878  se narodil v Holešově ČEJKA, Theodor Nepomuk, učitel a šiřitel esperanta. Vystudoval učitelský ústav v Příboře a poté učil v Bystřici pod Hostýnem. Podporoval ideu skautingu 

mezi žáky, věnoval se turistice, lyžování i cyklistice. Vedl několik esperantských časopisů. Inicioval založení bystřické spořitelny a městské knihovny. (26. 11. 1957 Bystřice pod 
Hostýnem) – 145. výročí narození

31. 1. 1923   se narodil v Holešově KÝN, Vladimír, akademický sochař. Vystudoval na holešovském gymnáziu. Poté studoval na AVU v Praze. Věnoval se historii a komorní plastice, také 
restauroval. Pro Holešov vytvořil sochu houslistky, umístěnou před ZUŠ F. X. Richtera. Kopie jeho busty Jiřího Wolkera z Tatranské Polianky bývala v Holešově na zahradě 
gymnázia, v roce 2012 ji však někdo odcizil. (11. 10. 2004) – 100. výročí narození

VÝROČÍ - LEDEN

PROSINEC

Horní Lapač 31.12. Silvestrovský ohňostroj

Rymice 21.12. Vánoční zpívání od 18h, areál Obecního úřadu

Žeranovice  31.12. Silvestrovská zabíjačka - Zámecká hospůdka

                

LEDEN

Bořenovice 1. 1. Novoroční ohňostroj

Pravčice 21. 1. Obecní párty ples od 20h v sokolovně

Prusinovice  6. 1. Bike ples v kulturním domě

OMLUVA
V říjnové společenské kronice Hole-
šovska při uvedení sňatku Silvie roz. 
Palečkové a Milana Ponížila došlo  
k nesprávnému uvedení jména, kdy 
se neúmyslně vloudilo jedno pís-
menko navíc. Velmi se mladé paní 
Ponížilové omlouváme.

Zdeněk Vybíral – Holešov
Božena Chaloupková – Holešov
Josef Mizera – Holešov
Růžena Pařenicová – Holešov

Zpracovala:
Jarmila Medková

matrikářka

Dárek pod stomeček ve formě dárkového 
poukazu na akce roku 2023 

Dárečkem pod stomeček pro vaše blízké může být Dárkový poukaz 2023, který od této 
chvíle zakoupíte v zámeckém informačním centru. Platí na všechny akce pořádané Městským 
kulturním střediskem Holešov a na služby a sortiment IC. 

Poukaz je nutné uplatnit najednou a vyčerpat tak celou částku. Jeho platnost je do posled-
ního dne roku 2023. Využít jej můžete například na suvenýry, které jsou v nabídce informačního 
centra jako jsou hrnečky, nový suvenýr ČAJDÁREK, knihy z edice Knihovnička Holešovska a další 
zboží. Kupónky samozřejmě platí také na všechny prohlídkové okruhy a to zámkem, kovárnou 
i synagogou. Využít je ovšem můžete také na výstavy roku 2023 a další kulturně-společenské 
akce, které jsou v přípravě. Hned v lednu to například bude další komedie Co by měl můj syn 
vědět o světě z edice Listování v hlavní roli s Lukášem Hejlíkem, v únoru stand-up Adély Elbel. 
V březnu ve Velkém sále opět vystoupí studenti a pedagogové Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
Kroměříž a termín koncertu v New Drive Clubu potvrdila i valašská kapela Noca.  

Nabídka na rok 2023 bude skutečně pestrá, od přednášek, besed, výstav až po koncerty  
a společenské akce. Více informací na telefonu 571 160 890 nebo emailem mic@mks-holesov.cz    

Dana Podhajská
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Krysáci, začátkem května otevřel zámek ohromnou vý-
stavu sběratelských panenek Aleny Dynkové, v červnu 

Rok 2022: 22 tisíc návštěvníků výstav, holešovský zámek děkuje 
všem, kteří se přišli podívat

následovala Hravá věda a na začátku prázdnin tradiční 
přehlídka regionálních výtvarníků Letní iluze. 

Současně se v zadní části zámku otevřely prostory 
pro holešovské muzeum a jeho galerii a od května až 
do počátku adventu doporučovaly výstavy 100 let mu-
zejnictví v Holešově, Obrazy Františka Růžičky, Obrazy 
Benjamina Waltera, Hejtmanský meč Jana z Rottalu  
a Dobrovolní archeologové na východním Kroměřížsku. 

Co do počtu návštěvníků byla ovšem v roce 2022 nejú-
spěšnější právě podzimní výstava České korunovační kleno-
ty... na dosah, kterou mohli návštěvníci za zvýhodněné vstup-
né kombinovat s výstavou Malba, sklo, design a zmíněnými 
výstavami muzea. Prohlédlo si ji necelých sedm tisíc lidí. V his-
torii zámeckých výstav se podobnému úspěchu těšila v roce 
2015 výstava obrazů Zdeňka Buriana Z prvohor na Divoký zá-
pad. Vidělo ji necelých devět tisíc lidí, tato výstava však trvala 
o dva měsíce déle než výstava replik korunovačních klenotů. 

„Je to velmi dobrý výsledek, ale současně velký 
závazek do budoucna. Pečlivě připravujeme plán na rok 
2023, a dokonce na rok 2024,“ řekl k výsledkům Karel 
Adamík, ředitel holešovského kulturního střediska, které 
výstavy organizuje.

Na jaké výstavy v roce 2023 se veřejnost může těšit, 
však nechce prozradit ani on, ani vedoucí produkce Jana 
Slovenčíková. „Neradi bychom předbíhali. Jsme příspěv-
ková organizace města a zásadní pro nás je schválení 
rozpočtu na příští rok. Teprve poté se ukáže, zda všechny 
vize můžeme opravdu realizovat,“ vysvětlila.

Organizátoři holešovských zámeckých výstav nicmé-
ně své publikum znají a vědí, že nabídka musí být vždy 
taková, aby potěšila celou rodinu, od nejmenších po nej-
starší členy rodiny. 

Dana Podhajská   

TOM Medvědí stopa v roce 2022
Turistický oddíl mládeže TOM Medvědí stopa Hole-

šov oslaví v příštím roce již 25 let své činnosti. A to je 
dlouhý příběh, do kterého se zapsala řada lidí. Tehdy, 
v roce 1999, založil oddíl Jakub Šneidr. První schůzky 
probíhaly v budově Jednoty bratrské. Zanedlouho se na-
skytla možnost přesunout se do kovárny v Zámecké ulici, 
kde oddíl zůstal následujících pět let a dělal společnost 
tamnímu kováři Pavlu Ševečkovi. V roce 2005 pan Josef 
Jakubčík, tehdy jako zástupce města, přišel s nabídkou 
přesunout se do prostornějšího útočiště na zámeckou 
hájenku a vdechnout jí nový život. Od té doby oddíl žije 
uprostřed krásného holešovského parku a dnes má za 
sebou velmi bohatou historii a spoustu příběhů. 

Děti se v oddíle učí myslet na přírodu, o kterou pečují 
a do které i rádi vyráží. Tvoří a organizují různé projekty. Učí 
se nést zodpovědnost za vlastní chování a rozhodování, re-
spektovat odlišnost druhých, vzájemně si pomáhat, nebýt 
lhostejný ke svému okolí a hrát podle pravidel. V oddíle 
také vznikají přátelství na celý život, která stojí na pevných 
základech ze společně prožitého dětství a hromady zážitků. 

Rád bych se s vámi podělil o základní principy, pod-
le kterých funguje činnost našeho oddílu: 

Nesoutěžíme. Je to jeden z klíčových prvků naší prá-
ce s dětmi, který považujeme za funkční a velmi osvo-
bozující. Neřešíme, kdo je nejrychlejší, nejbystřejší nebo 
nejšikovnější, jsme všichni jednoduše takoví, jací jsme. 
Vše, čím se v oddíle zabýváme, řešíme dohromady, bez 
snahy být lepší než někdo druhý. Když se tedy něco po-
daří, radujeme se všichni. No a když něco nevyjde podle 
představ, hledáme poučení společně. 

Jsme všichni dohromady bez rozdílu věku či pohla-
ví. Připadá nám přirozené, když je skupina namíchaná. 
Starší pomáhají mladším, dávají na ně pozor, trénují 
svou trpělivost a respekt. Mladší se zase od starších učí, 
inspirují a poznávají jedny ze svých prvních vzorů. 

Pracujeme s metodou zážitkového učení a uplatňu-
jeme principy respektující výchovy.

Jaký byl rok 2022 u nás v oddíle 
Každý pátek se scházíme na hájence v zámeckém 

parku. Na přípravě a organizaci schůzek se kromě ve-
doucích podílí i děti. Několikrát do roka vyrážíme na 
víkendové akce a trávíme spolu i mnohé prázdniny.

Například jarní prázdniny prožily oddílové rodiny  
v Beskydech na Horské chatě Mečová. Lyžovali jsme, blb-
li ve sněhu, večery trávili v sauně, vířivce nebo u oblíbe-
ných deskových her. Ještě v zimě jsme vyrazili objevovat 
krásu Národního parku Podyjí. Naše spacáky naštěstí 
zvládají i mrazivé noci, a tak jsme zažili úplně opuště-
ný národní park a prošli si hlavní stezku ze Znojma do 
Vranova nad Dyjí. V březnu jsme pomáhali na Novém 
hradě u Blanska. Uklidili jsme nádvoří, zadělali díry na 
příjezdové cestě nebo ostříhali břečťan na hlavní věži.  
V dubnu přišly na řadu Indiánské totemy - 24 hodin tr-
vající bojovka pro spřátelené turistické oddíly. V květnu 
jsme se zapojili do příprav Festivalu pro čolka, který pro-
bíhá v Kurovickém lomu. Návštěvníci se mohou dovědět 
mnohé zajímavosti o přírodě a vyzkoušet si řadu zážitko-
vých aktivit v jedinečném prostředí lomu. V červnu jsme 
nahodili krosny na záda, poněvadž nás čekalo putování 

po hřebenech Jeseníků. V září jsme pak putovali po Bí-
lých Karpatech. Podzimní prázdniny většinou trávíme na 
Polaně, romantické chalupě v Beskydech, kde skutečně 
dávají lišky dobrou noc. Ke konci roku jsme ještě stihli 
víkendovku ve Stříbrných horách v podhůří Jeseníků. 
Vrcholem celého roku byl ale letní tábor u Pelhřimova, 
v rámci kterého jsme kromě klasických táborových her 
sjeli řeku Sázavu, užili si spoustu nocí pod širákem, za-
zpívali mnoho táborových písní a na závěr oddali dva 
naše kamarády, kteří si pro svůj velký životní krok vybrali 
právě letní tábor a jeho neopakovatelnou atmosféru.  

Dohromady je to 56 oddílových dnů a 34 pátečních 
schůzek. V současné době pracujeme na přípravách dal-
šího roku, který bude podobně nabitý a pestrý jako ten 
letošní. 

Děkuji všem členům za svůj volný čas a energii, 
kterou oddílu věnují. Poděkování směřuje také k rodi-
čům, městu Holešov za každoroční finanční podporu  
a Asociaci TOM, která nás perfektně zastřešuje v mnoha 
oblastech. Děkujeme za všechno. 

 Petr Němčík
Hlavní vedoucí oddílu TOM Medvědí stopa Holešov
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Blažena Provazníková – Martinice
Petr Omelka – Nedachlebice

Věra Zádrapová – Kroměříž
Miroslav Herodes – Kroměříž

Terézia Gardášová – Šumperk
Jakub Opršal – Martinice

ÚMRTÍ
Josef Bělíček – Holešov
Blažena Lepšová – Holešov
Zdeněk Daněk – Holešov
Libuša Sedlářová – Holešov
Ludmila Škrabalová – Holešov
Miroslav Byja – Holešov
Vlasta Samková – Holešov
Ludvík Novák – Holešov

Akce Mikroregionu Holešovsko

3. 1. 1858  se narodil v Holešově JANOCH, Heinrich, klavírista a pedagog. Studoval na vídeňské konzervatoři. Roku 1879 byl povolán do vídeňské dvorní opery, poté působil na vojenské 
reálce v Hranicích a v Brně jako učitel hry na klavír a klavírní virtuos. († 18. 12. 1929) – 165. výročí narození

4. 1. 1973  zemřel POKORNÝ, Břetislav. Působil jako předseda kulturní a památkové komise v Holešově. Organizoval oslavy k významným historickým výročím města a jubileím místních 
osobností. Podílel se na obnově památek v Holešově – synagogy, židovského hřbitova, zámeckého parku aj. (*11. 7. 1909) – 50. výročí úmrtí

9. 1. 1903  se narodil SCHNEIDERKA, Ludvík, malíř. Dětství strávil na Valašsku, v roce 1909 se rodina přestěhovala do Holešova. V roce 1922 pobýval v Itálii na Královské akademii krásných 
umění. Po návratu studoval na AVU v Praze, byl žákem V. Hynaise, J. Obrovského a M. Švabinského. Do Holešova se často vracel. V roce 1937 si postavil na Rusavě chatu, která 
plnila zároveň funkci malířského ateliéru. Tvořil krajinomalby, portréty, zátiší i figurální kresby, velkým zdrojem inspirací mu bylo Valašsko a Rusava s Hostýnskými vrchy. 

 († 12. 11. 1980 Praha) – 120. výročí narození
9. 1. 1973  zemřel TABARKA, Ignác, rymický rolník. Pracoval v Holešově i při vykopávkách v terénu s I. L. Červinkou. Podílel se na archeologickém výzkumu Rymic a okolí. Tabarkovy 

archeologické sbírky převzalo po jeho smrti Moravské muzeum v Brně. (* 8. 4. 1883) – 50. výročí úmrtí
10. 1. 1878  se narodil v Holešově ČEJKA, Theodor Nepomuk, učitel a šiřitel esperanta. Vystudoval učitelský ústav v Příboře a poté učil v Bystřici pod Hostýnem. Podporoval ideu skautingu 

mezi žáky, věnoval se turistice, lyžování i cyklistice. Vedl několik esperantských časopisů. Inicioval založení bystřické spořitelny a městské knihovny. (26. 11. 1957 Bystřice pod 
Hostýnem) – 145. výročí narození

31. 1. 1923   se narodil v Holešově KÝN, Vladimír, akademický sochař. Vystudoval na holešovském gymnáziu. Poté studoval na AVU v Praze. Věnoval se historii a komorní plastice, také 
restauroval. Pro Holešov vytvořil sochu houslistky, umístěnou před ZUŠ F. X. Richtera. Kopie jeho busty Jiřího Wolkera z Tatranské Polianky bývala v Holešově na zahradě 
gymnázia, v roce 2012 ji však někdo odcizil. (11. 10. 2004) – 100. výročí narození

VÝROČÍ - LEDEN

PROSINEC

Horní Lapač 31.12. Silvestrovský ohňostroj

Rymice 21.12. Vánoční zpívání od 18h, areál Obecního úřadu

Žeranovice  31.12. Silvestrovská zabíjačka - Zámecká hospůdka

                

LEDEN

Bořenovice 1. 1. Novoroční ohňostroj

Pravčice 21. 1. Obecní párty ples od 20h v sokolovně

Prusinovice  6. 1. Bike ples v kulturním domě

OMLUVA
V říjnové společenské kronice Hole-
šovska při uvedení sňatku Silvie roz. 
Palečkové a Milana Ponížila došlo  
k nesprávnému uvedení jména, kdy 
se neúmyslně vloudilo jedno pís-
menko navíc. Velmi se mladé paní 
Ponížilové omlouváme.

Zdeněk Vybíral – Holešov
Božena Chaloupková – Holešov
Josef Mizera – Holešov
Růžena Pařenicová – Holešov

Zpracovala:
Jarmila Medková

matrikářka

Dárek pod stomeček ve formě dárkového 
poukazu na akce roku 2023 

Dárečkem pod stomeček pro vaše blízké může být Dárkový poukaz 2023, který od této 
chvíle zakoupíte v zámeckém informačním centru. Platí na všechny akce pořádané Městským 
kulturním střediskem Holešov a na služby a sortiment IC. 

Poukaz je nutné uplatnit najednou a vyčerpat tak celou částku. Jeho platnost je do posled-
ního dne roku 2023. Využít jej můžete například na suvenýry, které jsou v nabídce informačního 
centra jako jsou hrnečky, nový suvenýr ČAJDÁREK, knihy z edice Knihovnička Holešovska a další 
zboží. Kupónky samozřejmě platí také na všechny prohlídkové okruhy a to zámkem, kovárnou 
i synagogou. Využít je ovšem můžete také na výstavy roku 2023 a další kulturně-společenské 
akce, které jsou v přípravě. Hned v lednu to například bude další komedie Co by měl můj syn 
vědět o světě z edice Listování v hlavní roli s Lukášem Hejlíkem, v únoru stand-up Adély Elbel. 
V březnu ve Velkém sále opět vystoupí studenti a pedagogové Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
Kroměříž a termín koncertu v New Drive Clubu potvrdila i valašská kapela Noca.  

Nabídka na rok 2023 bude skutečně pestrá, od přednášek, besed, výstav až po koncerty  
a společenské akce. Více informací na telefonu 571 160 890 nebo emailem mic@mks-holesov.cz    

Dana Podhajská
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POZVÁNKY

Výstava za skly zámeckých arkád se inspiruje vánoční přírodou
Také letos se veřejnost může těšit na vánočně la-

děnou výstavu za skly zámeckých arkád v Holešově. 
Vystaveny však nejsou betlémy, jako tomu bylo posled-
ní dva roky. Projekt s názvem Kouzlo přírodních Vánoc, 
který Městské kulturní středisko Holešov opět připravilo 
s aranžérkou Lenkou Jagošovou z JagaKreativ, se tento-
krát inspiruje především vánoční přírodou. 

„Letošní výstava je zcela něco jiného než předchozí 
ročníky. Tentokrát jsem ji pojala hodně přírodně. Zamě-
řila jsem se i na zvířátka a byla bych ráda, kdyby výstava 
oslovila děti, protože toto téma je pro ně zajímavé,“ vy-
světlila hlavní myšlenku Lenka Jagošová. Betlémy jsou  
v tomto případě pouze doplňkem a organizátoři výstavy 
si je opět zapůjčili od moravských řezbářů a z tovačovské 
řezbářské školy.   

Návštěvníci zámeckého nádvoří se mohou sym-
bolicky projít vánoční krajinou protkanou inspirujícími 
přírodními dekoracemi, prohlédnout si zvířátka, ať již 
originálně namalovaná na dřevo či vycpaná. Podle au-
torky nápadu uvidí vše, co příroda kolem nás poskytuje. 
Nepřehlédnutelné mezi nimi budou jistě dřevěné sochy 

Betlém Marie Pavlicové
Novinkou v nabídce na adventní a vánoční dny na 

zámku v Holešově je betlém ze slámy v životní velikosti. 
Autorkou je Marie Pavlicová z Hroznové Lhoty na Mo-
ravském Slovácku. Městské kulturní středisko Holešov, 
které zámek spravuje a je také promotérem vánočního 
programu, jej nechalo vyrobit na zakázku. Betlém je vol-
ně přístupný na nádvoří, a kromě Svaté rodiny ukazuje 
také Tři krále s dary a dvě ovečky.

„Kolik slámy a kolik dní práce…“ opakuje otázku 
Marie Pavlicová a začne se smát! „Kolik na to padne slá-
my vám neřeknu, ale práci spočítáme,“ dodává obratem. 

Tato neskutečně šikovná žena pracuje denně určitě 
více než osm hodin. Zvířátko vyrobí za jeden den, Svatou 
rodinu za čtyři dny. Nejnáročnější jsou Tři králové, kteří 
mají nejvíce ozdob a nesou dary. Seno? To si Marie Pavli-
cová s manželem obstarává sama. Trávu na obecních 
loukách ve svém rodišti sami posečou, usuší a připraví 
k výrobě. 

Základem slaměné postavy je jednoduchý korpus – 
každou postavu na zemi kotví dřevěný kříž a z něj vede 
nahoru tyč. „Jednoduchá! Prostě obyčejná tyčka... Na tu 

holešovského řezbáře Jiřího Lošťáka, který byl přizván 
ke spolupráci. Výstava přitom postupuje arkádami jako 
v čase – od přírody usínající před zimou až po přírodu 
uprostřed zimy samotné. Dominantou aranže je postava 
zimní královny obklopené především bílými doplňky.

Aranžérka Lenka Jagošová spolupracuje s Měst-
ským kulturním střediskem Holešov již čtvrtým rokem. 
Na kontě má již tři výstavy – dvě 
předvánoční a jednu jarní. Všechny 
se konaly za skly arkád a všechny 
vznikly v reakci na pozastavení kultur-
ně-společenského života v důsledku 
lockdownů, aby nahradily původní 
výstavy naplánované uvnitř zámku 
a zároveň nabídly veřejnosti aspoň 
nějaké epidemiologicky bezpečné kul-
turní zpestření v nelehkém čase. Podle 
autorky za výstavami včetně té letošní 
stojí hodiny práce a především příprav.

Výstava Kouzlo přírodních Vánoc 
si veřejnost může volně prohlédnout 

denně od 9 do 19 hodin s výjimkou Štědrého dne a to 
až do 6. ledna 2023. 

Další novinkou v prostoru zámeckého nádvoří v Ho-
lešově je vánoční zvonička a slámový betlém v životní 
velikosti od Marie Pavlicové z Hroznové Lhoty. 

Dana Podhajská

navazuji seno nebo slámu a stále svazuji provázkem. Na-
konec tvaruji,“ vysvětluje autorka. 

Práci má prostě pořád, čas na odpočinek přichá-
zí až před vánočními svátky a trvá pouze do nového 
roku. Pak výrobkyně začne přijímat zakázky na výrobu 
velikonočních dekorací. „Ano, živím se tím a práce je mi 
koníčkem,“ vysvětluje paní Marie, maminka čtyř dospě-

lých dětí, které občas také přiloží ruku k dílu. Bolavé ruce 
pravidelně procvičuje a maže krémem proti vysušení. 

Betlém Marie Pavlicové si lidé mohou v arkádách 
zámeckého nádvoří prohlédnout spolu s výstavou Kouz-
lo přírodních Vánoc až do Tří králů. Připravena je pro ně 
také zvonička štěstí, další nový prvek zámeckého adven-
tu a Vánoc.             Dana Podhajská  

XXI. Letní iluze 2023… Na rozcestí Valašska a Hané
Vážení výtvarníci, 
Na rozcestí Hané a Valašska - takové je téma 21. 

ročníku výstavy regionálních výtvarníků Letní iluze. Ur-
čitě se nejedná jen o geografické umístění Holešova, ale  
o celý kontext, který téma nabízí. Je jen a pouze na vás, 
jak jej uchopíte a jak se necháte inspirovat. Podstatné je 
tvořit a věřte, že se opět, stejně jako v roce 2022, dostane-
te do příjemné umělecké společnosti. Dvacátý první roč-
ník vaší výstavy totiž volně naváže na výstavu valašských 
velikánů jako byl například Jan Kobzáň. Kulturní středis-
ko ji v létě příštího roku připravuje do zámeckých sálů. 

Inspirativní určitě bude také společnost absolventů 
Základní umělecké školy Holešov, kteří se v roce 2023 
k vám, účastníkům Letních iluzí, opět přidají. Nepůjde 
však o tematické spojení, ale o propojení umění na-
stupující generace s generací stávající. Mladí výtvarníci 
představí dílo či téma, které si na závěr studia sami vy-
brali a jehož prostřednictvím prokáží výtvarnou i umě-
leckou dovednost.  

Pokud máte zájem vystavovat v barokních prosto-
rách holešovského zámku, pošlete přihlášku emailem 
na podhajska@mks-holesov.cz nebo telefonicky 739 

245 461 a to nejpozději do poloviny dubna. 2. května 
2023 je uzávěrka odevzdání děl. Od každého autora bu-
deme přijímat maximálně pět prací a jako organizátoři si 
vyhrazujeme právo užšího výběru. Výstava Letní iluze je 
pro autory z Holešovska, Bystřicka, popřípadě východní-
ho Kroměřížska. To je další podmínka účasti. 

Výstava se bude konat na chodbě prvního patra 
zámku a to od 1. července do 3. září 2023 a svá díla mů-
žete nabídnout k prodeji.

Za realizační tým Dana Podhajská, 
manažer PR a marketingových komunikaci, MKS
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Závěr tohoto roku i začátek příštího bude kulturně velmi bohatý
Holešov žije kulturně stále, ovšem období Vánoc  

i začátek příštího roku budou koncerty a společenskými 
událostmi doslova nabité. Na první svátek vánoční 25. 
12. se můžeme těšit na tradiční koncert Holešovského 
komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru 
spolu se skvělými sólisty. O den později na sv. Štěpána 
budou zpívat Moravské děti spolu s pěveckým sborem 
Plamínek. Večer pak holešovský zámek ovládne Ště-
pánská zábava. Na 29. 12. byl přesunut koncert Štefana 
Margity, Iris Moris a Michala Kindla. Nový rok přivítáme 
1. ledna slavnostním Novoročním ohňostrojem. V neděli 
8. ledna vás zveme na Novoroční koncert, který tradičně 
odehraje Holešovský komorní orchestr. Následovat bude 
Ples města Holešova, který se v prostorách zámku usku-
teční v sobotu 14. ledna. 

Program koncertů 14. ročníku festivalu Musica Ho-
lešov se již finalizuje a čtenáři se budou moci už v ledno-
vém vydání seznámit s kompletní nabídkou jarní sezóny 
a také i s výhledem koncertů na zbytek roku. V příštím 
roce zahajujeme festival již 26. ledna, kdy se v příjem-
ném prostředí Sala Terreny představí holešovským po-
sluchačům dobře známá pěvkyně Markéta Cukrová spo-
lu s Bennewitzovým kvartetem. Komorní recitál přinese 
Dvořákovy písně v premiérové úpravě uznávaného zlín-
ského rodáka Tomáše Illeho a překrásnou kantátu pro 
mezzosoprán a smyčcový kvartet, romantickou poému 
Ottorina Respighiho  Il Tramonto – Západ slunce.

A žít to bude také v New Drive Clubu, kde je již při-
praven program na celé první čtvrtletí. 
6. 1.   Great night DJ Jakubko with special guest

 29. 1. Listování – Co by můj syn měl vědět o světě. 
 4. 2.  Country bál se skupinou Texas
 11. 2.  Valentýnská discotéka DJ Šmakin
 18. 2.  Koncert americké skupiny The Black Hole
 24. 2. První poločas rozpadu Stand-up your life 
  Adela Elbel
 10. 3. Rokenrolový večírek The Daybreakers, 
  The Porthounds
 18. 3.  Folkový večer se skupinou Noca
 8. 4.  Velikonoční rockotéka DJ Marcel Herbolt
 22. 4.  Discotéka DJ Šmakin + host

Hana Helsnerová
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Výstava za skly zámeckých arkád se inspiruje vánoční přírodou
Také letos se veřejnost může těšit na vánočně la-

děnou výstavu za skly zámeckých arkád v Holešově. 
Vystaveny však nejsou betlémy, jako tomu bylo posled-
ní dva roky. Projekt s názvem Kouzlo přírodních Vánoc, 
který Městské kulturní středisko Holešov opět připravilo 
s aranžérkou Lenkou Jagošovou z JagaKreativ, se tento-
krát inspiruje především vánoční přírodou. 

„Letošní výstava je zcela něco jiného než předchozí 
ročníky. Tentokrát jsem ji pojala hodně přírodně. Zamě-
řila jsem se i na zvířátka a byla bych ráda, kdyby výstava 
oslovila děti, protože toto téma je pro ně zajímavé,“ vy-
světlila hlavní myšlenku Lenka Jagošová. Betlémy jsou  
v tomto případě pouze doplňkem a organizátoři výstavy 
si je opět zapůjčili od moravských řezbářů a z tovačovské 
řezbářské školy.   

Návštěvníci zámeckého nádvoří se mohou sym-
bolicky projít vánoční krajinou protkanou inspirujícími 
přírodními dekoracemi, prohlédnout si zvířátka, ať již 
originálně namalovaná na dřevo či vycpaná. Podle au-
torky nápadu uvidí vše, co příroda kolem nás poskytuje. 
Nepřehlédnutelné mezi nimi budou jistě dřevěné sochy 

Betlém Marie Pavlicové
Novinkou v nabídce na adventní a vánoční dny na 

zámku v Holešově je betlém ze slámy v životní velikosti. 
Autorkou je Marie Pavlicová z Hroznové Lhoty na Mo-
ravském Slovácku. Městské kulturní středisko Holešov, 
které zámek spravuje a je také promotérem vánočního 
programu, jej nechalo vyrobit na zakázku. Betlém je vol-
ně přístupný na nádvoří, a kromě Svaté rodiny ukazuje 
také Tři krále s dary a dvě ovečky.

„Kolik slámy a kolik dní práce…“ opakuje otázku 
Marie Pavlicová a začne se smát! „Kolik na to padne slá-
my vám neřeknu, ale práci spočítáme,“ dodává obratem. 

Tato neskutečně šikovná žena pracuje denně určitě 
více než osm hodin. Zvířátko vyrobí za jeden den, Svatou 
rodinu za čtyři dny. Nejnáročnější jsou Tři králové, kteří 
mají nejvíce ozdob a nesou dary. Seno? To si Marie Pavli-
cová s manželem obstarává sama. Trávu na obecních 
loukách ve svém rodišti sami posečou, usuší a připraví 
k výrobě. 

Základem slaměné postavy je jednoduchý korpus – 
každou postavu na zemi kotví dřevěný kříž a z něj vede 
nahoru tyč. „Jednoduchá! Prostě obyčejná tyčka... Na tu 

holešovského řezbáře Jiřího Lošťáka, který byl přizván 
ke spolupráci. Výstava přitom postupuje arkádami jako 
v čase – od přírody usínající před zimou až po přírodu 
uprostřed zimy samotné. Dominantou aranže je postava 
zimní královny obklopené především bílými doplňky.

Aranžérka Lenka Jagošová spolupracuje s Měst-
ským kulturním střediskem Holešov již čtvrtým rokem. 
Na kontě má již tři výstavy – dvě 
předvánoční a jednu jarní. Všechny 
se konaly za skly arkád a všechny 
vznikly v reakci na pozastavení kultur-
ně-společenského života v důsledku 
lockdownů, aby nahradily původní 
výstavy naplánované uvnitř zámku 
a zároveň nabídly veřejnosti aspoň 
nějaké epidemiologicky bezpečné kul-
turní zpestření v nelehkém čase. Podle 
autorky za výstavami včetně té letošní 
stojí hodiny práce a především příprav.

Výstava Kouzlo přírodních Vánoc 
si veřejnost může volně prohlédnout 

denně od 9 do 19 hodin s výjimkou Štědrého dne a to 
až do 6. ledna 2023. 

Další novinkou v prostoru zámeckého nádvoří v Ho-
lešově je vánoční zvonička a slámový betlém v životní 
velikosti od Marie Pavlicové z Hroznové Lhoty. 

Dana Podhajská

navazuji seno nebo slámu a stále svazuji provázkem. Na-
konec tvaruji,“ vysvětluje autorka. 

Práci má prostě pořád, čas na odpočinek přichá-
zí až před vánočními svátky a trvá pouze do nového 
roku. Pak výrobkyně začne přijímat zakázky na výrobu 
velikonočních dekorací. „Ano, živím se tím a práce je mi 
koníčkem,“ vysvětluje paní Marie, maminka čtyř dospě-

lých dětí, které občas také přiloží ruku k dílu. Bolavé ruce 
pravidelně procvičuje a maže krémem proti vysušení. 

Betlém Marie Pavlicové si lidé mohou v arkádách 
zámeckého nádvoří prohlédnout spolu s výstavou Kouz-
lo přírodních Vánoc až do Tří králů. Připravena je pro ně 
také zvonička štěstí, další nový prvek zámeckého adven-
tu a Vánoc.             Dana Podhajská  

XXI. Letní iluze 2023… Na rozcestí Valašska a Hané
Vážení výtvarníci, 
Na rozcestí Hané a Valašska - takové je téma 21. 

ročníku výstavy regionálních výtvarníků Letní iluze. Ur-
čitě se nejedná jen o geografické umístění Holešova, ale  
o celý kontext, který téma nabízí. Je jen a pouze na vás, 
jak jej uchopíte a jak se necháte inspirovat. Podstatné je 
tvořit a věřte, že se opět, stejně jako v roce 2022, dostane-
te do příjemné umělecké společnosti. Dvacátý první roč-
ník vaší výstavy totiž volně naváže na výstavu valašských 
velikánů jako byl například Jan Kobzáň. Kulturní středis-
ko ji v létě příštího roku připravuje do zámeckých sálů. 

Inspirativní určitě bude také společnost absolventů 
Základní umělecké školy Holešov, kteří se v roce 2023 
k vám, účastníkům Letních iluzí, opět přidají. Nepůjde 
však o tematické spojení, ale o propojení umění na-
stupující generace s generací stávající. Mladí výtvarníci 
představí dílo či téma, které si na závěr studia sami vy-
brali a jehož prostřednictvím prokáží výtvarnou i umě-
leckou dovednost.  

Pokud máte zájem vystavovat v barokních prosto-
rách holešovského zámku, pošlete přihlášku emailem 
na podhajska@mks-holesov.cz nebo telefonicky 739 

245 461 a to nejpozději do poloviny dubna. 2. května 
2023 je uzávěrka odevzdání děl. Od každého autora bu-
deme přijímat maximálně pět prací a jako organizátoři si 
vyhrazujeme právo užšího výběru. Výstava Letní iluze je 
pro autory z Holešovska, Bystřicka, popřípadě východní-
ho Kroměřížska. To je další podmínka účasti. 

Výstava se bude konat na chodbě prvního patra 
zámku a to od 1. července do 3. září 2023 a svá díla mů-
žete nabídnout k prodeji.

Za realizační tým Dana Podhajská, 
manažer PR a marketingových komunikaci, MKS
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Margity, Iris Moris a Michala Kindla. Nový rok přivítáme 
1. ledna slavnostním Novoročním ohňostrojem. V neděli 
8. ledna vás zveme na Novoroční koncert, který tradičně 
odehraje Holešovský komorní orchestr. Následovat bude 
Ples města Holešova, který se v prostorách zámku usku-
teční v sobotu 14. ledna. 

Program koncertů 14. ročníku festivalu Musica Ho-
lešov se již finalizuje a čtenáři se budou moci už v ledno-
vém vydání seznámit s kompletní nabídkou jarní sezóny 
a také i s výhledem koncertů na zbytek roku. V příštím 
roce zahajujeme festival již 26. ledna, kdy se v příjem-
ném prostředí Sala Terreny představí holešovským po-
sluchačům dobře známá pěvkyně Markéta Cukrová spo-
lu s Bennewitzovým kvartetem. Komorní recitál přinese 
Dvořákovy písně v premiérové úpravě uznávaného zlín-
ského rodáka Tomáše Illeho a překrásnou kantátu pro 
mezzosoprán a smyčcový kvartet, romantickou poému 
Ottorina Respighiho  Il Tramonto – Západ slunce.

A žít to bude také v New Drive Clubu, kde je již při-
praven program na celé první čtvrtletí. 
6. 1.   Great night DJ Jakubko with special guest

 29. 1. Listování – Co by můj syn měl vědět o světě. 
 4. 2.  Country bál se skupinou Texas
 11. 2.  Valentýnská discotéka DJ Šmakin
 18. 2.  Koncert americké skupiny The Black Hole
 24. 2. První poločas rozpadu Stand-up your life 
  Adela Elbel
 10. 3. Rokenrolový večírek The Daybreakers, 
  The Porthounds
 18. 3.  Folkový večer se skupinou Noca
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Hana Helsnerová



12 | holešovsko www.holesov.cz

SPOLEČNOST

Zámecké nádvoří zdobí stromečky, nazdobili si je malí i velcí
Deset krásných stromečků zdobí zámecké nádvoří  

v Holešově. Zapůjčilo je blízké zahradnictví Stella a stro-
mečky nazdobili malí i velcí. 

Tentokrát na výzvu kulturního střediska zareago-
valy především mateřské školy. Svůj stromeček si při-
šly nazdobit děti ze Skřítkovy lesní školky Holešov, MŠ 
Masarykova Holešov, MŠ Sluníčko Holešov, MŠ Přílepy, 
MŠ Dobrotice, děti ze ZŠ Rymice a družiny 3. ZŠ Hole-
šov. Některé děti si své ozdobičky i podepsaly, takže až 
na nádvoří přijdou s rodiči, budou maminky i tatínkové 
vědět, které dekorace nakreslila jejich děťátka. 

Další stromečky ozdobili členové Sokola Všetuly  
a klienti Centra pro seniory Holešov. V jejich případě 
tomu ale bylo přesně obráceně - stromeček putoval za 
babičkami a dědečky, kteří jej nazdobili v domově dů-
chodců a poté stromeček zase poslali zpět na zámek. 
Tuto příjemnou vánoční tradici si užili v teple. Poslední 
stromeček patří zaměstnancům zámku. 

Vánoční stromečky zdobí zámecké nádvoří již třetím 
rokem a o možnost pověsit si na ně své ozdoby je vždy 
velký zájem. Většina pedagogů vytvoří pro své děti z celé 
akce příjemný adventní program, který začne výrobou 
ozdob a pokračuje procházkou na zámek a nazdobením 
stromečku. V případě stromečku pro holešovské cent-

rum pro seniory je tomu ale přesně naopak, stromeček 
byl za babičkami a dědečky odvezen a po nazdobení 
zase přivezen na nádvoří. 

K adventní nabídce v zámeckých arkádách patří 
kromě stromečků také výstava Kouzlo přírodních Vánoc, 
zvonička štěstí od Jiřího Lošťáka a velký betlém ze sena 

a slámy od Marie Pavlicové z Hroznové Lhoty. Srdečně 
zveme veřejnost na návštěvu holešovského nádvoří. 
Veškerá nabídka je zdarma přístupná až do Tří králů. 

MKS Holešov děkuje zahradnictví Stella za zapůjče-
ní stromečků.  

Dana Podhajská

Vidět nejsou, přesto patří mezi dlouholeté obyvatele zámku
Mimořádné mikroklimatické podmínky – to je pod-

le ochránců přírody hlavní důvod, proč kolonie kriticky 
ohroženého vrápence už několik desítek let setrvává 
v barokních sklepích holešovského zámku. Zajímavé 
je také to, že zimoviště i letní kolonie se nacházejí na 
jednom místě. Zámecké útroby tomuto druhu létavých 
savců, zdá se, maximálně vyhovují. 

Podle Tomáše Svačiny z Českomoravského sdružení 
pro ochranu přírody, z. s. momentálně pod zámkem sídlí 
kolonie jednadvaceti netopýrů včetně samiček s mláďa-
ty, což je téměř běžný průměr. 

„Tato kolonie sice nikdy nebyla velká, výjimečná je 
však v tom, že dlouhodobě setrvává na jednom místě. 
Pokud srovnáme netopýry s jinými podobně velkými 
savci, je nutné si uvědomit, že se na rozdíl například od 
myší dožívají třiceti let,“ vysvětluje Tomáš Svačina. 

Jinými slovy je možné, že mezi holešovskými vrá-
penci od počátku pozorování sledují ochránci přírody 
jednoho a toho samého jedince. „Proto je důležité cho-
vat se tak, aby tito zákonem chránění živočichové nebyli 
rušeni,“ podotýká pozorovatel opakovaně. 

Holešovské létavce kontroluje vždy v zimě a v létě  
a prostředí pod zámkem označuje za unikátní. Už jen pro-
to, že vrápenci svůj domov neopustili ani v roce 2018, kdy 
došlo k zásadní rekonstrukci historického mostu. Poté sice 
došlo k menšímu úbytku kolonie, savci to ale během loň-
ského roku srovnali. Bdí nad nimi nejen ochránci přírody  
a česká legislativa, ale také směrnice Evropské unie a kraj-
ský úřad. Ten vydal rozhodnutí, které jasně stanovuje, kdy 

lze pod most sestoupit a kdy je možné tyto historicky velmi 
zajímavé prostory ukázat veřejnosti.  

Netopýry na holešovském zámku tedy neuvidíte. 
Jsou schovaní, přísně chránění, potřebují klid a tmu. 
Zmíněné barokní podzemí vidět určitě můžete, a to bě-
hem dalších mimořádně konaných a časově omezených 
prohlídek.     

Dana Podhajská

17. listopad na holešovském náměstí
Datum 17. listopadu je hluboce zakořeněno v našich 

myslích. Je to den, kdy naše myšlenky směřujeme k udá-
lostem z roku 1939 a následně také roku 1989. Den boje 
za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 
jsme si připomněli také v Holešově. Při vzpomínkovém 
aktu zněly v podání Vlaďky Dvořákové nádherné písně 
Marty Kubišové, krátký projev pronesl starosta města 

Rudolf Seifert a květinu položili členové 7. Výsadkové-
ho pluku. Zazněla státní hymna a neodmyslitelně také 
Modlitba pro Martu.

Děkujeme všem zúčastněným za důstojnou připo-
mínku věnovanou (nejen) Sametové revoluci.

Hana Helsnerová
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Holešovská Regata 2023 představuje hlavní hvězdy
Pořadatelé rodinného festivalu Holešovská Regata 

oznámili hlavní hudební hvězdy jedenáctého ročníku, 
který se v Holešově uskuteční v červnu příštího roku.  
V průběhu pátku a soboty vystoupí zpěvačka EWA FAR-
NA, OLYMPIC, JELEN, MIG 21, MICHAL HRŮZA, LENNY  
a mnoho dalších kapel a interpretů. 

Jedenáctý ročník Holešovské Regaty se i tentokrát 
uskuteční v areálu holešovského zámku ve dnech 16.  
a 17. června 2023.

„Jsme rádi, že se nám i pro jedenáctý ročník podaři-
lo získat skvělá hudební jména. Obzvláště mě těší účast 
Ewy Farne, která bude na Regatě vystupovat vůbec po-
prvé,“ uvedl Michal Žáček, ředitel pořádající Agentury 
Velryba. 

Sobotní finále bude patřit legendární kapele Olym-
pic, která slaví neuvěřitelných 60 let na hudební scéně. 

„Viděl jsem teď o víkendu jejich výroční koncert  
v pražské Lucerně a je to opravdu neuvěřitelná smršť hitů 

a muzikantské energie! Samozřejmě už teď vymýšlíme 
na Regatu vychytávky, jak originálně Olympicům k jubi-
leu popřeje plný festivalový areál,“ dodal Michal Žáček. 

Vstupenky na Holešovskou Regatu 2023 jsou  
v prodeji od úterý 23. listopadu 2022 v prodejní síti TIC-
KETPORTAL a do konce roku je bude možné zakoupit za 
výrazně zvýhodněnou předprodejní cenu. 

„Předvánoční prodej je tradice, kterou využívá 
opravdu velké množství stálých fanoušků festivalu. Naše 
letošní heslo POD STROMEČEK? REGATU! nabízí mož-
nost elegantně vyřešit dárek pro celou rodinu, k tomu 
navíc za velmi výhodnou cenu. Vstupenky pro děti jsme 
nezdražovali - už čtvrtým rokem zůstává pro děti od 7 
do 15 let cena stejná. Mladší předškolní děti v doprovo-
du rodičů mají tradičně vstup zdarma. Ceny dospělých 
vstupenek se mírně zvýšily, ale i zde se nabízí úspora na-
příklad formou zakoupení dvoudenní vstupenky. Jsme 
rodinný festival a je pro nás důležité, aby byl dostupný 

opravdu pro celou rodinu,“ uvedla mluvčí festivalu Alena 
Zámečníková.

Jednodenní vstupenka pro dospělé bude do kon-
ce roku k dostání za 490 Kč, pro děti od 7 do 15 let za 
250 Kč. Dvoudenní permanentka vyjde na 790 Kč, děti 
zaplatí jen 400 Kč. Na sobotní celodenní program je pak 
v prodeji ještě speciální rodinná vstupenka pro 2 dospělé 
a 2 děti, která vyjde v první fázi předprodeje na 1 200 Kč. 

Kromě hudebního programu plánují pořadatelé  
i tradiční přehlídku plavidel, přejezd vodní lávky a další 
doprovodný program. Kompletní informace o programu 
festivalu, cenách vstupenek i předprodejích naleznou 
zájemci na Facebookové stránce festivalu a na webu 
www.holesovskaregata.cz.

HOLEŠOVSKÁ REGATA 16. a 17. června 2023, zahra-
dy Zámku Holešov

producent festivalu: AGENTURA VELRYBA s.r.o.

Zahrádkáři hodnotí a připravují
Nejdříve bychom chtěli poděkovat městu Holešov 

za finanční pomoc z Akce milion jak na činnost, tak na 
další vylepšení prostor domu zahrádkářů. Bez těchto 
peněz bychom jen těžko dokázali dávat postupně naše 
prostory do současného stavu a provozu.

    V tuto dobu už můžeme zhodnotit uplynulé měsí-
ce a úrodu na našich zahradách. Dalo by se říct, že úroda 
byla. Ale kvalita ovoce, zvláště podzimního byla velmi 
nízká. Naštěstí si zahrádkáři dokáží pomoci a i méně 
kvalitní ovoce zpracovat. Pro tento účel zde byly všem 
zájemcům opět  nabídnuty už od konce srpna naše moš-
tárna a vaření povidel.

   V druhé polovině roku už nás tolik neomezovala 
covidová opatření, a tak jsme si dovolili i společný zá-
jezd, soutěže dětí, výstavu mečíků a poslední setkání 
na Adventním tvoření. Mezinárodní výstava mečíků, na 
které se organizačně podílela i naše ZO byla velmi dobře 
hodnocena jak návštěvníky, tak i vystavovateli českými, 
slovenskými i polskými.  To podzimní výstava na Domě 
zahrádkářů nám připadala, jako by někdo právě vyhlásil 
zákaz vycházení. Tak malou účast členů a obyvatel Ho-
lešova jsme snad ještě nikdy na žádné výstavě neměli! 
My, co jsme připravovaly výstavu, aranžmá a všechny 
vzorky bylin, květin a ovoce, jsme byly v přesile nad 
zdejšími návštěvníky.  Jedinou velkou skupinou byli za-
hrádkáři ze Slovenských Lužianek, kteří se u nás po cestě 
do Olomouce na Floru zastavili a naši výstavu, jako naši 
přátelé  navštívili. Na Adventní  tvoření se sešlo docela 
dost zájemkyň i s dětmi a vnoučaty, aby si něco vytvořily 
a odnesly své výrobky  domů.

    Na rok 2023 už připravujeme pro všechny zájemce  
přednášky o bylinách a jejich použití  a o pěstování růží, 
také společné setkání na dalších akcích. Chtěli bychom 
uspořádat soutěž žáků, studentů a zahrádkářek v aran-
žování květin  v zasklených  prostorách  chodeb zdejšího 
zámku, s tím, že by tyto soutěžní práce byly pak i výstav-
kou pro veřejnost. Další velká výstava, do které se naše 
ZO ČZS opět zapojí, bude Mezinárodní výstava mečíků na 

zámku na konci července.  A to už budeme v polovině 
léta a zase plně zapojeni na svých zahradách.

     Za celý spolek zahrádkářů  přejeme všem našim 
příznivcům pěkné vánoce, hodně pohody, zdraví v nad-

cházejícím roce a těšíme se na další setkání a spolupráci 
všech při jakékoliv zahrádkářské akci.                                                

Vlasta Čablová                                                 
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Zámecké nádvoří zdobí stromečky, nazdobili si je malí i velcí
Deset krásných stromečků zdobí zámecké nádvoří  

v Holešově. Zapůjčilo je blízké zahradnictví Stella a stro-
mečky nazdobili malí i velcí. 

Tentokrát na výzvu kulturního střediska zareago-
valy především mateřské školy. Svůj stromeček si při-
šly nazdobit děti ze Skřítkovy lesní školky Holešov, MŠ 
Masarykova Holešov, MŠ Sluníčko Holešov, MŠ Přílepy, 
MŠ Dobrotice, děti ze ZŠ Rymice a družiny 3. ZŠ Hole-
šov. Některé děti si své ozdobičky i podepsaly, takže až 
na nádvoří přijdou s rodiči, budou maminky i tatínkové 
vědět, které dekorace nakreslila jejich děťátka. 

Další stromečky ozdobili členové Sokola Všetuly  
a klienti Centra pro seniory Holešov. V jejich případě 
tomu ale bylo přesně obráceně - stromeček putoval za 
babičkami a dědečky, kteří jej nazdobili v domově dů-
chodců a poté stromeček zase poslali zpět na zámek. 
Tuto příjemnou vánoční tradici si užili v teple. Poslední 
stromeček patří zaměstnancům zámku. 

Vánoční stromečky zdobí zámecké nádvoří již třetím 
rokem a o možnost pověsit si na ně své ozdoby je vždy 
velký zájem. Většina pedagogů vytvoří pro své děti z celé 
akce příjemný adventní program, který začne výrobou 
ozdob a pokračuje procházkou na zámek a nazdobením 
stromečku. V případě stromečku pro holešovské cent-

rum pro seniory je tomu ale přesně naopak, stromeček 
byl za babičkami a dědečky odvezen a po nazdobení 
zase přivezen na nádvoří. 

K adventní nabídce v zámeckých arkádách patří 
kromě stromečků také výstava Kouzlo přírodních Vánoc, 
zvonička štěstí od Jiřího Lošťáka a velký betlém ze sena 

a slámy od Marie Pavlicové z Hroznové Lhoty. Srdečně 
zveme veřejnost na návštěvu holešovského nádvoří. 
Veškerá nabídka je zdarma přístupná až do Tří králů. 

MKS Holešov děkuje zahradnictví Stella za zapůjče-
ní stromečků.  

Dana Podhajská

Vidět nejsou, přesto patří mezi dlouholeté obyvatele zámku
Mimořádné mikroklimatické podmínky – to je pod-

le ochránců přírody hlavní důvod, proč kolonie kriticky 
ohroženého vrápence už několik desítek let setrvává 
v barokních sklepích holešovského zámku. Zajímavé 
je také to, že zimoviště i letní kolonie se nacházejí na 
jednom místě. Zámecké útroby tomuto druhu létavých 
savců, zdá se, maximálně vyhovují. 

Podle Tomáše Svačiny z Českomoravského sdružení 
pro ochranu přírody, z. s. momentálně pod zámkem sídlí 
kolonie jednadvaceti netopýrů včetně samiček s mláďa-
ty, což je téměř běžný průměr. 

„Tato kolonie sice nikdy nebyla velká, výjimečná je 
však v tom, že dlouhodobě setrvává na jednom místě. 
Pokud srovnáme netopýry s jinými podobně velkými 
savci, je nutné si uvědomit, že se na rozdíl například od 
myší dožívají třiceti let,“ vysvětluje Tomáš Svačina. 

Jinými slovy je možné, že mezi holešovskými vrá-
penci od počátku pozorování sledují ochránci přírody 
jednoho a toho samého jedince. „Proto je důležité cho-
vat se tak, aby tito zákonem chránění živočichové nebyli 
rušeni,“ podotýká pozorovatel opakovaně. 

Holešovské létavce kontroluje vždy v zimě a v létě  
a prostředí pod zámkem označuje za unikátní. Už jen pro-
to, že vrápenci svůj domov neopustili ani v roce 2018, kdy 
došlo k zásadní rekonstrukci historického mostu. Poté sice 
došlo k menšímu úbytku kolonie, savci to ale během loň-
ského roku srovnali. Bdí nad nimi nejen ochránci přírody  
a česká legislativa, ale také směrnice Evropské unie a kraj-
ský úřad. Ten vydal rozhodnutí, které jasně stanovuje, kdy 

lze pod most sestoupit a kdy je možné tyto historicky velmi 
zajímavé prostory ukázat veřejnosti.  

Netopýry na holešovském zámku tedy neuvidíte. 
Jsou schovaní, přísně chránění, potřebují klid a tmu. 
Zmíněné barokní podzemí vidět určitě můžete, a to bě-
hem dalších mimořádně konaných a časově omezených 
prohlídek.     

Dana Podhajská

17. listopad na holešovském náměstí
Datum 17. listopadu je hluboce zakořeněno v našich 

myslích. Je to den, kdy naše myšlenky směřujeme k udá-
lostem z roku 1939 a následně také roku 1989. Den boje 
za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 
jsme si připomněli také v Holešově. Při vzpomínkovém 
aktu zněly v podání Vlaďky Dvořákové nádherné písně 
Marty Kubišové, krátký projev pronesl starosta města 

Rudolf Seifert a květinu položili členové 7. Výsadkové-
ho pluku. Zazněla státní hymna a neodmyslitelně také 
Modlitba pro Martu.

Děkujeme všem zúčastněným za důstojnou připo-
mínku věnovanou (nejen) Sametové revoluci.

Hana Helsnerová

prosinec 2022 | 13

SPOLEČNOST

Holešovská Regata 2023 představuje hlavní hvězdy
Pořadatelé rodinného festivalu Holešovská Regata 

oznámili hlavní hudební hvězdy jedenáctého ročníku, 
který se v Holešově uskuteční v červnu příštího roku.  
V průběhu pátku a soboty vystoupí zpěvačka EWA FAR-
NA, OLYMPIC, JELEN, MIG 21, MICHAL HRŮZA, LENNY  
a mnoho dalších kapel a interpretů. 

Jedenáctý ročník Holešovské Regaty se i tentokrát 
uskuteční v areálu holešovského zámku ve dnech 16.  
a 17. června 2023.

„Jsme rádi, že se nám i pro jedenáctý ročník podaři-
lo získat skvělá hudební jména. Obzvláště mě těší účast 
Ewy Farne, která bude na Regatě vystupovat vůbec po-
prvé,“ uvedl Michal Žáček, ředitel pořádající Agentury 
Velryba. 

Sobotní finále bude patřit legendární kapele Olym-
pic, která slaví neuvěřitelných 60 let na hudební scéně. 

„Viděl jsem teď o víkendu jejich výroční koncert  
v pražské Lucerně a je to opravdu neuvěřitelná smršť hitů 

a muzikantské energie! Samozřejmě už teď vymýšlíme 
na Regatu vychytávky, jak originálně Olympicům k jubi-
leu popřeje plný festivalový areál,“ dodal Michal Žáček. 

Vstupenky na Holešovskou Regatu 2023 jsou  
v prodeji od úterý 23. listopadu 2022 v prodejní síti TIC-
KETPORTAL a do konce roku je bude možné zakoupit za 
výrazně zvýhodněnou předprodejní cenu. 

„Předvánoční prodej je tradice, kterou využívá 
opravdu velké množství stálých fanoušků festivalu. Naše 
letošní heslo POD STROMEČEK? REGATU! nabízí mož-
nost elegantně vyřešit dárek pro celou rodinu, k tomu 
navíc za velmi výhodnou cenu. Vstupenky pro děti jsme 
nezdražovali - už čtvrtým rokem zůstává pro děti od 7 
do 15 let cena stejná. Mladší předškolní děti v doprovo-
du rodičů mají tradičně vstup zdarma. Ceny dospělých 
vstupenek se mírně zvýšily, ale i zde se nabízí úspora na-
příklad formou zakoupení dvoudenní vstupenky. Jsme 
rodinný festival a je pro nás důležité, aby byl dostupný 

opravdu pro celou rodinu,“ uvedla mluvčí festivalu Alena 
Zámečníková.

Jednodenní vstupenka pro dospělé bude do kon-
ce roku k dostání za 490 Kč, pro děti od 7 do 15 let za 
250 Kč. Dvoudenní permanentka vyjde na 790 Kč, děti 
zaplatí jen 400 Kč. Na sobotní celodenní program je pak 
v prodeji ještě speciální rodinná vstupenka pro 2 dospělé 
a 2 děti, která vyjde v první fázi předprodeje na 1 200 Kč. 

Kromě hudebního programu plánují pořadatelé  
i tradiční přehlídku plavidel, přejezd vodní lávky a další 
doprovodný program. Kompletní informace o programu 
festivalu, cenách vstupenek i předprodejích naleznou 
zájemci na Facebookové stránce festivalu a na webu 
www.holesovskaregata.cz.

HOLEŠOVSKÁ REGATA 16. a 17. června 2023, zahra-
dy Zámku Holešov

producent festivalu: AGENTURA VELRYBA s.r.o.

Zahrádkáři hodnotí a připravují
Nejdříve bychom chtěli poděkovat městu Holešov 

za finanční pomoc z Akce milion jak na činnost, tak na 
další vylepšení prostor domu zahrádkářů. Bez těchto 
peněz bychom jen těžko dokázali dávat postupně naše 
prostory do současného stavu a provozu.

    V tuto dobu už můžeme zhodnotit uplynulé měsí-
ce a úrodu na našich zahradách. Dalo by se říct, že úroda 
byla. Ale kvalita ovoce, zvláště podzimního byla velmi 
nízká. Naštěstí si zahrádkáři dokáží pomoci a i méně 
kvalitní ovoce zpracovat. Pro tento účel zde byly všem 
zájemcům opět  nabídnuty už od konce srpna naše moš-
tárna a vaření povidel.

   V druhé polovině roku už nás tolik neomezovala 
covidová opatření, a tak jsme si dovolili i společný zá-
jezd, soutěže dětí, výstavu mečíků a poslední setkání 
na Adventním tvoření. Mezinárodní výstava mečíků, na 
které se organizačně podílela i naše ZO byla velmi dobře 
hodnocena jak návštěvníky, tak i vystavovateli českými, 
slovenskými i polskými.  To podzimní výstava na Domě 
zahrádkářů nám připadala, jako by někdo právě vyhlásil 
zákaz vycházení. Tak malou účast členů a obyvatel Ho-
lešova jsme snad ještě nikdy na žádné výstavě neměli! 
My, co jsme připravovaly výstavu, aranžmá a všechny 
vzorky bylin, květin a ovoce, jsme byly v přesile nad 
zdejšími návštěvníky.  Jedinou velkou skupinou byli za-
hrádkáři ze Slovenských Lužianek, kteří se u nás po cestě 
do Olomouce na Floru zastavili a naši výstavu, jako naši 
přátelé  navštívili. Na Adventní  tvoření se sešlo docela 
dost zájemkyň i s dětmi a vnoučaty, aby si něco vytvořily 
a odnesly své výrobky  domů.

    Na rok 2023 už připravujeme pro všechny zájemce  
přednášky o bylinách a jejich použití  a o pěstování růží, 
také společné setkání na dalších akcích. Chtěli bychom 
uspořádat soutěž žáků, studentů a zahrádkářek v aran-
žování květin  v zasklených  prostorách  chodeb zdejšího 
zámku, s tím, že by tyto soutěžní práce byly pak i výstav-
kou pro veřejnost. Další velká výstava, do které se naše 
ZO ČZS opět zapojí, bude Mezinárodní výstava mečíků na 

zámku na konci července.  A to už budeme v polovině 
léta a zase plně zapojeni na svých zahradách.

     Za celý spolek zahrádkářů  přejeme všem našim 
příznivcům pěkné vánoce, hodně pohody, zdraví v nad-

cházejícím roce a těšíme se na další setkání a spolupráci 
všech při jakékoliv zahrádkářské akci.                                                

Vlasta Čablová                                                 
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Spolupráce 1. ZŠ se středními školami

Robotika na 1. ZŠ boduje u nejmladších
Kroužek robotiky se rozběhl až v říjnu tohoto školní-

ho roku. Přesto si žáci za krátkou dobu vyzkoušeli spoustu 
věcí: seznámili se se stavebnicí Lego určené k programo-
vání, postavili  robotka (vozítko) a naučili se na notebooku 
pracovat s příslušným programem. Pomocí něho potom 

své vozítko „oživili“. Robotek podle programu jezdil, svítil  
i vydával zvuk. Práce se stavebnicí je úžasně zábavná, 
tvůrčí a rozmanitá. Kromě dětí v kroužku se budeme robo-
tice věnovat v rámci výuky informatiky ve druhém pololetí 
ve čtvrtých ročnících. Už teď se děti těší.

Mikuláš trochu jinak
Mikuláš se svou družinou na 1. ZŠ tentokrát přišel 

z nedaleké policejní školy. Studenti Vyšší policejní školy 
a střední policejní školy MV si k nám našli cestu nejen  
v přestrojení v tradičních kostýmech. Pohádkové by-
tosti navštívily první až čtvrté třídy, pochválily hodné 
děti a pokáraly ty zlobivější. Pro páťáky si však studenti 
připravili něco jiného. Velmi pěknou formou scének  
s našimi žáky rozehráli téma osobního bezpečí a šikany. 
Nejen za tuto zdařilou preventivní akci, ale i za miku-
lášskou návštěvu vděčíme paní Haně Bendové a Lence 
Klechové z policejní školy, které celou akci ve spolupráci 
s naší paní učitelkou Jirouškovou domluvily a připravily. 
Děkujeme také panu řediteli této střední školy panu plk. 
PhDr. PaedDr. Pavlu Novákovi, MBA, že svým studentům 
tuto akci umožnil.

Cambridge English

9. A na exkurzi
Věděli jste, že pokud vlastníte automobil luxusních 

značek jako je JAGUAR nebo RANGE ROVER, může ně-
která z jeho částí pocházet i z našeho města? Výrobou 
vstřikovacích plastových dílů, a to konkrétně pro auto-
mobilový průmysl, se zabývá firma AGEMA EUROPE s.r.o. 
se sídlem na ulici Tovární v Holešově.

Žáci 1. Základní školy, konkrétně třídy 9. A měli 
možnost firmu navštívit a prohlédnout si prostory i sa-
motnou práci na vstřikovacích lisech. Děkujeme zaměst-
nancům i vedení firmy za umožnění této exkurze.

V rámci spoluúčasti na projektech 1. ZŠ již několik 
let spolupracuje s bystřickou SŠNO a otrokovickou SŠ. 
Kontakty mezi školami se po dvouleté odmlce letos 
znovu rozběhly. Školy jsme navštívili s našimi sedmými  
a osmými ročníky. Naposledy jsme se třídou 8. D navští-
vili otrokovickou průmyslovku v listopadu. Byla to první 
ze tří „osmiček“, které jsou do tohoto projektu zapojeny. 
Při naší návštěvě žáky čekala zábavná výuka mate-
matiky v Experimentáriu, mimo jiné jsme lepili pruhy  
z papíru, ze kterých se rozstříháním stalo něco úplně jiné-
ho. Poleželi jsme si v nafukovacím planetáriu, pracovali  

s termokamerou a nakonec si vyzkoušeli programování 
robotické ruky. Exkurze byla super a těšíme se na další 
návštěvu, co si pro nás místní příjemní vyučující připraví.

Návštěva sedmáků v dílnách nábytkářské školy  
v Bystřici předčila naše očekávání. Pod vedením skvělých 
pánů mistrů jsme s nadšením měřili, řezali, vrtali a vy-
tvořili robota, na kterého je každý z žáků náramně pyš-
ný!!! Po skončení tvořivé práce jsme se vydali na prohlíd-
ku odborných dílen a zhlédli úžasné výrobky absolventů. 
Teď už víme, co práce se dřevem obnáší a kdo ví, třeba se 
někteří z nás stanou studenty této školy.

Koncem listopadu proběhlo poslední setkání s žáky 
a žákyněmi v rámci přípravných výběrových jazykových 
kurzů A2 Key a B1 Preliminary. Na 1. Základní škole 
Holešov je to již druhý kurz, který absolvují místní žáci.  
V sobotu 26. 11. skládali všichni uchazeči prestižní mezi-
národní zkoušku z anglického jazyka Cambridge English, 
která testuje čtyři základní jazykové dovednosti (mluve-
ní, práci s textem, poslech a psaní). Tato se letos premié-
rově konala přímo na půdě 1. Základní školy Holešov ve 
spolupráci s partnerskou školou Lingua Centrum Zlín, 
která je autorizovaným centrem pro konání Cambridge 
zkoušek. Výsledky zkoušek se žáci dozvědí po Novém 
roce. V sobotu však odcházeli spokojení se svým výko-
nem, takže výsledky jistě budou výborné.

Flag fotbal?
Na naší 1. ZŠ Holešov proběhla v hodině tělocviku 

ukázková hodina "FLAG FOTBALU", což je americký bez-
kontaktní fotbal pro děti a mládež. Navštívila nás paní 
Lenka Vavrisová, trenérka České asociace amerického 
fotbalu, která jak učitele, tak hlavně děti provedla zá-
klady tohoto sportu, který se u nás pomalinku rozrůstá. 
Ukázkovou hodinu domluvila paní učitelka Kubátová 
Košařová, která by s tímto klubem ráda navázala spolu-
práci. Pokud by byl zájem, mohli bychom v rámci spor-
tovních třid a sportovního soustředění udělat den s flag 
fotbalem pod vedením trenérů z klubu Golemové Zlín.

Den bez batohu na 1. ZŠ
Dejte žákům úkol, při kterém mohou povolit uzdu své tvořivosti, nápaditosti a uplatnit trochu "bláznovství"  

a uvidíte, jak jsou vynalézaví. To se nám potvrdilo v Den bez batohů, který jsme jako mnoho dalších škol, uspořádali  
v rámci zapojení do programu Hrdá škola. Některé "náhrady" školních batohů byly prostě neuvěřitelné!

SPOLEČNOST

Začátek adventu v Holešově
Sobota 26. listopadu se také v Holešově nesla v du-

chu adventu a blížících se Vánoc. Od rána stovky lidí spě-
chaly na holešovské náměstí na oblíbené adventní trhy, 
které byly i přes mírnou nepřízeň počasí velmi vydařené. 
O kulturní program se postaraly soubory Zrníčko nebo 
Paléska, náměstím procházel Mikuláš s celou družinou  
a nabídka zboží i pochutin byla opravdu pestrá.

Současně byla v arkádách holešovského zámku 
zahájena výstava Kouzlo přírodních Vánoc, na které se 
opět podílí aranžérka Lenka Jagošová. Nádvoří kromě 
výstavy zdobí nová krásná zvonička od řezbáře Jiřího 

Lošťáka nebo betlém v životní velikosti ze sena a slámy 
od Marie Pavlicové. Ani letos nechybí stromečky, kte-
ré si nazdobily holešovské mateřské a základní školy 
nebo holešovské spolky.

Tradičně se v sobotu před první adventní nedělí 
scházíme ve farním kostele k požehnání adventních 
věnců a symbolickému zapálení první svíce. I letos se 
tohoto úkonu ujal starosta města Holešova Rudolf Sei-
fert. Poté už následoval adventní koncert Holešovské-
ho komorního orchestru a Holešovského chrámového 
sboru. Opět nám byla prezentována krásná hudba, 

kdy se orchestr pustil do náročných skladeb a sbor pěl 
jedna radost...

Díky tomu, že se počasí umoudřilo, bylo náměstí 
plné lidí prakticky celý den. Stánkaři vydrželi až do ve-
černích hodin, v masných krámech to žilo, Holešovská 
muzika vyhrávala a všichni už netrpělivě čekali na roz-
svícení vánočního stromu. To nastalo v 17 hodin a 30 
minut, kdy starosta města v doprovodu dětí odpočítal 
a rozzářil krásnou dominantu, u které se budeme moci 
scházet po celou dobu adventu a vánočních svátků.

Hana Helsnerová
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ŠKOLSTVÍ
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NOVOROČENKY

Spokojené a radostné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 
mnoho lásky, zdraví, štěstí 
i osobních úspěchů.

Vám přeje
město Holešov
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Spokojené a radostné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 
mnoho lásky, zdraví, štěstí 
i osobních úspěchů.

Martinice mají malou knihovničku i přesto se sna-
ží dělat mnohé akce především pro děti.

Letošní významná akce byla dne 17. 11. 2022. 
Druhý ročník „Prázdninové výzvy“, kdy děti z místní 
mateřské a základní školy nakreslily obrázek, napsa-
ly příběh či se vyfotily s knihou na cestách. Celkem se 
sešlo 27 obrázků a jeden překrásný příběh od malé 
šikovné holčičky Elenky, který měl pět stránek. Elenka 
chodí teprve do 2. třídy. Všechny obrázky byly nádher-
né a bylo opravdu těžké vybrat jeden v každé katogorii 
a dát mu hlas.

Musím poděkovat všem návštěvníkům, rodičům, 
také učitelkám ze školy i školky, kteří přišli podpořit 
tuto akci svým hlasováním. V den předávání diplo-
mů bylo připravené malé překvapení pro všechny.  
V naší malé knihovně se kouzlilo. Děkuji holešovskému 
mágovi Radkovi Šimčíkovi za bezvadné vystoupení.  
I paní fotografce Silvě Bakalové za úžasné fotky. Dále 
chci poděkovat paní družinářce za skvělou spolupráci 
při přípravě balíčků pro děti. Také chci poděkovat všem 

sponzorům za dárky: Obec Martinice, Město Holešov, 
VZP pojišťovna, infocetrum Zlín, Planetárium Brno, 
Rádio Junior poslalo také dárky z Prahy. Děti dosta-

ly dárek i od tety Renči malé sovičky. Přeji příjemné  
Vánoce a šťastný nový rok 2023.

Těším se na Vás v naší knihovně, teta Renča.

Už skoro dvacet let probíhá v SVČ Tymy oblíbená 
akce s názvem Vánoce na Hané a Valašsku. Jelikož 
město Holešov leží právě na rozhraní těchto dvou 
oblastí, je přirozené si připomínat zvyky obou. „Ob-
čas někdo podotkne, že máme program stále stejný.  
Já na to odpovídám: Díkybohu! Vždyť máme tak krás-

né tradice. Buďme rádi, že se nám nemění,“ povídá  
s úsměvem Jarmila Vaclachová, která tuto akci se spo-
lupracovníky připravuje už od roku 2003.

Přibližně pětistovka dětí tak i letos do Tymy při-
šla něco hezkého si vyrobit, něco prožít, zazpívat si  
a hlavně se dozvědět spoustu zajímavostí. Čekaly na 

ně kromě „tetinek“ z Hané a Valašska i nadpřirozené 
bytosti jako Lucka nebo Mikuláš a jeho družina. Děti 
si pouštěly lodičky ze skořápek, krájely jablíčka, ochut-
naly frgály nebo si povídaly o adventním věnci. Očička 
jim zářila a bylo jasné, že právě takové navození vá-
noční atmosféry se dětem líbí.                Hana Helsnerová

SPOLEČNOST

Vánoce na Hané a Valašsku jsou stále stejně krásné

Zprávičky z naší malé knihovničky v Martinicích
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SPOLEČNOST

Vánoce na Hané a Valašsku jsou stále stejně krásné

Zprávičky z naší malé knihovničky v Martinicích
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Logická olympiáda 
(2. ZŠ)

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou Čes-
ké republiky založená na logických úlohách, jejichž řeše-
ní vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují 
zde naučené informace, ale schopnost samostatného 
uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiá-
da je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná 
o znalosti, ale především o rozvíjení schopnosti samo-
statného logického uvažování. Takto je soutěž předsta-
vená účastníkům na jejích webových stránkách.

Již během září probíhalo přihlašování do základní-
ho kola, které se konalo pouze on-line. Počet registro-
vaných soutěžících byl celkem 94 657 z 3 751 škol. Naše  
2. ZŠ se v letošním roce zúčastnila jako jediná škola z Ho-
lešova, přihlásilo se 23 žáků. Do krajského kola postou-
pilo celkem 52 soutěžících, od nás to byli dva chlapci – 
Radim Ptáček ze 4. A., který se v základním kole umístil 
na 40. místě, a František Konečný z 5. A., který byl osmý. 
Bohužel, jsou situace, které v našem životě nemůžeme 
ovlivnit, a tak se krajského kola 4. 11. 2022 zúčastnil 
pouze František Konečný, který se z konečného počtu 39 
dětí umístil na krásném 4. místě! 

Františkovi moc gratulujeme, děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspě-
chů!

Sdílení odborných učeben s ostatními školami (2. ZŠ)
Ve středu 2. listopadu bylo v naší škole rušněji než 

obvykle. Navštívily nás děti z mateřské školy Masarykova 
a tři základní školy z okolí Holešova, a to ZŠ Martinice, ZŠ 
Rymice a ZŠ Ludslavice se svými vyučujícími. Konalo se 
tzv. sdílení učeben, kdy žáci 9. A za pomoci svých učitelů 
představovali naše odborné učebny, ukazovali možnosti 
a způsoby výuky či hravou vědu. 

Na čtyřech stanovištích si děti mohly vyzkoušet 
práci s roboty, v PC učebnách zpracovávaly testy a pro-

Projekt Záložka do knihy spojuje školy (2. ZŠ)
Na 2. Základní škole jsme se v září zapojili do 13. roč-

níku mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka 
do knihy spojuje školy, který spolupořádaly Národný 
institut vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahe-
na v Brně. Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi 
českými a slovenskými školami a osmiletými gymnázii  
a podpora čtenářství prostřednictvím záložek do knih. 

Tématem letošního ročníku bylo Můj literární příběh 
čeká na Tvé přečtení. Dle typu školy a počtu žáků nám 
byla přidělena Spojená škola ZŠ a MŠ z Turčianských Tep-
lic. Všichni žáci naší školy v rámci hodin výtvarné výcho-

vy vyráběli záložky na motivy svého oblíbeného příběhu,  
a to libovolnými technikami. Děti se moc snažily, neboť 
věděly, že jejich výtvory obdrží jejich slovenské protějšky. 
Na konci října jsme na Slovensko odeslali zásilku s ho-
tovými výrobky a drobnými dárky pro naši spřátelenou 
školu. Vzápětí i nám dorazil balíček ze Slovenska. 

Kromě krásných záložek jsme obdrželi i knihu  
o kraji kolem Turčianských Teplic. Jsme rádi, že jsme se do 
projektu zapojili, výměnou záložek totiž naše spolupráce 
se slovenskou školou nekončí. Dohodli jsme se na další, 
tentokrát vánoční výměně.               Mgr. Eliška Hubáčková

gramovaly stavebnice, ve fyzikálně chemické učebně si 
vyzkoušely pokusy, se kterými se jako žáci 4. a 5. třídy 
doposud nesetkaly, a na vlastní kůži si ověřily vyučování 
na 2. stupni základní školy. Děti z mateřské školy si vy-
zkoušely pokus s jedním z živlů – s ohněm, a za podpory 
pedagogů a žákyň zjišťovaly, proč vlastně oheň hoří.

Děkujeme žákům i vyučujícím za pomoc a budeme 
se těšit na další setkání, která nás v rámci projektu IROP 
čekají.                                                                    Jana Hegerová

Mikuláš ztratil plášť… (2. ZŠ)
Dne 5. prosince do naší školy zavítal sv. Mikuláš se 

svou družinou. Na pomoc mu letos přišla velká spousta 
andělů, ale i čerti a jedna čertice. Během dopoledních 
hodin postupně navštívil každou třídu na prvním stupni, 
kde po zazpívání písniček či odrecitování básniček, do-
stalo každé z dětí malou mikulášskou nadílku.  

Mikuláš se poté vydal i do blízké mateřské školy  
v ulici Grohova, kde na něj již čekaly nejmenší děti. Ty se 
ze svých malých „hříšků“ vyzpívaly vánočními koledami 
a říkadly. 

Děkujeme Mikuláši i jeho pomocníkům z 9. A a bu-
deme se těšit zase příští rok. 

Mgr. Lenka Janská, Jana Hegerová 

POZVÁNKY / INZERCE
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Spaní ve škole je zábavné
Když jsme se na třídnické hodině bavili o tom, co 

bychom jako třída sedmáků tento školní rok chtěli pod-
niknout, padl návrh na přespání ve škole. Naplánovalo 
se společné vaření, kluci zašli na nákup potřebných po-
travin, usmažily se lívance, sehrál se turnaj v ping-pon-
gu, společně se povečeřelo, trochu se tančilo, hrála se 
schovka po škole, připravilo se spaní v žákovské knihov-
ně, následovala noční dobrodružná výprava po škole, 
leželo se ve spacácích a vykládalo, po celkem krátkém 
spánku se pokračovalo společnou snídaní, protáhnutím 
těla v tělocvičně a na závěr uklízením. Strávili jsme pří-
jemné chvíle, na které budeme jistě hodně vzpomínat. 
Ale hlavně jsme se spolu hodně nasmáli.

  7.A, 3. Základní škola Holešov

Projektový den – školní zahrada
V úterý 8. listopadu byl pro žáky 6. ročníku připra-

ven projektový den. Tentokrát jsme se zaměřili na roz-
šíření diverzity školního ovocného sadu. Pod vedením 
paní zahradnice Ing. Venduly Stellové se žáci nejprve 
seznámili s trochou teorie a posléze za slunečného po-
časí vysadili pod odborným vedením na školní zahradě 
14 nových ovocných stromů. Kromě stávajících jabloní 
a meruněk pokvetou na jaře na zahradě také hrušně, 
slivoně, mandloně, jeřáb červený, černý i jeřáb oskeru-
še, muchovník, mišpule, třešeň, višeň  a další zajímavé 
druhy ovocných stromů. Ve zvelebování školní zahrady 
budeme dále pokračovat.

  Mgr. Ida Bechníková, 
vyučující přírodopisu 3. ZŠ Holešov 

Děti pro děti 
V rámci projektového vyučování si v pátek 25. listo-

padu žáci 3. B připravili předávání Slabikáře pro naše prv-
ňáčky. Během zábavného dopoledne děti  1. ročníku spl-
nily všechny veselé úkoly a Slabikář si opravdu zasloužily.
„Nejprve posbírat ztracená písmenka a nedělat z toho 
vědu.
Prvňáci třeťákům našli abecedu!
O každém písmenku veselá informace, 
pro třeťáky lehká práce.

S písmenky neseme krásná slova.
Před vámi leží knížka – a nová!
Tak ať se vám daří
číst ve slabikáři!“

Mgr. Jana Sovadníková, 3. Základní škola Holešov

Americký park a další socha konečně 
na svém místě

V minulosti jste jistě zaznamenali, že se nám poda-
řilo ve spolupráci se Střední školou obchodní a nábytkář-
skou z Bystřice pod Hostýnem, vytvořit další sochu do 
Amerického parku. Její transport a i samotná instalace 
byla fyzicky náročná. 

Proto je potřeba poděkovat silným sportovcům 
z Atletiky Holešov, kteří o víkendu přiložili ruku k dílů. 
Socha je upevněna na zemní vruty, a protože je uvnitř 
částečně dutá, byla nasazena na kovový sloupek se sta-
bilizačním křížem. Za jeho výrobu děkujeme zámečnic-
tví – Milan Dokoupil. 

Ze tří praktických důvodů je i tato socha pod pří-
střeškem, který je také kolektivní prací studentů výše 
uvedené školy. V minulosti na předchozí sochu šplhali 
„nezbedníci“ a tím značně trpěla. Také přímý déšť a sníh 
měly za následek v horní části brzký rozpad dřeva. Nako-
nec socha je k přístřešku přichycena a je tak stabilizová-
na na více bodech. 

Jsem vždy upřímně rád, když se v Holešově dobré 
věci podaří a najdou se lidé, kterým není práce pro veřej-
nost (tedy nás všechny), lhostejná. Holešov má dobré lidi. 

Mgr. Jakub Nevřala, předseda spolku
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Multiplikační seminář v projektu Erasmus
VPŠ a SPŠ MV v Holešově je zapojena do mezinárod-

ního projektu s názvem „Innovative assessments tools 
and practices for formal education processes for Defense 
and Public Order Educational Sector - enhanced digital 
and online methods and technologies” v překladu „Ino-
vativní hodnoticí nástroje a praxe pro vzdělávací procesy 
v oblasti obrany a veřejného pořádku - zdokonalení digi-
tálních a online metod a technologií“.

Tento projekt je financován z programu Erasmus+, 
klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství v reakci na si-
tuaci způsobenou pandemií COVID-19. Registrační číslo 
projektu je 2020-1-RO01-KA226-VET-095380. Doba rea-
lizace spadá do období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2023, což 
představuje 24 měsíců. S ohledem na covidové období je 
nyní v jednání prodloužení doby trvání projektu.

Předkladatelem projektu je Policejní škola Cluj-
-Napoca (Rumunsko) a jejími partnery jsou: Námořní 
akademie v Konstanci (Rumunsko), Námořní akademie 
ve Varně (Bulharsko), společnost Holisun (Rumunsko)  
a VPŠ a SPŠ MV v Holešově (Česká republika). 

 V rámci projektu se dne 20. října 2022 uskutečnil 
multiplikační seminář s názvem „Challenges of Distan-
ce Education”. Cílovou skupinu představovaly střední 
školy s oborem vzdělání bezpečnostně právní činnost. 
Na setkání bylo přítomno všech 29 zástupců škol včetně 
zástupců 2 rezortních škol Ministerstva vnitra. Z Odbo-
ru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání 
Ministerstva vnitra se jednání zúčastnili Mgr. Bc. Václav 
Jarý a Mgr. Michal Peterka. Pozvání také přijaly Mgr. Vla-
dislava Coufalová, MBA, ředitelka odboru inspekční čin-

nosti České školní inspekce a Mgr. Marta Stará, vedoucí 
oddělení odborného vzdělávání Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy. Zahraničí reprezentovali kolego-
vé z Ministerstva vnitra Slovenské republiky a zástupci 
policejních škol z Košic a Pezinoku.

Obsahem jednání byly aktuality a rozvoj odborného 
vzdělávání oboru v letech 2022 - 2025 z pohledu Mini-
sterstva školství mládeže a tělovýchovy a dále následo-
valy informace o činnosti, strategii a aktuálních cílech 
České školní inspekce, sdílení zkušeností z distančního 
vzdělávání ve vybraných školách a představení moder-
ních forem výuky. 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově vystoupila s výše zmíně-
ným projektem hodnotících strategií. Obsah prezentace 
zahrnoval všeobecné informace o projektu se zamě-
řením na jednotlivé výstupy. První výstup  - metodika 
k softwaru je již hotova. Ve stádiu testování je druhý 
výstup – samotný software hodnotících strategií ve své 
offline a online verzi.

Celé setkání probíhalo v tvořivé a konstruktivní at-
mosféře, kterou podtrhly i krásné prostory holešovského 
zámku.

MŠ Sluníčko
Tradiční rozsvícení vánočního stromečku si společně 

prožily děti z Mateřské školy Sluníčko Holešov.

Vánoční příběh v podání našich budoucích školáků 
se všem moc líbil a navodil sváteční vánoční atmosféru.
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Spaní ve škole je zábavné
Když jsme se na třídnické hodině bavili o tom, co 

bychom jako třída sedmáků tento školní rok chtěli pod-
niknout, padl návrh na přespání ve škole. Naplánovalo 
se společné vaření, kluci zašli na nákup potřebných po-
travin, usmažily se lívance, sehrál se turnaj v ping-pon-
gu, společně se povečeřelo, trochu se tančilo, hrála se 
schovka po škole, připravilo se spaní v žákovské knihov-
ně, následovala noční dobrodružná výprava po škole, 
leželo se ve spacácích a vykládalo, po celkem krátkém 
spánku se pokračovalo společnou snídaní, protáhnutím 
těla v tělocvičně a na závěr uklízením. Strávili jsme pří-
jemné chvíle, na které budeme jistě hodně vzpomínat. 
Ale hlavně jsme se spolu hodně nasmáli.

  7.A, 3. Základní škola Holešov

Projektový den – školní zahrada
V úterý 8. listopadu byl pro žáky 6. ročníku připra-

ven projektový den. Tentokrát jsme se zaměřili na roz-
šíření diverzity školního ovocného sadu. Pod vedením 
paní zahradnice Ing. Venduly Stellové se žáci nejprve 
seznámili s trochou teorie a posléze za slunečného po-
časí vysadili pod odborným vedením na školní zahradě 
14 nových ovocných stromů. Kromě stávajících jabloní 
a meruněk pokvetou na jaře na zahradě také hrušně, 
slivoně, mandloně, jeřáb červený, černý i jeřáb oskeru-
še, muchovník, mišpule, třešeň, višeň  a další zajímavé 
druhy ovocných stromů. Ve zvelebování školní zahrady 
budeme dále pokračovat.

  Mgr. Ida Bechníková, 
vyučující přírodopisu 3. ZŠ Holešov 

Děti pro děti 
V rámci projektového vyučování si v pátek 25. listo-

padu žáci 3. B připravili předávání Slabikáře pro naše prv-
ňáčky. Během zábavného dopoledne děti  1. ročníku spl-
nily všechny veselé úkoly a Slabikář si opravdu zasloužily.
„Nejprve posbírat ztracená písmenka a nedělat z toho 
vědu.
Prvňáci třeťákům našli abecedu!
O každém písmenku veselá informace, 
pro třeťáky lehká práce.

S písmenky neseme krásná slova.
Před vámi leží knížka – a nová!
Tak ať se vám daří
číst ve slabikáři!“

Mgr. Jana Sovadníková, 3. Základní škola Holešov

Americký park a další socha konečně 
na svém místě

V minulosti jste jistě zaznamenali, že se nám poda-
řilo ve spolupráci se Střední školou obchodní a nábytkář-
skou z Bystřice pod Hostýnem, vytvořit další sochu do 
Amerického parku. Její transport a i samotná instalace 
byla fyzicky náročná. 

Proto je potřeba poděkovat silným sportovcům 
z Atletiky Holešov, kteří o víkendu přiložili ruku k dílů. 
Socha je upevněna na zemní vruty, a protože je uvnitř 
částečně dutá, byla nasazena na kovový sloupek se sta-
bilizačním křížem. Za jeho výrobu děkujeme zámečnic-
tví – Milan Dokoupil. 

Ze tří praktických důvodů je i tato socha pod pří-
střeškem, který je také kolektivní prací studentů výše 
uvedené školy. V minulosti na předchozí sochu šplhali 
„nezbedníci“ a tím značně trpěla. Také přímý déšť a sníh 
měly za následek v horní části brzký rozpad dřeva. Nako-
nec socha je k přístřešku přichycena a je tak stabilizová-
na na více bodech. 

Jsem vždy upřímně rád, když se v Holešově dobré 
věci podaří a najdou se lidé, kterým není práce pro veřej-
nost (tedy nás všechny), lhostejná. Holešov má dobré lidi. 

Mgr. Jakub Nevřala, předseda spolku
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Multiplikační seminář v projektu Erasmus
VPŠ a SPŠ MV v Holešově je zapojena do mezinárod-

ního projektu s názvem „Innovative assessments tools 
and practices for formal education processes for Defense 
and Public Order Educational Sector - enhanced digital 
and online methods and technologies” v překladu „Ino-
vativní hodnoticí nástroje a praxe pro vzdělávací procesy 
v oblasti obrany a veřejného pořádku - zdokonalení digi-
tálních a online metod a technologií“.

Tento projekt je financován z programu Erasmus+, 
klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství v reakci na si-
tuaci způsobenou pandemií COVID-19. Registrační číslo 
projektu je 2020-1-RO01-KA226-VET-095380. Doba rea-
lizace spadá do období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2023, což 
představuje 24 měsíců. S ohledem na covidové období je 
nyní v jednání prodloužení doby trvání projektu.

Předkladatelem projektu je Policejní škola Cluj-
-Napoca (Rumunsko) a jejími partnery jsou: Námořní 
akademie v Konstanci (Rumunsko), Námořní akademie 
ve Varně (Bulharsko), společnost Holisun (Rumunsko)  
a VPŠ a SPŠ MV v Holešově (Česká republika). 

 V rámci projektu se dne 20. října 2022 uskutečnil 
multiplikační seminář s názvem „Challenges of Distan-
ce Education”. Cílovou skupinu představovaly střední 
školy s oborem vzdělání bezpečnostně právní činnost. 
Na setkání bylo přítomno všech 29 zástupců škol včetně 
zástupců 2 rezortních škol Ministerstva vnitra. Z Odbo-
ru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání 
Ministerstva vnitra se jednání zúčastnili Mgr. Bc. Václav 
Jarý a Mgr. Michal Peterka. Pozvání také přijaly Mgr. Vla-
dislava Coufalová, MBA, ředitelka odboru inspekční čin-

nosti České školní inspekce a Mgr. Marta Stará, vedoucí 
oddělení odborného vzdělávání Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy. Zahraničí reprezentovali kolego-
vé z Ministerstva vnitra Slovenské republiky a zástupci 
policejních škol z Košic a Pezinoku.

Obsahem jednání byly aktuality a rozvoj odborného 
vzdělávání oboru v letech 2022 - 2025 z pohledu Mini-
sterstva školství mládeže a tělovýchovy a dále následo-
valy informace o činnosti, strategii a aktuálních cílech 
České školní inspekce, sdílení zkušeností z distančního 
vzdělávání ve vybraných školách a představení moder-
ních forem výuky. 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově vystoupila s výše zmíně-
ným projektem hodnotících strategií. Obsah prezentace 
zahrnoval všeobecné informace o projektu se zamě-
řením na jednotlivé výstupy. První výstup  - metodika 
k softwaru je již hotova. Ve stádiu testování je druhý 
výstup – samotný software hodnotících strategií ve své 
offline a online verzi.

Celé setkání probíhalo v tvořivé a konstruktivní at-
mosféře, kterou podtrhly i krásné prostory holešovského 
zámku.

MŠ Sluníčko
Tradiční rozsvícení vánočního stromečku si společně 

prožily děti z Mateřské školy Sluníčko Holešov.

Vánoční příběh v podání našich budoucích školáků 
se všem moc líbil a navodil sváteční vánoční atmosféru.
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Oslavili jsme 30. výročí spolupráce
Píše se rok 1992 na služebně ve Furth im Waldu 

probíhají jednání o navázání možné jazykové spoluprá-
ce mezi zástupci policejní školy v Holešově a tehdejším 
úřadem Spolkové policie Německo ve Schwandorfu, pod 
který inspektorát ve Furthu patří.

V té době ještě nikdo netušil, že se první návštěvy Ba-
vorska a první jazykové kurzy přetaví v již 30 let trvající spo-
lupráci mezi Vyšší policejní školou a Střední policejní školou 
Ministerstva vnitra v Holešově (VPŠ a SPŠ MV v Holešově) 
a Spolkovou policií Německo – ředitelství Mnichov (BPOL). 

Obě tyto instituce prošly v průběhu let mnoha 
reorganizacemi a v rámci policejní služby „se vystřída-
la“ řada policistů a pracovníků. Někteří jsou již dávno  
v důchodovém věku a někteří slouží dále od Holešova  
a ztratili kontakt. O to více je potěšující, že jsme si ve 
dnech od 25. října do 27. října 2022 mohli připomenout 
a snad i zrekapitulovat těch dlouhých 30 let spolupráce, 
které velmi rychle uběhly.

Během 30. let se formy spolupráce vyvíjely a měnily 
dle aktuálních potřeb obou partnerů. Zde jsou alespoň 
některé stěžejní body.
- Jazykové stáže německých policistů ve škole v Holešo-

vě, účast na praktickém výkonu služby.
- Výuka českého jazyka v kurzech ve vzdělávací instituci 

BPOL.
- Výkon služby ve společných hlídkách.
- Odborná stáž na inspektorátech v Passau a Freilassingu.
- Odborná stáž na mezinárodním letišti v Mnichově.
- Účast na mezinárodních konferencích a odborných 

seminářích za podpory Spolkové policejní akademie  
v Lübecku.

- Odborná stáž policistů a pracovníku školy ve vzděláva-
cí instituci BPOL v Bambergu.

- Každoroční setkání vedení obou institucí. 
Oslavy 30. výročí spolupráce začaly vystoupením 

hudebního tělesa Big Band Spolkové policie Německo 

Mnichov. Koncert se uskutečnil na zámku v Holešově za 
přítomnosti velvyslance Spolkové republiky Německo 
v České republice pana Andrease Künna, představitelů 
města Holešova, zástupců Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje, Útvaru policejního vzdělávání a služební 
přípravy Holešov, ředitele Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje a mnoha dalších. Koncert měl charitativ-
ní účel. Peníze, které byly v průběhu večera vybrány (cel-
kem 13 930 Kč), byly odeslány na konto Nadace policistů 
a hasičů. 

Úvodních pár minut patřilo řediteli školy plk. PhDr. 
PaedDr. Pavlu Novákovi, MBA a viceprezidentovi BPOL 
v Mnichově panu Franz-Xaveru Voglovi. Oba pánové 
pozdravili přítomné a vyzdvihli charitativní prvek celé 
akce. Koncert se neobyčejně vydařil, hudba hrála známé, 
a tudíž i velmi chytlavé melodie. Publikum ovšem zcela 
uchvátila konferenciérka paní Marlen Unterthiner, která 
s grácií a naprosto úžasně celý večer moderovala dvoja-
zyčně. V jejím podání měla každá skladba svůj příběh. 
Pokud mohu soudit z ohla-
sů účastníků, koncert se 
setkal s velkým úspěchem.

Následující den na-
vštívila německá delegace 
tvořena policisty, kteří stáli 
u zrodu spolupráce nebo se 
významnou měrou podíleli 
na jejím rozvoji společně s 
našimi pozvanými hosty 
(bývalým ředitelem JUDr. 
Šilpochem, RNDr. Dědi-
čem, Mgr. Prusenovskou 
a Mgr. Štastovou) Zemský 
hřebčinec Tlumačov, kde si 
prohlédli prostory a zhlédli 
ukázku výcviku služebních 

koní Oddělení hipologie Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje.

V odpoledních hodinách došlo na prohlídku výuko-
vých prostor areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, která konči-
la v síni tradic prezentací aktuálních vzdělávacích aktivit. 
Při neformálním setkání došlo na rekapitulaci vzájemné 
spolupráce. Ředitel školy předal německým kolegům vý-
roční bulletin, který mapuje 30letou spolupráci (včetně 
obrazové dokumentace). Pan viceprezident taktéž obdr-
žel pamětní plaketu jako upomínku tohoto výročí.

Setkání končilo společnou večeří. Bylo velmi milé vi-
dět bývalé pracovníky školy v družném hovoru se svými 
německými kolegy. A pokud si něco nestihli říci, budou 
mít možnost zase za dalších deset let. To se bude slavit 
čtyřicítka… Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
organizaci celé akce. Chvílemi to bylo náročné, nicméně 
važme si v minulosti dobře vykonané práce, o kterou se 
můžeme opírat v přítomnosti, a na které můžeme stavět 
v budoucnosti. 

Zleva styčný důstojník Andreas Weishaupt, velvyslanec SRN Andreas Künne, ředitel školy 
Pavel Novák, starosta města Rudolf Seifert, viceprezident BPOLFranz Xaver Vogl

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Minis-
terstva vnitra v Holešově pravidelně pořádá mezinárodní 
vědeckou konferenci s názvem „Nové trendy ve vzdělá-
vání policistů“. Konference (již IV. ročník) se konala po 
delší pauze způsobené šířením nákazy COVID-19 od 2. do  
3. listopadu 2022.

Ze zahraničních hostů pozvání přijaly delegace ze 
Slovenska (zastoupeno bylo Ministerstvo vnitra Sloven-
ské republiky a policejní školy v Pezinku a Bratislavě), 
Policejní školy v Katowicích, z Bavorské policie a Spolkové 
policie Německo, stejně tak jako Policejní školy v Cluj - Na-
poce a zástupce univerzity v Cluj – Napoce v Rumunsku.

Velmi si vážíme účasti pana rektora a obou děkanů  
z Policejní akademie v Praze, stejně jako účasti pracovníka 
z Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělává-
ní MV ČR. Konferenci podpořila i Univerzita obrany v Brně 
zastoupena jejím prorektorem pro vnitřní řízení a kvalitu  
a Akademie vězeňské služby – její ředitel a zástupce. 

Za Policii ČR vystupovali zástupci z Ředitelství služby 
pořádkové policie, z Útvaru policejního vzdělávání a služební 
přípravy, z Národního centra pro kontrolu dokladů a z Kraj-

Nové trendy ve vzdělávání
ského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Dva příspěv-
ky přivezly i kolegyně z VPŠ a SPŠ MV v Praze-Hrdlořezích.

Účastníci si mohli vybírat mezi jednotlivými tématy 
konference, které zahrnovaly:
• historii bezpečnostních složek, 
• činnost bezpečnostních složek v kontextu aktuální bez-

pečnostní situace v Evropě,
• přínos mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání,
• sdílení příkladů dobré praxe ve vzdělávání policistů,

• aktuální změny v systému vzdělávání bezpečnostních 
složek,

• nové metody a formy výuky,
• zkušenosti z distanční formy výuky,
• spojení teorie a praxe.

Všechny příspěvky a prezentace měly vysoký stan-
dard a určitě byly přínosem nejen pro přímé účastníky.  
Z příspěvků bude sestaven sborník, který bude dán k dis-
pozici i všem ostatním zájemcům.
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Učitel? Umělec? 

Absolvent Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kromě-
říži, pedagog hry na bicí nástroje ZUŠ F. X. Richtera v Hole-
šově a krajský metodik dosud ne příliš rozšířeného oboru 
EZHT (elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba). 
Tolerantní člověk, otec tří děvčat, pohodář (pokud nepře-
teče pohár trpělivosti, který je však hodně hluboký), mar-
tinický patriot, jednoduše učitel umělec, který se raduje 
z úspěchu svých žáků, Robert Bakala řečený Baky a jeho 
životní rytmy. 

Vždycky ses chtěl věnovat hudbě?
Původně mě lákala spíš hotelovka, ale moje třídní 

učitelka prohlásila: „Ty jsi muzikant, tata je muzikant, 
děda byl muzikant…“, tak jsem se rozhodl být muzikan-
tem. Od druhé třídy jsem chodil na klavír, pak na klávesy, 
postupně jsem přešel na bicí a pak už stačilo jen slyšet: 
„Zajeď do Kroměříže na konzervatoř k profesoru Fábry-
mu…“, tak jsem tam zajel a už tam „zůstal.“

To byl poměrně mladý obor…
Na konzervatoři v Kroměříži se bubenická třída ote-

vřela v roce 1993, já nastupoval v roce 1997. V té době 
tam byli dva starší studenti, holka a kluk. Profesor Fábry 
měl vojenskou školu, nemusíš cvičit, ale budeš to umět. 
Tím se řídím i já.

Zavzpomínejme ještě na Josefa Bíma..
Já jsem pod ním hrál v hudebce, víceméně jako po-

losamouk, a když jsem měl jít dělat přijímačky na kon-
zervatoř, Jindra Zedek, který mě učil na klavír mi dopo-
ručil Pepu Bíma, aby mě připravil teoreticky. „Jasně! Beze 
všeho!“ On mě učil všechno a velice dobře mě připravil, 
dokonce tak, že jsem z té jeho teorie dlouho čerpal.  On 
byl multiinstrumentalista, což mě fascinovalo, a k tomu 
byl perfektní teoretik. Měl zmáknuté intervaly, akordy  
a všechno mě v relativně krátkém čase naučil. Taky hrával 
s mým tatou i dědou…

Tvoje rodina tě tedy v hudebním vzdělání pod-
porovala?

Dědeček a tatínek byli amatérští muzikanti, děda 
hrál saxofony, klarinet, tatínek začínal na housle, saxofon, 
bicí a ještě zpíval …zajímavé je, že oba hráli saxofony, 
ale mě to nenaučili. Bicí byly doma věčně roztáhlé, tak 
jsem na ně hrál taky, ale tatovi se to zdálo jako samo-
statný nástroj málo, tak jsem začal chodit právě na ten 
klavír. S tatou máme kapelu Orion, hrajeme svatby, plesy, 
zábavy…název vznikl údajně někdy v roce 1988 podle 
skládačky letadla.

čestná uznání v celostátním kole Jan Rušikvas a Lucie 
Šlechtová a samozřejmě Daneček Diatka. Vždycky mi 
udělá radost, když takové malé městečko jako je Holešov 
se v celostátních kolech pohybuje pravidelně, a to už od 
r. 2009.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý bubeník?  
Předpokládejme, že smysl pro rytmus už má..

Smysl pro kolektiv a kolegialitu. A musí mít všeobec-
ný rozhled – tam bych ostatně rád směřoval i své učení 
a hraní, takový trošku americký „Berklee“ styl. To je bu-
benická budoucnost. Nebýt upjatý jen na svůj nástroj, ale 
orientovat se i ve zvukové a nahrávací technice a ideálně, 
když ovládá i jiný nástroj, takový multiinstrumentalista. 
Alespoň u mě se to osvědčilo. Měl by to být užitečný hráč.

Liší se bubeníci od jiných muzikantů?
Bubeníci se vždycky umí domluvit napříč okresy  

a kraji. Zdá se mi, že jsme klidnější, vyrovnanější... nesna-
žíme se za každou cenu prosadit to svoje. Máme se rádi.

Co alternativní nástroje? Vyrábíš? 
Za dob studií jsem sledoval bubenickou skupinu 

DAMA DAMA, tvořenou absolventy brněnské JAMU. Pou-
žívali nástroje, které si sami vyráběli. Když jsem hrál jako 
výpomoc ve zlínské filharmonii, tak jsem poznal různé 
zajímavé nástroje, které simulovaly zvuk větru, práskání 
biče…v té době jsem přemýšlel o konkurzu do filharmo-
nie, ale už bych to asi nestíhal. Byla to pro mě ale dobrá 
škola, rozšířil jsem si obzory. Jinak zrovna nedávno jsem 
manželce vyrobil zábranu na postel, aby z ní děti nepře-
padávaly. (smích)

I na zábranu od postele se dá zahrát pěkná 
etno ukolébavka…

Etnickou hudbu vyloženě neučíme, ale občas mě to 
chytne, zkoušel jsem hrát např. na darbuku, což je nástroj, 
který má původ v Sýrii a je to takový litinový buben s na-
pjatou blánou, podobný africkému dřevěnému djembe, 
na který se hraje prstovou technikou. Momentálně mám 
políčeno na handpan, je to bicí melodický nástroj, který 
vydává až takové magické zvuky.  Samozřejmě hrajeme 
i na kachon, jak s oblibou říkám, bicí souprava v kostce 
aneb u táboráku mám na čem sedět, a ještě si zahraju  
s kytaristou. 

Oslavil jsi letos krásné jubileum, máš tajné 
přání, které nám odtajníš?

Aby byli lidi šťastní, byli na sebe hodní a ohleduplní, 
a aby neodsuzovali muziku, která se jim nelíbí, protože se 
může líbit někomu jinému. A proto je potřeba relaxovat  
a nabírat nové inspirace

A co obavy?
Ze syndromu vyhoření. Učitel pak nemá, co žákům 

nabídnout, a má problém sám se sebou. A proto je po-
třeba relaxovat a nabírat nové inspirace. Zatím tomu ale 
dobře odolávám. 

Takže relaxuješ?
Ve vaně. Mám rád, napustit si horkou vanu a na ho-

dinku si tam lehnout. Je to takový můj rituál, než jedu 
hrát. Krásně si tam srovnám myšlenky a psychicky se 
připravím na akci.

Připouštíš?
Připouštím.

Za milý rozhovor děkuje Vladimíra Dvořáková.

ZUŠ F. X. Richtera představuje své učitele, kteří 
jsou mimo pedagogickou činnost aktivními umělci. 
V pátém rozhovoru je to bubeník Robert Bakala

S věnováním „Pro Bakyho“

ROZHOVOR

Jak vypadá absolventský koncert na bicí?
Repertoár konzultuješ s profesorem a poctivě se na 

něj připravuješ. Já jsem hrál na bicí soupravu, marimbu, 
vibrafon a multipercussion sestavu. Při poslední skladbě 
jsem vystřídal v průběhu dva nástroje. Od soupravy jsem 
přešel k vibrafonu v jazzové skladbě od Dave Brubecka. To 
už ale byla spíš taková perlička na závěr pro posluchače.

Kdy jsi začal učit?
V páťáku nebo v šesťáku jsem začal učit klávesy na 

ZUŠ Kroměříž, to byl záskok za kolegu, který odjel na loď. 
Pak jsem dostal nabídku zůstat, a ačkoliv jsem původně 
přemýšlel o studiu na vysoké škole, zůstal jsem. Bavilo 
mě to. Pak jsem dostal „laso“ do Holešova, spolužačka 
Lída Daňková končila, odcházela do Kojetína a oslovila 
mě, abych to po ní převzal. Bylo tu tenkrát asi pět bube-
níků. Práce se mě stala koníčkem, koníček prací a jsem  
u toho už dvacet let.

Klávesy už neučíš?
Mám ten nástroj rád, ale už se to vyvíjí směrem, kte-

rý mě tolik neoslovuje. Plně se věnuji bicím.
Když se hlásí nový adept, co tě kromě obvyklé-

ho přezkoušení ještě zajímá?
Zeptám se, jak se k tomu nástroji dostal, proč na něj 

chce hrát, pak ho posadím k bicí soupravě, ať mi zkusí 
zahrát. A pak už sleduji to nadšení, to už člověk vycítí. 
Vždycky přijde období, kdy to žáka baví víc a kdy míň, pak 
je to hodně na rodičích, aby ho u toho udrželi. Překonat 
krizi a vydržet. Když to pak překleneme, tak je vyhrané. 
Někteří žáci to ale vůbec nemají, až na drobné výkyvy. Při-
jdou rádi, já jsem rád, že sem chodí rádi, a pak dojdeme 
do fáze, kdy už vlastně neučím, ale konzultuji. 

Bubeníci asi nejsou moc upovídaní, ptají se tě 
na něco tví žáci?

Mám jednoho velmi talentovaného žáka, který vy-
hrál 1. kategorii v celostátní soutěži, ten třeba promluví 
2-3 slova za hodinu, ale vidím, že ho to táhne. 

Máš nějaký vyhraněný styl?
Ne. Mám rád všechno, jsem odkojený vším, co jsem 

vstřebal. Rád si poslechnu jazz, dechovku, alternativu, 
metal. Nikdy jsem se k ničemu nevyhrazoval ani nic ne-
odsuzoval. Teď se mi zdá, že děcka hodně tíhnou k roc-
ku a popu. V rámci projektu na ZUŠ jsme tu měli různé 
workshopy – kolega Petr Žůrek představil latinsko-ame-
rické rytmy, nebo můj bývalý žák Hanz Sedlář připravil 
workshop, kdy si každý žák odnesl profesionálně zpraco-
vaný zvukový a obrazový záznam bicí soupravy.

Hanz Sedlář je tvůj nejúspěšnější žák?
Co se týká učení, určitě. On má více projektů, učiteli 

vždycky udělá radost, když jeho žák vydá něco, co pak 
jeho učitel používá. Mám tu na stole jeho nejmladší dítě, 
noty – kvartet pro bubeníky (samozřejmě s věnováním 
„pro Bakyho“), osm skladeb, je to uděláno velmi moder-
ním způsobem, kdy ke každé skladbě existuje nahrávka 
na Youtube video, partitura a každý nástroj je také zvlášť 
rozepsaný. To teď hrajeme v bubenickém souboru. Byla 
pro mě čest, že jsem mu při vydání not dělal konzultanta 
spolu s dalšími renomovanými pedagogy. 

Ty máš ale mnoho dalších úspěšných žáků!
Jak jsem říkal, měl jsem velké štěstí na talenty.  

Z těch bývalých je to např. Jan Nezval, který studuje Jež-
kovu konzervatoř v Praze, v minulém školním roce získali 
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ŠKOLSTVÍ

Oslavili jsme 30. výročí spolupráce
Píše se rok 1992 na služebně ve Furth im Waldu 

probíhají jednání o navázání možné jazykové spoluprá-
ce mezi zástupci policejní školy v Holešově a tehdejším 
úřadem Spolkové policie Německo ve Schwandorfu, pod 
který inspektorát ve Furthu patří.

V té době ještě nikdo netušil, že se první návštěvy Ba-
vorska a první jazykové kurzy přetaví v již 30 let trvající spo-
lupráci mezi Vyšší policejní školou a Střední policejní školou 
Ministerstva vnitra v Holešově (VPŠ a SPŠ MV v Holešově) 
a Spolkovou policií Německo – ředitelství Mnichov (BPOL). 

Obě tyto instituce prošly v průběhu let mnoha 
reorganizacemi a v rámci policejní služby „se vystřída-
la“ řada policistů a pracovníků. Někteří jsou již dávno  
v důchodovém věku a někteří slouží dále od Holešova  
a ztratili kontakt. O to více je potěšující, že jsme si ve 
dnech od 25. října do 27. října 2022 mohli připomenout 
a snad i zrekapitulovat těch dlouhých 30 let spolupráce, 
které velmi rychle uběhly.

Během 30. let se formy spolupráce vyvíjely a měnily 
dle aktuálních potřeb obou partnerů. Zde jsou alespoň 
některé stěžejní body.
- Jazykové stáže německých policistů ve škole v Holešo-

vě, účast na praktickém výkonu služby.
- Výuka českého jazyka v kurzech ve vzdělávací instituci 

BPOL.
- Výkon služby ve společných hlídkách.
- Odborná stáž na inspektorátech v Passau a Freilassingu.
- Odborná stáž na mezinárodním letišti v Mnichově.
- Účast na mezinárodních konferencích a odborných 

seminářích za podpory Spolkové policejní akademie  
v Lübecku.

- Odborná stáž policistů a pracovníku školy ve vzděláva-
cí instituci BPOL v Bambergu.

- Každoroční setkání vedení obou institucí. 
Oslavy 30. výročí spolupráce začaly vystoupením 

hudebního tělesa Big Band Spolkové policie Německo 

Mnichov. Koncert se uskutečnil na zámku v Holešově za 
přítomnosti velvyslance Spolkové republiky Německo 
v České republice pana Andrease Künna, představitelů 
města Holešova, zástupců Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje, Útvaru policejního vzdělávání a služební 
přípravy Holešov, ředitele Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje a mnoha dalších. Koncert měl charitativ-
ní účel. Peníze, které byly v průběhu večera vybrány (cel-
kem 13 930 Kč), byly odeslány na konto Nadace policistů 
a hasičů. 

Úvodních pár minut patřilo řediteli školy plk. PhDr. 
PaedDr. Pavlu Novákovi, MBA a viceprezidentovi BPOL 
v Mnichově panu Franz-Xaveru Voglovi. Oba pánové 
pozdravili přítomné a vyzdvihli charitativní prvek celé 
akce. Koncert se neobyčejně vydařil, hudba hrála známé, 
a tudíž i velmi chytlavé melodie. Publikum ovšem zcela 
uchvátila konferenciérka paní Marlen Unterthiner, která 
s grácií a naprosto úžasně celý večer moderovala dvoja-
zyčně. V jejím podání měla každá skladba svůj příběh. 
Pokud mohu soudit z ohla-
sů účastníků, koncert se 
setkal s velkým úspěchem.

Následující den na-
vštívila německá delegace 
tvořena policisty, kteří stáli 
u zrodu spolupráce nebo se 
významnou měrou podíleli 
na jejím rozvoji společně s 
našimi pozvanými hosty 
(bývalým ředitelem JUDr. 
Šilpochem, RNDr. Dědi-
čem, Mgr. Prusenovskou 
a Mgr. Štastovou) Zemský 
hřebčinec Tlumačov, kde si 
prohlédli prostory a zhlédli 
ukázku výcviku služebních 

koní Oddělení hipologie Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje.

V odpoledních hodinách došlo na prohlídku výuko-
vých prostor areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, která konči-
la v síni tradic prezentací aktuálních vzdělávacích aktivit. 
Při neformálním setkání došlo na rekapitulaci vzájemné 
spolupráce. Ředitel školy předal německým kolegům vý-
roční bulletin, který mapuje 30letou spolupráci (včetně 
obrazové dokumentace). Pan viceprezident taktéž obdr-
žel pamětní plaketu jako upomínku tohoto výročí.

Setkání končilo společnou večeří. Bylo velmi milé vi-
dět bývalé pracovníky školy v družném hovoru se svými 
německými kolegy. A pokud si něco nestihli říci, budou 
mít možnost zase za dalších deset let. To se bude slavit 
čtyřicítka… Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
organizaci celé akce. Chvílemi to bylo náročné, nicméně 
važme si v minulosti dobře vykonané práce, o kterou se 
můžeme opírat v přítomnosti, a na které můžeme stavět 
v budoucnosti. 

Zleva styčný důstojník Andreas Weishaupt, velvyslanec SRN Andreas Künne, ředitel školy 
Pavel Novák, starosta města Rudolf Seifert, viceprezident BPOLFranz Xaver Vogl

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Minis-
terstva vnitra v Holešově pravidelně pořádá mezinárodní 
vědeckou konferenci s názvem „Nové trendy ve vzdělá-
vání policistů“. Konference (již IV. ročník) se konala po 
delší pauze způsobené šířením nákazy COVID-19 od 2. do  
3. listopadu 2022.

Ze zahraničních hostů pozvání přijaly delegace ze 
Slovenska (zastoupeno bylo Ministerstvo vnitra Sloven-
ské republiky a policejní školy v Pezinku a Bratislavě), 
Policejní školy v Katowicích, z Bavorské policie a Spolkové 
policie Německo, stejně tak jako Policejní školy v Cluj - Na-
poce a zástupce univerzity v Cluj – Napoce v Rumunsku.

Velmi si vážíme účasti pana rektora a obou děkanů  
z Policejní akademie v Praze, stejně jako účasti pracovníka 
z Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělává-
ní MV ČR. Konferenci podpořila i Univerzita obrany v Brně 
zastoupena jejím prorektorem pro vnitřní řízení a kvalitu  
a Akademie vězeňské služby – její ředitel a zástupce. 

Za Policii ČR vystupovali zástupci z Ředitelství služby 
pořádkové policie, z Útvaru policejního vzdělávání a služební 
přípravy, z Národního centra pro kontrolu dokladů a z Kraj-

Nové trendy ve vzdělávání
ského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Dva příspěv-
ky přivezly i kolegyně z VPŠ a SPŠ MV v Praze-Hrdlořezích.

Účastníci si mohli vybírat mezi jednotlivými tématy 
konference, které zahrnovaly:
• historii bezpečnostních složek, 
• činnost bezpečnostních složek v kontextu aktuální bez-

pečnostní situace v Evropě,
• přínos mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání,
• sdílení příkladů dobré praxe ve vzdělávání policistů,

• aktuální změny v systému vzdělávání bezpečnostních 
složek,

• nové metody a formy výuky,
• zkušenosti z distanční formy výuky,
• spojení teorie a praxe.

Všechny příspěvky a prezentace měly vysoký stan-
dard a určitě byly přínosem nejen pro přímé účastníky.  
Z příspěvků bude sestaven sborník, který bude dán k dis-
pozici i všem ostatním zájemcům.
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Učitel? Umělec? 

Absolvent Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kromě-
říži, pedagog hry na bicí nástroje ZUŠ F. X. Richtera v Hole-
šově a krajský metodik dosud ne příliš rozšířeného oboru 
EZHT (elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba). 
Tolerantní člověk, otec tří děvčat, pohodář (pokud nepře-
teče pohár trpělivosti, který je však hodně hluboký), mar-
tinický patriot, jednoduše učitel umělec, který se raduje 
z úspěchu svých žáků, Robert Bakala řečený Baky a jeho 
životní rytmy. 

Vždycky ses chtěl věnovat hudbě?
Původně mě lákala spíš hotelovka, ale moje třídní 

učitelka prohlásila: „Ty jsi muzikant, tata je muzikant, 
děda byl muzikant…“, tak jsem se rozhodl být muzikan-
tem. Od druhé třídy jsem chodil na klavír, pak na klávesy, 
postupně jsem přešel na bicí a pak už stačilo jen slyšet: 
„Zajeď do Kroměříže na konzervatoř k profesoru Fábry-
mu…“, tak jsem tam zajel a už tam „zůstal.“

To byl poměrně mladý obor…
Na konzervatoři v Kroměříži se bubenická třída ote-

vřela v roce 1993, já nastupoval v roce 1997. V té době 
tam byli dva starší studenti, holka a kluk. Profesor Fábry 
měl vojenskou školu, nemusíš cvičit, ale budeš to umět. 
Tím se řídím i já.

Zavzpomínejme ještě na Josefa Bíma..
Já jsem pod ním hrál v hudebce, víceméně jako po-

losamouk, a když jsem měl jít dělat přijímačky na kon-
zervatoř, Jindra Zedek, který mě učil na klavír mi dopo-
ručil Pepu Bíma, aby mě připravil teoreticky. „Jasně! Beze 
všeho!“ On mě učil všechno a velice dobře mě připravil, 
dokonce tak, že jsem z té jeho teorie dlouho čerpal.  On 
byl multiinstrumentalista, což mě fascinovalo, a k tomu 
byl perfektní teoretik. Měl zmáknuté intervaly, akordy  
a všechno mě v relativně krátkém čase naučil. Taky hrával 
s mým tatou i dědou…

Tvoje rodina tě tedy v hudebním vzdělání pod-
porovala?

Dědeček a tatínek byli amatérští muzikanti, děda 
hrál saxofony, klarinet, tatínek začínal na housle, saxofon, 
bicí a ještě zpíval …zajímavé je, že oba hráli saxofony, 
ale mě to nenaučili. Bicí byly doma věčně roztáhlé, tak 
jsem na ně hrál taky, ale tatovi se to zdálo jako samo-
statný nástroj málo, tak jsem začal chodit právě na ten 
klavír. S tatou máme kapelu Orion, hrajeme svatby, plesy, 
zábavy…název vznikl údajně někdy v roce 1988 podle 
skládačky letadla.

čestná uznání v celostátním kole Jan Rušikvas a Lucie 
Šlechtová a samozřejmě Daneček Diatka. Vždycky mi 
udělá radost, když takové malé městečko jako je Holešov 
se v celostátních kolech pohybuje pravidelně, a to už od 
r. 2009.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý bubeník?  
Předpokládejme, že smysl pro rytmus už má..

Smysl pro kolektiv a kolegialitu. A musí mít všeobec-
ný rozhled – tam bych ostatně rád směřoval i své učení 
a hraní, takový trošku americký „Berklee“ styl. To je bu-
benická budoucnost. Nebýt upjatý jen na svůj nástroj, ale 
orientovat se i ve zvukové a nahrávací technice a ideálně, 
když ovládá i jiný nástroj, takový multiinstrumentalista. 
Alespoň u mě se to osvědčilo. Měl by to být užitečný hráč.

Liší se bubeníci od jiných muzikantů?
Bubeníci se vždycky umí domluvit napříč okresy  

a kraji. Zdá se mi, že jsme klidnější, vyrovnanější... nesna-
žíme se za každou cenu prosadit to svoje. Máme se rádi.

Co alternativní nástroje? Vyrábíš? 
Za dob studií jsem sledoval bubenickou skupinu 

DAMA DAMA, tvořenou absolventy brněnské JAMU. Pou-
žívali nástroje, které si sami vyráběli. Když jsem hrál jako 
výpomoc ve zlínské filharmonii, tak jsem poznal různé 
zajímavé nástroje, které simulovaly zvuk větru, práskání 
biče…v té době jsem přemýšlel o konkurzu do filharmo-
nie, ale už bych to asi nestíhal. Byla to pro mě ale dobrá 
škola, rozšířil jsem si obzory. Jinak zrovna nedávno jsem 
manželce vyrobil zábranu na postel, aby z ní děti nepře-
padávaly. (smích)

I na zábranu od postele se dá zahrát pěkná 
etno ukolébavka…

Etnickou hudbu vyloženě neučíme, ale občas mě to 
chytne, zkoušel jsem hrát např. na darbuku, což je nástroj, 
který má původ v Sýrii a je to takový litinový buben s na-
pjatou blánou, podobný africkému dřevěnému djembe, 
na který se hraje prstovou technikou. Momentálně mám 
políčeno na handpan, je to bicí melodický nástroj, který 
vydává až takové magické zvuky.  Samozřejmě hrajeme 
i na kachon, jak s oblibou říkám, bicí souprava v kostce 
aneb u táboráku mám na čem sedět, a ještě si zahraju  
s kytaristou. 

Oslavil jsi letos krásné jubileum, máš tajné 
přání, které nám odtajníš?

Aby byli lidi šťastní, byli na sebe hodní a ohleduplní, 
a aby neodsuzovali muziku, která se jim nelíbí, protože se 
může líbit někomu jinému. A proto je potřeba relaxovat  
a nabírat nové inspirace

A co obavy?
Ze syndromu vyhoření. Učitel pak nemá, co žákům 

nabídnout, a má problém sám se sebou. A proto je po-
třeba relaxovat a nabírat nové inspirace. Zatím tomu ale 
dobře odolávám. 

Takže relaxuješ?
Ve vaně. Mám rád, napustit si horkou vanu a na ho-

dinku si tam lehnout. Je to takový můj rituál, než jedu 
hrát. Krásně si tam srovnám myšlenky a psychicky se 
připravím na akci.

Připouštíš?
Připouštím.

Za milý rozhovor děkuje Vladimíra Dvořáková.

ZUŠ F. X. Richtera představuje své učitele, kteří 
jsou mimo pedagogickou činnost aktivními umělci. 
V pátém rozhovoru je to bubeník Robert Bakala

S věnováním „Pro Bakyho“

ROZHOVOR

Jak vypadá absolventský koncert na bicí?
Repertoár konzultuješ s profesorem a poctivě se na 

něj připravuješ. Já jsem hrál na bicí soupravu, marimbu, 
vibrafon a multipercussion sestavu. Při poslední skladbě 
jsem vystřídal v průběhu dva nástroje. Od soupravy jsem 
přešel k vibrafonu v jazzové skladbě od Dave Brubecka. To 
už ale byla spíš taková perlička na závěr pro posluchače.

Kdy jsi začal učit?
V páťáku nebo v šesťáku jsem začal učit klávesy na 

ZUŠ Kroměříž, to byl záskok za kolegu, který odjel na loď. 
Pak jsem dostal nabídku zůstat, a ačkoliv jsem původně 
přemýšlel o studiu na vysoké škole, zůstal jsem. Bavilo 
mě to. Pak jsem dostal „laso“ do Holešova, spolužačka 
Lída Daňková končila, odcházela do Kojetína a oslovila 
mě, abych to po ní převzal. Bylo tu tenkrát asi pět bube-
níků. Práce se mě stala koníčkem, koníček prací a jsem  
u toho už dvacet let.

Klávesy už neučíš?
Mám ten nástroj rád, ale už se to vyvíjí směrem, kte-

rý mě tolik neoslovuje. Plně se věnuji bicím.
Když se hlásí nový adept, co tě kromě obvyklé-

ho přezkoušení ještě zajímá?
Zeptám se, jak se k tomu nástroji dostal, proč na něj 

chce hrát, pak ho posadím k bicí soupravě, ať mi zkusí 
zahrát. A pak už sleduji to nadšení, to už člověk vycítí. 
Vždycky přijde období, kdy to žáka baví víc a kdy míň, pak 
je to hodně na rodičích, aby ho u toho udrželi. Překonat 
krizi a vydržet. Když to pak překleneme, tak je vyhrané. 
Někteří žáci to ale vůbec nemají, až na drobné výkyvy. Při-
jdou rádi, já jsem rád, že sem chodí rádi, a pak dojdeme 
do fáze, kdy už vlastně neučím, ale konzultuji. 

Bubeníci asi nejsou moc upovídaní, ptají se tě 
na něco tví žáci?

Mám jednoho velmi talentovaného žáka, který vy-
hrál 1. kategorii v celostátní soutěži, ten třeba promluví 
2-3 slova za hodinu, ale vidím, že ho to táhne. 

Máš nějaký vyhraněný styl?
Ne. Mám rád všechno, jsem odkojený vším, co jsem 

vstřebal. Rád si poslechnu jazz, dechovku, alternativu, 
metal. Nikdy jsem se k ničemu nevyhrazoval ani nic ne-
odsuzoval. Teď se mi zdá, že děcka hodně tíhnou k roc-
ku a popu. V rámci projektu na ZUŠ jsme tu měli různé 
workshopy – kolega Petr Žůrek představil latinsko-ame-
rické rytmy, nebo můj bývalý žák Hanz Sedlář připravil 
workshop, kdy si každý žák odnesl profesionálně zpraco-
vaný zvukový a obrazový záznam bicí soupravy.

Hanz Sedlář je tvůj nejúspěšnější žák?
Co se týká učení, určitě. On má více projektů, učiteli 

vždycky udělá radost, když jeho žák vydá něco, co pak 
jeho učitel používá. Mám tu na stole jeho nejmladší dítě, 
noty – kvartet pro bubeníky (samozřejmě s věnováním 
„pro Bakyho“), osm skladeb, je to uděláno velmi moder-
ním způsobem, kdy ke každé skladbě existuje nahrávka 
na Youtube video, partitura a každý nástroj je také zvlášť 
rozepsaný. To teď hrajeme v bubenickém souboru. Byla 
pro mě čest, že jsem mu při vydání not dělal konzultanta 
spolu s dalšími renomovanými pedagogy. 

Ty máš ale mnoho dalších úspěšných žáků!
Jak jsem říkal, měl jsem velké štěstí na talenty.  

Z těch bývalých je to např. Jan Nezval, který studuje Jež-
kovu konzervatoř v Praze, v minulém školním roce získali 
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Tři tituly na Mistrovství ČR mužů a žen pro TJ Holešov!
O víkendu 12.- 13. listopadu se v areálu Olymp 

CSMV v Praze uskutečnilo Mistrovství ČR mužů a žen ve 
vzpíraní. Této nejdůležitější soutěže v českém vzpěrač-
ském kalendáři se zúčastnilo i 8 závodníků z řad TJ Ho-
lešov. Konkrétně jsme do boje o nejcennější kovy vyslali 
6 mužů a 2 ženy. 

Soutěž byla zahájena v sobotu dopoledne 1. skupi-
nou mužů, o níž byla k vidění i reportáž na ČT sport, a jejíž 
součástí byly ty nejtěžší váhové kategorie. K vidění byly 
i světové výkony Jiřího Orsága, který dokázal dostat nad 
hlavu senzačních 235 kg, a kterého si Holešováci mohou 
pamatovat jako bývalého studenta policejní školy.

Zároveň hned v 1. skupině slavil Holešov první dvě 
medaile. V kategorii do 109 kg se mistrem ČR výkonem 
152 kg v trhu a 190 kg v nadhozu stal Josef Kolář, kte-

rý se v současné době připravuje stejně jako výše zmí-
něný Jiří Orság na prosincové Mistrovství světa mužů  
a žen, kterým zároveň pro vzpěrače začíná kvalifikační 
období na Letní olympijské hry v Paříži 2024. Ve stej-
né hmotnostní kategorii vybojoval bronzovou medaili  
i jeho mladší bratr Jan Kolář, který zvládl utrhnout 125 
kg a nadhodit 152 kg. O pár hodin později startoval 
Honza i na 1. kole II. bundesligy v Německu, kde se mu 
v nadhozu povedlo vzepřít 168 kg a vytvořil tak nový 
juniorský národní rekord.

Již několikátý titul mistra ČR vybojoval v kategorii 
do 81 kg Petr Mareček, který dokázal vzepřít 148 kg  
v trhu a 173 kg v nadhozu. Petr patří dlouhodobě k elitě 
českého vzpírání a potvrdil to i na tomto šampionátu, 
kdy se v absolutním pořadí umístil na 2. místě za trojná-
sobným olympionikem Jiřím Orságem.

Mezi muži reprezentovali TJ Holešov ještě Martin 
Novotný, který v kategorii do 96 kg obsadil 4. místo (125 
kg + 150 kg), Petr Bárta, který v kategorii do 81 kg obsa-
dil stejnou příčku (110 kg + 135 kg) a David Kolář, který 
v kategorii do 89 kg obsadil 6. místo (115 kg + 138 kg).

Neděle patřila v Praze tomu něžnějšímu pohlaví. 
Obě naše reprezentantky jak Pavlína Šedá, tak Markéta 
Vrabcová startovaly v kategorii do 87 kg. 

Pavlína vybojovala výkonem 81 kg v trhu a 89 kg 
v nadhozu svůj první titul mistryně ČR žen. Zároveň 
během soutěže překonala 2 národní rekordy juniorek  
v trhu, jeden ve dvojboji a hlavně jeden národní rekord 
žen v trhu!! Markéta si za výkon 65 kg v trhu a 79 kg  
v nadhozu odvezla stříbrnou medaili. 

Všem našim závodníkům děkujeme za skvělou re-
prezentaci.                                                               Daniel Kolář

 „Nechme vodu vplout do našich životů.“ 
Nově založený Plavecký oddíl Orel, jednota Holešov 

má za sebou první dva měsíce činnosti. Za tuto krátkou 
dobu má téměř třicet členů ve věku 2,5 až 18 let. Vznikla 
skvělá parta, která se navzájem podporuje a s radostí tré-
nuje.  A nejen trénuje, ale prožívá i krásné společné chvíle.

Ve středu 7. 12. 2022 se pro naše sportovce konala 
Mikulášská nadílka, kterou si všichni užili. Nejen, že si 
naše děti odměny zasloužily, ale sami se rozhodly obda-
rovat jiné, a to děti z Dětského domova v Kroměříži, pro 
které uspořádaly sbírku plyšáků. Duší a motorem oddílu  
jsou  naše skvělé trenérky Pavla a Darina Pisettovy, kte-

ré své nadšení a optimismus dokázaly vlít do životů nás 
všech. Za to jim patří náš obdiv a velké díky.

Poděkování patří i provozovateli bazénu a jeho pra-
covníkům za skvělou spolupráci a našim mikulášským 
sponzorům: společnosti Nestlé -Sfinx Holešov, panu Jiřímu 
Daňkovi a Michalu Štěpánkovi, dalším dárcům a samozřej-
mě Mikuláši s andělem  Oldřichu a Yvettce  Rektoříkovým. 

Plavecký oddíl přeje všem krásné prožití adventu  
a Vánoc. 

Lenka Karhanová
starostka jednoty Orel Holešov

Povedenou podzimní část 
sezony mladší přípravka 
završila turnajem v Brně

Podzimní část sezony mladší přípravky Holešova se 
stala minulostí. V rámci okresního přeboru jsme odehrá-
li celkem 8 mistrovských utkání. Účastnili jsme se také 
krajského přeboru, kde jsme hráli dalších 5 zápasů. Jak 
to tak už ve věkové kategorii od 7 do 9 let bývá, padalo 
hodně branek. Zápasy byly určitě zajímavé, na čemž se 
nepochybně podíleli i rodiče a další diváci. Polovinu sezo-
ny jsme završili turnajem Starez Cup 2022 v Brněnských 
Ivanovicích. Turnaj určený pro ročníky narození 2014 je 
rozdělen do tří kol a pořádá jej Fotbalové centrum Brno 
v nafukovací hale. V prvním kole, jehož se účastnilo cel-
kem 7 týmů, jsme skončili na solidním čtvrtém místě  
s minimální ztrátou na třetí tým Blanska, s nímž se nám 
podařilo zvítězit. Do dalších bojů tedy máme výhodnou 
pozici. Za podzimní část sezony musíme kluky pochválit, 
opravdu se snažili a nic nevypouštěli. Nejlepšími střelci 
podzimní části se stali Matěj Štěpán s 56 góly a Patrik 
Stolář s 38 brankami. Pokračovat nyní budeme tréninky 
v halách na 1. ZŠ Holešov a 3. ZŠ Holešov, případně na 
umělé trávě za 3. ZŠ Holešov.

Trenéři Radek, Martin a Ondra
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Holešovští Thaiboxeři pokračují na vítězné vlně
Listopad byl pro Holešovský Rednecks gym více 

než úspěšný. Nejdříve nás čekala liga v Thajském boxu 
v Banské Bystrici. Zuzka Malíková nejprve zabojovala se 
soupeřkou z vyšší váhové kategorie a prohrává bodovým 
rozhodnutím rozhodčích, kdy dva rozhodčí dávají vítěz-

ství soupeřce a jeden rozhodčí Zuzce. Okamžitě bere na 
místě další zápas, opět se soupeřkou z vyšší váhové kate-
gorie, a v něm jednomyslným rozhodnutím rozhodčích 
vítězí. Honza Kříž asi nechtěl ztrácet čas před dlouhou 
cestou zpět do Holešova a pro jistotu vítězí ihned v prv-

Nastalo adventní období, čas zklidnění, bilancování  
a my můžeme díky tomu nyní shrnout uplynulou část pod-
zimní fotbalové sezony mladších žáků.

Po více než měsíční prázdninové pauze jsme se za-
čali scházet na tréninky v půlce měsíce srpna. I když byly 
prázdniny stále v plném proudu, nadšení kluků potkat se 
s kamarády na hřišti a zahrát si fotbal, bylo obrovské.  Kdo 
nebyl na dovolené nebo na táboře, byl několikrát týdně na 
všetulském hřišti na tréninku. Důkazem jejich nadšení bylo 
i to, že po skončení tréninku zůstávali někteří z nich do ve-
černích hodin stále na hřišti a kopali. Jsme rádi za to, že se 
vytvořila prima parta, která drží při sobě a jsou si kamarády.

Do podzimní části sezony jsme pak vkročili s vervou  
a velkými očekáváními. Zápasy jsme odehráli v rámci 
soutěže krajského přeboru. Po prázdninovém rozjezdu na-
stoupilo celkem 11 kluků a 1 dívka (M. Arban, P. Bakalík, S. 
Holub, O. Hrnčiřík, F. Hrudík, D. Klůj, J. Münster, K. Mika, K. 
Rákošová, P. Sklenář, Š. Skotek a D. Zedek). Z tohoto počtu 
je 10 dětí ročník 2011 a pouze 2 hráči ročník 2010. Tým tedy 
netrápí pouze fakt, že v mladších žácích je málo dětí co do 
počtu, ale také to, že v zápasech této části soutěže nastupují 
převážně proti starším hráčům. Tato skutečnost se částečně 
podepsala na výsledcích soutěžní části stejně jako to, že se 
nám často nepodařilo z důvodu nemocí a úrazů seskládat 
sestavu z vlastních hráčů a museli jsme využít pomoc věko-
vě mladších kluků starší přípravky. 

Trenérům starší přípravky děkujeme za skvělou spo-
lupráci a poskytnutí hráčů na naše zápasy. Velké díky patří 
hráčům T. Horkovi, R. Chytílkovi , A. Jakubíčkovi, V. Koneč-
nému, T. Navrátilovi a brankáři A. Zacharovi. Kluci se ve hře 
neztratili, bojovali, byli nám posilou a věříme, že nabrali 
nové zkušenosti na větším hřišti. 

V rámci soutěže krajského přeboru mladších žáků hra-
jeme proti týmům FC Zlín B, Kroměříž B, Staré Město, Uher-
ský Brod, Baťov, Bojkovice, Brumov, Morkovice, Rožnov pod 
Radhoštěm a Slavičín.

Nutno zmínit, že další překážkou k větší úspěšnosti bylo 
také to, že většina zápasů se odehrávala na umělé trávě, ni-
koliv na pažitu.  Styl hry je potom jiný. A v neposlední řadě 
nám v několika zápasech chybělo malinko toho sportovního 
štěstí. Z nasbíraných úspěchů i malých neúspěchů si určitě 
bereme ponaučení pro příště. Pevně ale věříme a děláme 
maximum pro to, aby se po novém roce vše obrátilo v náš 
prospěch a v tabulce se nám podařilo skočit o pár příček výše. 

Soutěžní část má nyní zimní přestávku, ale tréninková 
příprava pro naše borce pokračuje i nadále. Od listopadu 
se pondělní tréninky odehrávají v tělocvičně 3.ZŠ, úterní 
pak v tělocvičně holešovského Gymnázia a poté ještě kluci  
s trenérem vyběhnou na ovál, kde pokračuje trénink vytr-
valostního běhu a sprintů. Ve čtvrtek se trénink přemístí na 
umělou trávu na hřiště ve Všetulích.

A co nás čeká v nadcházejících měsících?
V prosinci a začátkem příštího roku se zúčastníme pres-

tižního turnaje StarezCup v brněnských Ivanovicích. Tur-
naj pořádá Fotbalové centrum Brno v nově postavené 
nafukovací hale a je rozdělen do tří kol. Kluci se na turnaj 
velmi těší, protože podle ohlasů je tento turnaj dobře 
připraven, panuje zde bouřlivá atmosféra během zápasů  
a určitě jim přinese spoustu nových zkušeností. Mimo to se 
ještě zúčastníme předvánočního turnaje v Hluku.

Za zmínku také stojí již tradiční jarní soustředění na 
hotelu Rusava, na které vyrazíme začátkem března 2023. 
Kluky čeká kromě intenzivního dvoufázového tréninku také 
relax v bazénu, spousta legrace a zábavy.

Závěrem nezbývá než poděkovat klubu SFK ELKO Hole-
šov, Městu Holešov, sponzorům a určitě také všem rodičům 
za podporu a perfektní fanouškovskou základnu, která vždy 
vytvoří krásnou atmosféru při zápasech. Doufáme, že se Vám 
v jarní části odměníme dobrými výsledky a pěknou hrou.

Všem přejeme klidné a ničím nerušené svátky, do 
nového roku mnoho zdraví, štěstí, pozitivní mysl a spoustu 
osobních i sportovních úspěchů.

Trenéři David Hrudík a Erik Bakalík

SFK ELKO Holešov - mladší žáci

ním kole. Za čtrnáct dní nás čekal galavečer Sad gym 
Fight night IV ve Zlíně. Honza Kříž vyhrává na body nad 
svým soupeřem z TKBC Praha a Zuzka taktéž vítězí na 
body ve svém profesionálním zápase nad soupeřkou ze 
Slovenska.                                  Mgr. Petr Osokin 

Všem našim fanouškům a příznivcům dě-
kujeme za podporu a přejeme krásné a ničím 
nerušené vánoční svátky, bohatého Ježíška  
a do nového roku zdraví, štěstí a s dobrou ná-
ladou se těšíme na viděnou. SFK ELKO Holešov
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Tři tituly na Mistrovství ČR mužů a žen pro TJ Holešov!
O víkendu 12.- 13. listopadu se v areálu Olymp 

CSMV v Praze uskutečnilo Mistrovství ČR mužů a žen ve 
vzpíraní. Této nejdůležitější soutěže v českém vzpěrač-
ském kalendáři se zúčastnilo i 8 závodníků z řad TJ Ho-
lešov. Konkrétně jsme do boje o nejcennější kovy vyslali 
6 mužů a 2 ženy. 

Soutěž byla zahájena v sobotu dopoledne 1. skupi-
nou mužů, o níž byla k vidění i reportáž na ČT sport, a jejíž 
součástí byly ty nejtěžší váhové kategorie. K vidění byly 
i světové výkony Jiřího Orsága, který dokázal dostat nad 
hlavu senzačních 235 kg, a kterého si Holešováci mohou 
pamatovat jako bývalého studenta policejní školy.

Zároveň hned v 1. skupině slavil Holešov první dvě 
medaile. V kategorii do 109 kg se mistrem ČR výkonem 
152 kg v trhu a 190 kg v nadhozu stal Josef Kolář, kte-

rý se v současné době připravuje stejně jako výše zmí-
něný Jiří Orság na prosincové Mistrovství světa mužů  
a žen, kterým zároveň pro vzpěrače začíná kvalifikační 
období na Letní olympijské hry v Paříži 2024. Ve stej-
né hmotnostní kategorii vybojoval bronzovou medaili  
i jeho mladší bratr Jan Kolář, který zvládl utrhnout 125 
kg a nadhodit 152 kg. O pár hodin později startoval 
Honza i na 1. kole II. bundesligy v Německu, kde se mu 
v nadhozu povedlo vzepřít 168 kg a vytvořil tak nový 
juniorský národní rekord.

Již několikátý titul mistra ČR vybojoval v kategorii 
do 81 kg Petr Mareček, který dokázal vzepřít 148 kg  
v trhu a 173 kg v nadhozu. Petr patří dlouhodobě k elitě 
českého vzpírání a potvrdil to i na tomto šampionátu, 
kdy se v absolutním pořadí umístil na 2. místě za trojná-
sobným olympionikem Jiřím Orságem.

Mezi muži reprezentovali TJ Holešov ještě Martin 
Novotný, který v kategorii do 96 kg obsadil 4. místo (125 
kg + 150 kg), Petr Bárta, který v kategorii do 81 kg obsa-
dil stejnou příčku (110 kg + 135 kg) a David Kolář, který 
v kategorii do 89 kg obsadil 6. místo (115 kg + 138 kg).

Neděle patřila v Praze tomu něžnějšímu pohlaví. 
Obě naše reprezentantky jak Pavlína Šedá, tak Markéta 
Vrabcová startovaly v kategorii do 87 kg. 

Pavlína vybojovala výkonem 81 kg v trhu a 89 kg 
v nadhozu svůj první titul mistryně ČR žen. Zároveň 
během soutěže překonala 2 národní rekordy juniorek  
v trhu, jeden ve dvojboji a hlavně jeden národní rekord 
žen v trhu!! Markéta si za výkon 65 kg v trhu a 79 kg  
v nadhozu odvezla stříbrnou medaili. 

Všem našim závodníkům děkujeme za skvělou re-
prezentaci.                                                               Daniel Kolář

 „Nechme vodu vplout do našich životů.“ 
Nově založený Plavecký oddíl Orel, jednota Holešov 

má za sebou první dva měsíce činnosti. Za tuto krátkou 
dobu má téměř třicet členů ve věku 2,5 až 18 let. Vznikla 
skvělá parta, která se navzájem podporuje a s radostí tré-
nuje.  A nejen trénuje, ale prožívá i krásné společné chvíle.

Ve středu 7. 12. 2022 se pro naše sportovce konala 
Mikulášská nadílka, kterou si všichni užili. Nejen, že si 
naše děti odměny zasloužily, ale sami se rozhodly obda-
rovat jiné, a to děti z Dětského domova v Kroměříži, pro 
které uspořádaly sbírku plyšáků. Duší a motorem oddílu  
jsou  naše skvělé trenérky Pavla a Darina Pisettovy, kte-

ré své nadšení a optimismus dokázaly vlít do životů nás 
všech. Za to jim patří náš obdiv a velké díky.

Poděkování patří i provozovateli bazénu a jeho pra-
covníkům za skvělou spolupráci a našim mikulášským 
sponzorům: společnosti Nestlé -Sfinx Holešov, panu Jiřímu 
Daňkovi a Michalu Štěpánkovi, dalším dárcům a samozřej-
mě Mikuláši s andělem  Oldřichu a Yvettce  Rektoříkovým. 

Plavecký oddíl přeje všem krásné prožití adventu  
a Vánoc. 

Lenka Karhanová
starostka jednoty Orel Holešov

Povedenou podzimní část 
sezony mladší přípravka 
završila turnajem v Brně

Podzimní část sezony mladší přípravky Holešova se 
stala minulostí. V rámci okresního přeboru jsme odehrá-
li celkem 8 mistrovských utkání. Účastnili jsme se také 
krajského přeboru, kde jsme hráli dalších 5 zápasů. Jak 
to tak už ve věkové kategorii od 7 do 9 let bývá, padalo 
hodně branek. Zápasy byly určitě zajímavé, na čemž se 
nepochybně podíleli i rodiče a další diváci. Polovinu sezo-
ny jsme završili turnajem Starez Cup 2022 v Brněnských 
Ivanovicích. Turnaj určený pro ročníky narození 2014 je 
rozdělen do tří kol a pořádá jej Fotbalové centrum Brno 
v nafukovací hale. V prvním kole, jehož se účastnilo cel-
kem 7 týmů, jsme skončili na solidním čtvrtém místě  
s minimální ztrátou na třetí tým Blanska, s nímž se nám 
podařilo zvítězit. Do dalších bojů tedy máme výhodnou 
pozici. Za podzimní část sezony musíme kluky pochválit, 
opravdu se snažili a nic nevypouštěli. Nejlepšími střelci 
podzimní části se stali Matěj Štěpán s 56 góly a Patrik 
Stolář s 38 brankami. Pokračovat nyní budeme tréninky 
v halách na 1. ZŠ Holešov a 3. ZŠ Holešov, případně na 
umělé trávě za 3. ZŠ Holešov.

Trenéři Radek, Martin a Ondra
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Holešovští Thaiboxeři pokračují na vítězné vlně
Listopad byl pro Holešovský Rednecks gym více 

než úspěšný. Nejdříve nás čekala liga v Thajském boxu 
v Banské Bystrici. Zuzka Malíková nejprve zabojovala se 
soupeřkou z vyšší váhové kategorie a prohrává bodovým 
rozhodnutím rozhodčích, kdy dva rozhodčí dávají vítěz-

ství soupeřce a jeden rozhodčí Zuzce. Okamžitě bere na 
místě další zápas, opět se soupeřkou z vyšší váhové kate-
gorie, a v něm jednomyslným rozhodnutím rozhodčích 
vítězí. Honza Kříž asi nechtěl ztrácet čas před dlouhou 
cestou zpět do Holešova a pro jistotu vítězí ihned v prv-

Nastalo adventní období, čas zklidnění, bilancování  
a my můžeme díky tomu nyní shrnout uplynulou část pod-
zimní fotbalové sezony mladších žáků.

Po více než měsíční prázdninové pauze jsme se za-
čali scházet na tréninky v půlce měsíce srpna. I když byly 
prázdniny stále v plném proudu, nadšení kluků potkat se 
s kamarády na hřišti a zahrát si fotbal, bylo obrovské.  Kdo 
nebyl na dovolené nebo na táboře, byl několikrát týdně na 
všetulském hřišti na tréninku. Důkazem jejich nadšení bylo 
i to, že po skončení tréninku zůstávali někteří z nich do ve-
černích hodin stále na hřišti a kopali. Jsme rádi za to, že se 
vytvořila prima parta, která drží při sobě a jsou si kamarády.

Do podzimní části sezony jsme pak vkročili s vervou  
a velkými očekáváními. Zápasy jsme odehráli v rámci 
soutěže krajského přeboru. Po prázdninovém rozjezdu na-
stoupilo celkem 11 kluků a 1 dívka (M. Arban, P. Bakalík, S. 
Holub, O. Hrnčiřík, F. Hrudík, D. Klůj, J. Münster, K. Mika, K. 
Rákošová, P. Sklenář, Š. Skotek a D. Zedek). Z tohoto počtu 
je 10 dětí ročník 2011 a pouze 2 hráči ročník 2010. Tým tedy 
netrápí pouze fakt, že v mladších žácích je málo dětí co do 
počtu, ale také to, že v zápasech této části soutěže nastupují 
převážně proti starším hráčům. Tato skutečnost se částečně 
podepsala na výsledcích soutěžní části stejně jako to, že se 
nám často nepodařilo z důvodu nemocí a úrazů seskládat 
sestavu z vlastních hráčů a museli jsme využít pomoc věko-
vě mladších kluků starší přípravky. 

Trenérům starší přípravky děkujeme za skvělou spo-
lupráci a poskytnutí hráčů na naše zápasy. Velké díky patří 
hráčům T. Horkovi, R. Chytílkovi , A. Jakubíčkovi, V. Koneč-
nému, T. Navrátilovi a brankáři A. Zacharovi. Kluci se ve hře 
neztratili, bojovali, byli nám posilou a věříme, že nabrali 
nové zkušenosti na větším hřišti. 

V rámci soutěže krajského přeboru mladších žáků hra-
jeme proti týmům FC Zlín B, Kroměříž B, Staré Město, Uher-
ský Brod, Baťov, Bojkovice, Brumov, Morkovice, Rožnov pod 
Radhoštěm a Slavičín.

Nutno zmínit, že další překážkou k větší úspěšnosti bylo 
také to, že většina zápasů se odehrávala na umělé trávě, ni-
koliv na pažitu.  Styl hry je potom jiný. A v neposlední řadě 
nám v několika zápasech chybělo malinko toho sportovního 
štěstí. Z nasbíraných úspěchů i malých neúspěchů si určitě 
bereme ponaučení pro příště. Pevně ale věříme a děláme 
maximum pro to, aby se po novém roce vše obrátilo v náš 
prospěch a v tabulce se nám podařilo skočit o pár příček výše. 

Soutěžní část má nyní zimní přestávku, ale tréninková 
příprava pro naše borce pokračuje i nadále. Od listopadu 
se pondělní tréninky odehrávají v tělocvičně 3.ZŠ, úterní 
pak v tělocvičně holešovského Gymnázia a poté ještě kluci  
s trenérem vyběhnou na ovál, kde pokračuje trénink vytr-
valostního běhu a sprintů. Ve čtvrtek se trénink přemístí na 
umělou trávu na hřiště ve Všetulích.

A co nás čeká v nadcházejících měsících?
V prosinci a začátkem příštího roku se zúčastníme pres-

tižního turnaje StarezCup v brněnských Ivanovicích. Tur-
naj pořádá Fotbalové centrum Brno v nově postavené 
nafukovací hale a je rozdělen do tří kol. Kluci se na turnaj 
velmi těší, protože podle ohlasů je tento turnaj dobře 
připraven, panuje zde bouřlivá atmosféra během zápasů  
a určitě jim přinese spoustu nových zkušeností. Mimo to se 
ještě zúčastníme předvánočního turnaje v Hluku.

Za zmínku také stojí již tradiční jarní soustředění na 
hotelu Rusava, na které vyrazíme začátkem března 2023. 
Kluky čeká kromě intenzivního dvoufázového tréninku také 
relax v bazénu, spousta legrace a zábavy.

Závěrem nezbývá než poděkovat klubu SFK ELKO Hole-
šov, Městu Holešov, sponzorům a určitě také všem rodičům 
za podporu a perfektní fanouškovskou základnu, která vždy 
vytvoří krásnou atmosféru při zápasech. Doufáme, že se Vám 
v jarní části odměníme dobrými výsledky a pěknou hrou.

Všem přejeme klidné a ničím nerušené svátky, do 
nového roku mnoho zdraví, štěstí, pozitivní mysl a spoustu 
osobních i sportovních úspěchů.

Trenéři David Hrudík a Erik Bakalík

SFK ELKO Holešov - mladší žáci

ním kole. Za čtrnáct dní nás čekal galavečer Sad gym 
Fight night IV ve Zlíně. Honza Kříž vyhrává na body nad 
svým soupeřem z TKBC Praha a Zuzka taktéž vítězí na 
body ve svém profesionálním zápase nad soupeřkou ze 
Slovenska.                                  Mgr. Petr Osokin 

Všem našim fanouškům a příznivcům dě-
kujeme za podporu a přejeme krásné a ničím 
nerušené vánoční svátky, bohatého Ježíška  
a do nového roku zdraví, štěstí a s dobrou ná-
ladou se těšíme na viděnou. SFK ELKO Holešov
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Na sobotu 19. listopadu jsme se opravdu těšily, pro-
tože jsme si poprvé jely zahrát na III. ročník turnaje ve 
stolním tenise do Třebětic. Za T. J. Sokol Holešov ženskou 
kategorii reprezentovala Andrea Ivánková a Eva Poiselo-
vá a dovezly domů ocenění za 4. a 7. místo.

Turnaje se zúčastnilo 22 mužů a 9 žen z nejrůzněj-
ších sportovních organizací našeho regionu. V sokolovně 
se hrálo na pěti pingpongových stolech, takže celý turnaj 
probíhal hladce. Turnaj se hrál vyřazovacím systémem na 
dva zápasy. V semifinále a finále pak na tři zápasy. 

Atmosféra byla velmi rodinná a nechybělo ani ob-
čerstvení v podobě obědového guláše. Jsme moc rádi, že 
jsme se této akce zúčastnily a děkujeme moc organizáto-
rům za příjemné sportovní odpoledne. 

                       Za T. J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Účast T. J. Sokol Holešov 
na turnaji ve stolním 
tenise v Třeběticích

Velmi úspěšný podzim Holešovských holek
Po předchozí úspěšné sezóně v SR 2021-2022, kdy 

klub získal už šestou vítěznou trofej ve své historii, vstu-
poval celek holešovských děvčat do podzimní části Mo-
ravskoslezské divize žen sk. „B“  SR 2022-2023 s ambicemi 
umístit se do třetího místa v tabulce.

Po trochu rozpačité letní přípravě, narušované zdra-
votními problémy, pracovními povinnostmi hráček a ne-
přesvědčivými výkony v přípravných utkáních se vedení 
klubu podařilo konsolidovat hráčskou základnu, vhodně 
doplnit kádr o zkušené hráčky Šiblovou a Samsonovou, 
které přinesly do týmu zkušenost a výrazné zkvalitnění 
hry.  Dále tým doplnily perspektivní mladé hráčky Hradi-
lová, Bonková a Skácelová, které přestoupily z SK Hranice 
a Slezáková z Dřínova. K soutěžním zápasům nastupoval 
tým s vědomím, že jedině poctivý a obětavý výkon zajistí 
potřebné body a povede k dobrému umístění v tabulce. 
Soutěž zahájily Holešovanky zápasem v Březůvkách, kde 
zaskočily domácí celek kvalitní útočnou hrou a vítězstvím 
8 : 1.  K druhému zápasu odjížděla děvčata v roli mírného 
favorita do Protivanova. Zde se dokázala vyrovnat s těžký-
mi podmínkami zápasu a přivezla vítězství 2 : 1. Ve třetím 
utkání holky přivítaly na stadionu Míru kvalitní a  ambici-
ózní celek Uherského Brodu, kdy po velké střelecké smůle 
jen remizovaly 1 : 1. Už v dalším utkání ve Vlkoši, ačkoliv 
nepodaly dobrý výkon, přece jen urvaly vítězství 2 : 0.  
K rozhodujícímu zápasu podzimu zavítal do Holešova 
velmi kvalitní celek SK Prostějov. Po náročném zápase pro-
kázaly Holešovské holky nejen snahu a bojovnost, ale i fot-
balovost a po zásluze se mohly radovat z výhry 2 : 1. Navíc 
se vyhouply od čela tabulky. Dobrou výkonnost a rostoucí 

formu pak prokázaly v těžkém utkání s B týmem Sigmy 
Olomouc, který po velkém boji zdolaly 2 : 0. V domácím 
zápase s tvrdým celkem z Mostkovic se projevila výrazná 
herní převaha a tým dosáhl poměrně snadného vítězství 
6 : 0. V okresním derby,  na hřišti Ajaxu Bezměrov, se pak 
děvčatům podařilo vrátit domácím porážku z minulého 
ročníku a odvézt si vítězství 4 : 1. Podzimní část soutěže 
pak zakončilo holešovské družstvo s posledním celkem 
tabulky, nováčkem soutěže, SK Tečovice. Konečné skóre se 
v tomto zápase zastavilo na 16 : 0. Celková bilance týmu: 
FK Holešovské holky se  8x radoval  z vítězství, 1x remizo-
val a neutrpěl žádnou porážku. Získal 25 bodů při skóre 
44 : 5, což znamená přezimování na 1. místě v MSDŽ sk. 
„B“. Všem děvčatům patří velké uznání a poděkování za 
vzornou reprezentaci klubu a města Holešova. Za podpo-

Holešov uspořádal největší okresní turnaj sezony 
2022/2023

O každoroční tituly okresních přeborníků ve stolním 
tenise se hrálo v Holešově 19. a 20. listopadu 2022. Míst-
ní oddíl TJ Holešov připravil halu se šesti stoly, celkem se 
zapojilo 51 hráčů mládeže a 19 dospělých. Hrálo se celou 
sobotu a neděli a odehrálo se na 200 zápasů na tři vítěz-
né sady. Vedle domácího TJ Holešov startovali zástupci 
dalších klubů Slávia Kroměříž, TJ Bystřice pod Hostýnem, 
Spartak Hulín, Sokol Morkovice. Přičemž zlaté medaile 
putovaly pouze hráčům z Holešova a Hulína. TJ Holešov 
reprezentovalo 14 hráčů a hráček. 

Uskutečnilo se celkem 10 disciplín. Nejvíce zlatých 
medailí si nakonec odnesli hráči a hráčky ze Spartaku Hu-

lín, ale v nejprestižnějších kategoriích dominoval domácí 
TJ Holešov. Ve dvouhře mužů obsadili jeho hráči první  
a čtvrté místo, vítězem se stal Radek Doležel, čtvrtý skon-
čil David Stoklásek. Ve čtyřhře mužů obsadili hráči TJ Hole-
šov taktéž první místo (Radek Doležel a David Stoklásek).

V mládežnických kategoriích předvedli pěkné výko-
ny Lucie Viznerová (dvě zlaté a po jedné stříbrné a bron-
zové medaili), Petr Rektořík, Tomáš Zicháček a Adriana 
Hanousková (stříbrná medaile) a Aleš Chudárek (bron-
zová medaile). Těsně pod stupni vítězů skončili i Ondřej 
Bílek, Tobiáš Preisler či Tomáš Nedbal.

Libor Liška, předseda oddílu stolního tenisu

Stupně vítězů – čtyřhra mužů: Vítězní Holešované obklopeni bystřickým a kroměřížským párem
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ru a výbornou diváckou kulisu patří poděkování i všem 
domácím příznivcům a fanouškům.

Do mistrovských zápasů zasáhly: Kuchařová, Sklenaří-
ková, Tiefenbachová, Slezáčková, Vašíčková, Kotasová, Křen-
ková, Pospíšilíková, Stavjaníková, Slavíková Julie, Slavíková 
Karolína, Škrabalová, Setínská, Rýdlová, Bonková, Slezáko-
vá, Hradilová, Skácelová, Šiblová, Samsonová a Ševčíková.

Střelecky se prosadily hráčky: Rýdlová - 9, Šiblová -7, 
Ševčíková a Samsonová – 5, Stavjaníková - 4, Hradilová 
- 3, Sklenaříková, Křenková, Slavíková Karolína – 2, Po-
spíšilíková, Slezáčková, Slavíková Julie - 1. 

Při závěrečném hodnocení byly vedením klubu oce-
něny hráčky:  Pavla Šiblová – „nejlepší hráčka – podzim 
2022“; Karolína Slavíková - „talent roku – podzim 2022“; 
Terezie Pospíšilíková – „za trvalý výkonnostní růst“.
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Mikuláš zavítal do naší sokolovny !!!
Ve čtvrtek 1. 12. jsme v naší sokolovně přivítali 

vzácnou návštěvu, pana Mikuláše. A měl s sebou krásné 
pomocníky, dva hodné čertíky a dva krásné anděly. Pro 
předškoláky i pro rodiče s dětmi jsme se snažili uspořádat 
trochu jiné cvičení, spojené právě s těmito postavami.

Na začátku cvičení si děti musely samy postavit pek-
lo z velkých kostek a ozdobit naše vymyšlené 3D nebe. 
Jednalo se o „nebe“, které jsme vytvořili ze svatební 
dekorace na gymnastických kruzích. Bylo poznat na dět-
ských tvářích, že jsou spokojenější v nebíčku s hvězdami 
a slunečními paprsky. Pak následovala přebíhačka mezi 
peklem a nebem při mikulášské hudbě. Snažili jsme se 
naučit děti i čertovskou básničku a zatančit si společný 
taneček. 

Pak se zhaslo, nastalo ticho a dveřmi někdo přišel. 
Dalo by se říct, že děti měly větší respekt z Mikuláše 
než z čertů a snažily se na připravené opičí dráze cvičit 
co nejlépe. Mikulášská družina procházela okolo nich  
a chválila, co se již od září na nářadí naučily. Děti pak 

předstoupily před Mikuláše a předvedly naučenou bás-
ničku. Ti nejmenší jen třeba slušně pozdravili, protože 
přeci jen jsou ještě malincí a nemají takovou odvahu 
Mikuláši něco říct.

Děkujeme všem kamarádům a rodinným příslušníkům, 
kteří nám s tímto odpolednem pomáhali. Děti byly statečné 
a šikovné. Z připravených balíčků měly radost, což zase dělá 
radost nám.                     Za T.J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Gymnastky T. J. Sokol Holešov závodily v Bystřici 
V sobotu 26. 11. 2022 proběhl ve sportovní hale 

Sušil v Bystřici pod Hostýnem již tradiční závod ve spor-
tovní gymnastice „Včelínský dvojboj“.

Závodu se zúčastnilo celkem 156 závodnic v osmi 
věkových kategoriích. Děvčata předvedla své sestavy na 
kladině a prostných. Náš oddíl reprezentovalo celkem 
12 závodnic. V kategorii 6-7 letých nám své dovednosti 
předvedlo 45 gymnastek a mezi nimi naše Hanička Od-
stčilíková, Marianka Konečná a Darinka Odstrčilíková. 
Za desetiletá děvčata závodila Diana Skalníková, za je-
denáctiletá Nikol Sládečková, Alena Poiselová, Simona 
Wiktorová a Helena Šmýdová. Naše nejstarší závodnice 
Eliška Janalíková, Marika Regentíková, Alžběta Hudcová 
a Lucie Wiktorová závodily v kategorii 13-14 letých. 

Všechny gymnastky byly velmi šikovné a ve velké 
konkurenci se neztratila ani naše děvčata. Mezi nejmen-
šími byla Hanička čtrnáctá, v kategorii jedenáctiletých 
se z 19 závodnic umístila na 9. místě Nikol a na10. místě 
Alena. Mezi nejstaršími se Eliška umístila na 10. místě,  
Marika na 12. místě, 13. místo získala Alžběta a 14. mís-
to Lucie. Krásné prostředí sportovní haly Sušil přispělo  
k velmi pěkné atmosféře a pro diváky na tribuně to byla 
pěkná a napínavá podívaná. 

Všem holešovským gymnastkám a trenérům děku-
jeme za reprezentaci na těchto závodech a gratulujeme 
k jejich výkonům.

             
   Za T. J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Kiteboarding - TEST DAYS
Ve čtvrtek 17. 11. 2022 v Holešově proběhla další akce 

ze série kitobarding TEST DAYS, které uspořádal ve spolu-
práci s dalšími partnery spolek Kiteboarding Holešov! 

Vydařilo se nám to krásně, nepršelo, vítr foukal po 
celý den o rychlosti 4-6 m/s a testovalo se naplno téměř 
veškeré vybavení, jež bylo k dispozici. I když nebyla taková 
účast, s jakou jsme počítali, že bude, tak nám to nevadilo. 

Skalní borci se sešli a bylo to super. Na stánku jsme měli 
připraveno občerstvení a účastníci si mohli dát svařené 
víno, či klobásu. V příštím roce budeme další TEST DAYS 
směřovat na jaro.

Moc děkujeme všem účastníkům akce, Zlínskému 
kraji za možnost takové akce pro Vás/Nás dělat a všem 
našim sponzorům. 

Přátelé, těšíme se na vás na příštím TEST DAYS  
a přejeme hodně zdaru, hezké svátky a všechno nejlepší 
do roku 2023. https://www.meatfly.cz/
https://KITEBOARDING.cz/ 
https://www.raab.cz/
Město Holešov 
Flysurfer Kiteboarding                                           Petr Němeček
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Na sobotu 19. listopadu jsme se opravdu těšily, pro-
tože jsme si poprvé jely zahrát na III. ročník turnaje ve 
stolním tenise do Třebětic. Za T. J. Sokol Holešov ženskou 
kategorii reprezentovala Andrea Ivánková a Eva Poiselo-
vá a dovezly domů ocenění za 4. a 7. místo.

Turnaje se zúčastnilo 22 mužů a 9 žen z nejrůzněj-
ších sportovních organizací našeho regionu. V sokolovně 
se hrálo na pěti pingpongových stolech, takže celý turnaj 
probíhal hladce. Turnaj se hrál vyřazovacím systémem na 
dva zápasy. V semifinále a finále pak na tři zápasy. 

Atmosféra byla velmi rodinná a nechybělo ani ob-
čerstvení v podobě obědového guláše. Jsme moc rádi, že 
jsme se této akce zúčastnily a děkujeme moc organizáto-
rům za příjemné sportovní odpoledne. 

                       Za T. J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Účast T. J. Sokol Holešov 
na turnaji ve stolním 
tenise v Třeběticích

Velmi úspěšný podzim Holešovských holek
Po předchozí úspěšné sezóně v SR 2021-2022, kdy 

klub získal už šestou vítěznou trofej ve své historii, vstu-
poval celek holešovských děvčat do podzimní části Mo-
ravskoslezské divize žen sk. „B“  SR 2022-2023 s ambicemi 
umístit se do třetího místa v tabulce.

Po trochu rozpačité letní přípravě, narušované zdra-
votními problémy, pracovními povinnostmi hráček a ne-
přesvědčivými výkony v přípravných utkáních se vedení 
klubu podařilo konsolidovat hráčskou základnu, vhodně 
doplnit kádr o zkušené hráčky Šiblovou a Samsonovou, 
které přinesly do týmu zkušenost a výrazné zkvalitnění 
hry.  Dále tým doplnily perspektivní mladé hráčky Hradi-
lová, Bonková a Skácelová, které přestoupily z SK Hranice 
a Slezáková z Dřínova. K soutěžním zápasům nastupoval 
tým s vědomím, že jedině poctivý a obětavý výkon zajistí 
potřebné body a povede k dobrému umístění v tabulce. 
Soutěž zahájily Holešovanky zápasem v Březůvkách, kde 
zaskočily domácí celek kvalitní útočnou hrou a vítězstvím 
8 : 1.  K druhému zápasu odjížděla děvčata v roli mírného 
favorita do Protivanova. Zde se dokázala vyrovnat s těžký-
mi podmínkami zápasu a přivezla vítězství 2 : 1. Ve třetím 
utkání holky přivítaly na stadionu Míru kvalitní a  ambici-
ózní celek Uherského Brodu, kdy po velké střelecké smůle 
jen remizovaly 1 : 1. Už v dalším utkání ve Vlkoši, ačkoliv 
nepodaly dobrý výkon, přece jen urvaly vítězství 2 : 0.  
K rozhodujícímu zápasu podzimu zavítal do Holešova 
velmi kvalitní celek SK Prostějov. Po náročném zápase pro-
kázaly Holešovské holky nejen snahu a bojovnost, ale i fot-
balovost a po zásluze se mohly radovat z výhry 2 : 1. Navíc 
se vyhouply od čela tabulky. Dobrou výkonnost a rostoucí 

formu pak prokázaly v těžkém utkání s B týmem Sigmy 
Olomouc, který po velkém boji zdolaly 2 : 0. V domácím 
zápase s tvrdým celkem z Mostkovic se projevila výrazná 
herní převaha a tým dosáhl poměrně snadného vítězství 
6 : 0. V okresním derby,  na hřišti Ajaxu Bezměrov, se pak 
děvčatům podařilo vrátit domácím porážku z minulého 
ročníku a odvézt si vítězství 4 : 1. Podzimní část soutěže 
pak zakončilo holešovské družstvo s posledním celkem 
tabulky, nováčkem soutěže, SK Tečovice. Konečné skóre se 
v tomto zápase zastavilo na 16 : 0. Celková bilance týmu: 
FK Holešovské holky se  8x radoval  z vítězství, 1x remizo-
val a neutrpěl žádnou porážku. Získal 25 bodů při skóre 
44 : 5, což znamená přezimování na 1. místě v MSDŽ sk. 
„B“. Všem děvčatům patří velké uznání a poděkování za 
vzornou reprezentaci klubu a města Holešova. Za podpo-

Holešov uspořádal největší okresní turnaj sezony 
2022/2023

O každoroční tituly okresních přeborníků ve stolním 
tenise se hrálo v Holešově 19. a 20. listopadu 2022. Míst-
ní oddíl TJ Holešov připravil halu se šesti stoly, celkem se 
zapojilo 51 hráčů mládeže a 19 dospělých. Hrálo se celou 
sobotu a neděli a odehrálo se na 200 zápasů na tři vítěz-
né sady. Vedle domácího TJ Holešov startovali zástupci 
dalších klubů Slávia Kroměříž, TJ Bystřice pod Hostýnem, 
Spartak Hulín, Sokol Morkovice. Přičemž zlaté medaile 
putovaly pouze hráčům z Holešova a Hulína. TJ Holešov 
reprezentovalo 14 hráčů a hráček. 

Uskutečnilo se celkem 10 disciplín. Nejvíce zlatých 
medailí si nakonec odnesli hráči a hráčky ze Spartaku Hu-

lín, ale v nejprestižnějších kategoriích dominoval domácí 
TJ Holešov. Ve dvouhře mužů obsadili jeho hráči první  
a čtvrté místo, vítězem se stal Radek Doležel, čtvrtý skon-
čil David Stoklásek. Ve čtyřhře mužů obsadili hráči TJ Hole-
šov taktéž první místo (Radek Doležel a David Stoklásek).

V mládežnických kategoriích předvedli pěkné výko-
ny Lucie Viznerová (dvě zlaté a po jedné stříbrné a bron-
zové medaili), Petr Rektořík, Tomáš Zicháček a Adriana 
Hanousková (stříbrná medaile) a Aleš Chudárek (bron-
zová medaile). Těsně pod stupni vítězů skončili i Ondřej 
Bílek, Tobiáš Preisler či Tomáš Nedbal.

Libor Liška, předseda oddílu stolního tenisu

Stupně vítězů – čtyřhra mužů: Vítězní Holešované obklopeni bystřickým a kroměřížským párem
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ru a výbornou diváckou kulisu patří poděkování i všem 
domácím příznivcům a fanouškům.

Do mistrovských zápasů zasáhly: Kuchařová, Sklenaří-
ková, Tiefenbachová, Slezáčková, Vašíčková, Kotasová, Křen-
ková, Pospíšilíková, Stavjaníková, Slavíková Julie, Slavíková 
Karolína, Škrabalová, Setínská, Rýdlová, Bonková, Slezáko-
vá, Hradilová, Skácelová, Šiblová, Samsonová a Ševčíková.

Střelecky se prosadily hráčky: Rýdlová - 9, Šiblová -7, 
Ševčíková a Samsonová – 5, Stavjaníková - 4, Hradilová 
- 3, Sklenaříková, Křenková, Slavíková Karolína – 2, Po-
spíšilíková, Slezáčková, Slavíková Julie - 1. 

Při závěrečném hodnocení byly vedením klubu oce-
něny hráčky:  Pavla Šiblová – „nejlepší hráčka – podzim 
2022“; Karolína Slavíková - „talent roku – podzim 2022“; 
Terezie Pospíšilíková – „za trvalý výkonnostní růst“.
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Mikuláš zavítal do naší sokolovny !!!
Ve čtvrtek 1. 12. jsme v naší sokolovně přivítali 

vzácnou návštěvu, pana Mikuláše. A měl s sebou krásné 
pomocníky, dva hodné čertíky a dva krásné anděly. Pro 
předškoláky i pro rodiče s dětmi jsme se snažili uspořádat 
trochu jiné cvičení, spojené právě s těmito postavami.

Na začátku cvičení si děti musely samy postavit pek-
lo z velkých kostek a ozdobit naše vymyšlené 3D nebe. 
Jednalo se o „nebe“, které jsme vytvořili ze svatební 
dekorace na gymnastických kruzích. Bylo poznat na dět-
ských tvářích, že jsou spokojenější v nebíčku s hvězdami 
a slunečními paprsky. Pak následovala přebíhačka mezi 
peklem a nebem při mikulášské hudbě. Snažili jsme se 
naučit děti i čertovskou básničku a zatančit si společný 
taneček. 

Pak se zhaslo, nastalo ticho a dveřmi někdo přišel. 
Dalo by se říct, že děti měly větší respekt z Mikuláše 
než z čertů a snažily se na připravené opičí dráze cvičit 
co nejlépe. Mikulášská družina procházela okolo nich  
a chválila, co se již od září na nářadí naučily. Děti pak 

předstoupily před Mikuláše a předvedly naučenou bás-
ničku. Ti nejmenší jen třeba slušně pozdravili, protože 
přeci jen jsou ještě malincí a nemají takovou odvahu 
Mikuláši něco říct.

Děkujeme všem kamarádům a rodinným příslušníkům, 
kteří nám s tímto odpolednem pomáhali. Děti byly statečné 
a šikovné. Z připravených balíčků měly radost, což zase dělá 
radost nám.                     Za T.J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Gymnastky T. J. Sokol Holešov závodily v Bystřici 
V sobotu 26. 11. 2022 proběhl ve sportovní hale 

Sušil v Bystřici pod Hostýnem již tradiční závod ve spor-
tovní gymnastice „Včelínský dvojboj“.

Závodu se zúčastnilo celkem 156 závodnic v osmi 
věkových kategoriích. Děvčata předvedla své sestavy na 
kladině a prostných. Náš oddíl reprezentovalo celkem 
12 závodnic. V kategorii 6-7 letých nám své dovednosti 
předvedlo 45 gymnastek a mezi nimi naše Hanička Od-
stčilíková, Marianka Konečná a Darinka Odstrčilíková. 
Za desetiletá děvčata závodila Diana Skalníková, za je-
denáctiletá Nikol Sládečková, Alena Poiselová, Simona 
Wiktorová a Helena Šmýdová. Naše nejstarší závodnice 
Eliška Janalíková, Marika Regentíková, Alžběta Hudcová 
a Lucie Wiktorová závodily v kategorii 13-14 letých. 

Všechny gymnastky byly velmi šikovné a ve velké 
konkurenci se neztratila ani naše děvčata. Mezi nejmen-
šími byla Hanička čtrnáctá, v kategorii jedenáctiletých 
se z 19 závodnic umístila na 9. místě Nikol a na10. místě 
Alena. Mezi nejstaršími se Eliška umístila na 10. místě,  
Marika na 12. místě, 13. místo získala Alžběta a 14. mís-
to Lucie. Krásné prostředí sportovní haly Sušil přispělo  
k velmi pěkné atmosféře a pro diváky na tribuně to byla 
pěkná a napínavá podívaná. 

Všem holešovským gymnastkám a trenérům děku-
jeme za reprezentaci na těchto závodech a gratulujeme 
k jejich výkonům.

             
   Za T. J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Kiteboarding - TEST DAYS
Ve čtvrtek 17. 11. 2022 v Holešově proběhla další akce 

ze série kitobarding TEST DAYS, které uspořádal ve spolu-
práci s dalšími partnery spolek Kiteboarding Holešov! 

Vydařilo se nám to krásně, nepršelo, vítr foukal po 
celý den o rychlosti 4-6 m/s a testovalo se naplno téměř 
veškeré vybavení, jež bylo k dispozici. I když nebyla taková 
účast, s jakou jsme počítali, že bude, tak nám to nevadilo. 

Skalní borci se sešli a bylo to super. Na stánku jsme měli 
připraveno občerstvení a účastníci si mohli dát svařené 
víno, či klobásu. V příštím roce budeme další TEST DAYS 
směřovat na jaro.

Moc děkujeme všem účastníkům akce, Zlínskému 
kraji za možnost takové akce pro Vás/Nás dělat a všem 
našim sponzorům. 

Přátelé, těšíme se na vás na příštím TEST DAYS  
a přejeme hodně zdaru, hezké svátky a všechno nejlepší 
do roku 2023. https://www.meatfly.cz/
https://KITEBOARDING.cz/ 
https://www.raab.cz/
Město Holešov 
Flysurfer Kiteboarding                                           Petr Němeček
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TYMY 
PROSINEC 2022:
30. 12. NOČNÍ POCHOD PRO PRALES – sraz ve 14 
hodin Obecní úřad Rusava, trasa: Rusava – Hostýn 
– Rusava (10 km), dobrovolný účastnický příspěvek 
bude poukázán na transparentní účet společnosti 
Green Life zabývající se záchranou pralesů na Su-
matře. Každý účastník obdrží účastnickou placku. 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2023:
 5. 1. Centrum preventivní medicíny - od 9 hodin, 
nutno předem objednat, informace na www.pre-
medical.cz
 6. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenisu - pro ne-
organizované hráče, od 15 hodin v TYMY, přihlášky 
do 4.1.
20. 1. Sousedská aneb Ples v TYMY – zveme všech-
ny rodiče, přátele, sponzory, sousedy a širokou ve-
řejnost - od 20 hodin, vstupné v předprodeji : 200,- 
Kč, vstupné na místě : 300,- Kč, k tanci a poslechu 
hraje skupina QUANTO, zajištěn bohatý program  
a občerstvení
27.– 28. 1. Lednové noční deskohraní – od 18 ho-
din, večer s deskovými hrami a nejen to …., pro 
účastníky bude opět připravena  zajímavá úniková 
hra, přihlášky do 20. 1. 2023
28. 1. Modelářské dopoledne - 9 – 12 hodin v TYMY, 
přijděte si vyzkoušet modelářské umění
29. 1. Dětský karneval aneb ples princů a princezen 
– od 15 hodin, v tělocvičně SVČ TYMY, čeká vás od-
poledne plné tance, her, zábavy, kouzel a překvape-
ní. Nebude chybět tombola a bufet, hudbu zajišťuje 
DJ Lupino, doporučujeme rezervaci předem

OD LEDNA OTEVÍRÁME:
3D TISKÁRNA PRO ZAČÁTEČNÍKY – 1. 200,- Kč /leden 
– květen/
HERECTVÍ – pro všechny, kteří mají zájem o divadel-
ní prkna, hlaste se v TYMY 1. 000,- Kč 
ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ – 1. 000,- Kč /leden – květen/
PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI NA MALÉM BAZÉNĚ – 
3.800,- Kč
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pro začátečníky, naučíte se 
základy focení v ateliéru, 1. 200,- Kč /leden -květen/
Na všechny tyto kroužky můžete čerpat dotaci – 
veškeré  info na: Darujeme kroužky dětem, od ledna 
možno čerpat dotaci na 2. pololetí, odkaz https://
admin.aktivnimesto.cz

Speciální zimní nabídka
Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně 
s kvalifikovanými instruktory lyžařské školy ESKI-
MÁK. Předpokládaný termín zahájení 23. – 27. led-
na 2023 (pondělí až pátek po vyučování).
JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY – 13. – 17.  2. 2023 
JARNÍ LYŽOVÁNÍ NA TROJÁKU – 13. – 17. 2. 2023

Na holešovském náměstí se zpívaly koledy společně 
s Plamínkem

SVČ Holešov se i tento rok zapojilo do celonárodní-
ho projektu „Česko zpívá koledy“, který pod patronátem 
Deníku probíhal již podvanácté. V letošním repertoáru 
bylo pět koled: Nesem vám noviny, Půjdem spolu do 
Betléma, Narodil se Kristus Pán, Veselé vánoční hody, 
Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.

Letos konečně tato akce proběhla bez jakýchkoliv 
omezení.

Na náměstí E. Beneše se sešlo spoustu dětí i do-
spělých, kteří si přišli společně zazpívat s dětským pě-
veckým sborem Plamínek ze 3. ZŠ Holešov. Akci podpořil 
také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert.

V 18 hodin jsme se propojili přes Český rozhlas  
s organizátory této akce. Tentokrát se živě vysílalo  
z Brna. Do akce Česko zpívá koledy se letos zapojilo cca 
900 měst a obcí.

Společné zpívání na náměstí v Holešově vytvořilo 
krásnou předvánoční náladu a celým náměstím se šířila 
velmi příjemná pozitivní energie.

Děkujeme všem, kteří se do této krásné akce zapojili.
Velký dík si zaslouží děti z Plamínku a také sbormis-

tryně paní Gabriela Kovářová a Lenka Hýžová.
Věříme, že se v příštím roce opět sejdeme na ná-

městí a společně si koledy zazpíváme.
Všem přejeme krásné Vánoce, pohodu, zdraví a klid.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY Holešov

NEJ vánoční stromečky zdobí náměstí

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM, PŘÍZNIVCŮM, 
SPONZORŮM A ČTENÁŘŮM HOLEŠOVSKA ZA PODPORU  
A SPOLUPRÁCI V ROCE 2022.

V NOVÉM ROCE  2023 PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRA-
VÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ STRÁ-
VENÉ CHVÍLE!

ZA KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ SVČ TYMY
 JARMILA VACLACHOVÁ, ředitelka

VÁNOČNÍ PROVOZ:
Máme otevřeno také: 23.12. a 27.,28.,29.,30.12. od 

13 do 16 hodin / stolní tenis, fotbálek, kulečník /, zájem-
ci o pronájem tělocvičny a dalších prostor rezervujte si 
čas do 23. 12.  předem v kanceláři TYMY

SVČ TYMY ve spolupráci s městem Holešov vyhlásilo 
v letošním roce již třetí ročník „soutěže“ o NEJ vánoční 
stromeček.

Do této „soutěže“ se přihlásilo celkem 17 organizací 
a spolků, PS M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY, MŠ + ZŠ 
Rymice, ZŠ Prusinovice, družina Prusinovice, družina 3.ZŠ 
Holešov, ZŠ Martinice, MŠ Grohova, MŠ Sluníčko, OU + 
ZŠ Holešov, MŠ Přílepy, ZŠ + MŠ Žeranovice, MŠ Masa-
rykova, MŠ Žopy, Hasiči, město Holešov + 1.ZŠ Holešov.

Na konci listopadu všechny tyto organizace dostaly 
stromečky, které měly za úkol do 8. 12 vyzdobit. Vernisáž pro-
bíhala ve středu 8. 12. v 17:00 hodin na náměstí E. Beneše.

Vzhledem k tomu, že každý stromeček byl skutečně 
originál a tak jsme také k této „soutěži“ přistupovali, byl 
každý stromeček porotou vyhlášen jako NEJ!

Děkujeme všem za aktivní přístup. Děkuji také 
všem, kteří se na přípravě akce podíleli – město Holešov, 
SVČ TYMY, firma Stella Holešov, Lukáš Leško, Jaroslav Po-
lášek. Určitě stromečky udělají radost všem, kteří budou 
procházet holešovským náměstím a dokreslí krásnou 
sváteční atmosféru našeho města.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

TYMY
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Od ledna nového roku se v holešovských přednáš-
kových sálech budou pravidelně konat přednášky, za-
měřené na kvalitu života. Iniciátorem a přednášejícím 
je PhDr. Jiří Hřebíček, psycholog, věnující se dlouhodobě 
ve své práci možnostem zkvalitnění života všech věko-
vých skupin. Požádali jsme pana doktora o podrobnější 
seznámení s cyklem přednášek.

Co vás vedlo k tomu, zařadit do svého před-
náškového programu Holešov?

Byla to především zkušenost účastníků mých 
přednášek na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a v jiných 
městech. Velmi mne těší, že účastníci přednášek právě  
z Holešova projevili zájem zprostředkovat myšlenky 
mých přednášek i pro holešovské občany. Z mého pohle-
du má smysl dělat přednášky tam, kde je o ně zájem.

O čem přednášky budou a v čem jsou podle 
Vás myšlenky v přednáškách zajímavé? Proč by si 
je občané Holešova měli přijít poslechnout?

 Je to vlastně velmi jednoduché. Člověk má touhu 
prožít šťastný, spokojený a naplněný život. Nikde se to 
ale neučíme, nemáme školu umění šťastného života  
a učíme se tzv „za pochodu“ v průběhu života. Neučí-
me se komunikovat, vychovávat děti, umění šťastného 
partnerství, manželství, umění, jak si poradit s životními 
krizemi, neučíme se být zdraví. A přitom existuje mnoho 
zkušeností jak směřovat svoje dění k pohodovému a har-
monickému životu – ať už ho spojujeme s rodinou, nebo 
s prací, nebo třeba s adrenalinem nebo cestováním. 
Kdybychom tyto informace a zkušenosti znali, mohli by-
chom se podle nich zařídit. Přednášky jsou koncentrací 
zkušeností a je to vlastně inspirace pro správné rozhodo-
vání každého z nás v řadě situací, do kterých se v životě 
dostaneme.

O jaká obsahová témata se tedy v přednáškách 
jedná, na co se účastníci přednášek mohou těšit?

Prvních pět přednášek bude zaměřeno na základní 
životní oblasti. První téma je zaměřeno celkově na život 

Přednášky jako inspirace pro skvělý život od ledna v Holešově
rozdělený do tří „věků“ s názvem přednášky Jak prožít 
skvělý život? – kdy v prvním věku se na život připravu-
jeme, ve druhém věku si plníme životní povinnosti a ve 
třetím věku si konečně užíváme.  Ve druhé přednášce 
si sdělíme zkušenosti s tím, jak vyladit psychiku, aby 
byla v harmonii. Třetí téma je zaměřeno na Mikrobiom 
– mozek v břiše, který ovlivňuje naše zdraví a náš život 
mnohem více, než bychom čekali a s tím souvisí i čtvrté 
téma a to zkušenosti se stravou, s jídlem a jeho vlivem 
na náš život. Co se s naším tělem děje, když jíme a když 
nejíme. Poslední přednáška, kterou jsem aktuálně při-
pravil, bude o umění komunikovat. Komunikace je ná-
stroj, zbraň, dostali jsme ji do vínku a buď ji umíme nebo 
neumíme používat. Anebo komunikaci umí používat 
někdo druhý a my vůbec netušíme, jak dokonale s námi 
manipuluje. Ovládnutí, resp. naopak neovládnutí komu-
nikace určuje kvalitu a úspěšnost našich vztahů v životě, 
naše setkání a rozchody, naše úspěchy a neúspěchy, po-
užívání komunikace vlastně rozhoduje i třeba o tom, jak 
budou vypadat životy našich dětí.

Jaká bude organizace přednášek?
Díky velké laskavosti ředitele Městského kulturního 

střediska pana magistra Adamíka a vedoucí knihovny 
paní Bc. Železné máme ve vašem krásném městě do-
hodnuty alternativně dva sály – přednáškový prostor  
v Městské knihovně a Salla terrenu v holešovském zám-
ku. Podle zájmu se budou přednášky konat v jednom  
z těchto sálů vždy jedno úterý v měsíci od 17 do 19 ho-
din (bez přestávky). Vzhledem k tomu, že počet míst je 
omezen, bude nutné se na přednášku přihlásit pomocí 
e-mailové komunikace (uvedené vždy v informaci  
o přednášce, na letáku).

A důležitá otázka, kolik bude přednáška stát?
Za vstupné 100,- Kč účastníci kromě zážitku  

z přednášky dostanou vždy v tištěné podobě prezentaci, 
která bude provázet na plátně přednášku, a tak si budou 
většinu informací, které budou na přednášce sděleny 

odnášet s sebou. Vstupné se bude platit pro přihlášené 
účastníky na místě přednášky. 

Proč by tedy člověk měl obětovat dvě hodiny 
svého života a 100,- Kč, když se bude rozhodovat, 
zda se přednášky zúčastnit?

Neřekl bych obětovat, ale investovat. Přesně. Dvě 
hodiny času a 100,- Kč. Protože přednáším už mnoho let 
a dostávám zpětné vazby o tom, jak přednášky vyznívají, 
tak mohu říci, že taková investice může přinést do živo-
ta posluchače rozhodně inspirativní podněty pro život, 
dlouhý život a zdravý život. Ovšem samozřejmě, pokud  
o takový život člověk stojí. A to je rozhodnutí na každém. 
Velmi rád každého na přednášce uvítám... a pak už se 
můžete nechat překvapit a inspirovat.

Děkuji za rozhovor.

Čas adventní je časem dobrých skutků a předvánoč-
ních akcí spojených s adventními trhy, rozsvěcováním 
vánočních stromků, uměleckými vystoupeními či dob-
rým jídlem a pitím. K této sváteční atmosféře se připojila  
i Martinická Omladina, která na druhou adventní neděli 
uskutečnila své vystoupení v domově důchodců na Ru-
mech ve Zlíně. Na úvod zazpívaly ze svého repertoáru 
děti pod vedením pí. Juráškové ze ZUŠ Holešov několik 
hanáckých písniček, potom se představili dospěláci se 
svým vystoupením a závěr celého programu ukončili 
všichni přítomní společně zazpíváním vánočních písniček  
a koled. Zpívali všichni včetně paní ředitelky pí. Budošové,  
personálu pečovatelek a přítomných seniorů. Celé naše 
vystoupení se setkalo s nebývalým ohlasem, jak hlavně 
u seniorů, tak i tamějšího personálu, což bylo naším potě-
šením nezištně obdarovat a udělat radost a pokoj  lidem, 
aby se tak necítili v těchto domovech sami a ukázali, že je 
o ně i v tomto předvánočním čase zájem a nejsou sami. 
Odjížděli jsme s dobrým pocitem, že jsme udělali  něco 
záslužného i pro druhé.                                                         (DB)

Martinická Omladina
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PROSINEC 2022:
30. 12. NOČNÍ POCHOD PRO PRALES – sraz ve 14 
hodin Obecní úřad Rusava, trasa: Rusava – Hostýn 
– Rusava (10 km), dobrovolný účastnický příspěvek 
bude poukázán na transparentní účet společnosti 
Green Life zabývající se záchranou pralesů na Su-
matře. Každý účastník obdrží účastnickou placku. 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2023:
 5. 1. Centrum preventivní medicíny - od 9 hodin, 
nutno předem objednat, informace na www.pre-
medical.cz
 6. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenisu - pro ne-
organizované hráče, od 15 hodin v TYMY, přihlášky 
do 4.1.
20. 1. Sousedská aneb Ples v TYMY – zveme všech-
ny rodiče, přátele, sponzory, sousedy a širokou ve-
řejnost - od 20 hodin, vstupné v předprodeji : 200,- 
Kč, vstupné na místě : 300,- Kč, k tanci a poslechu 
hraje skupina QUANTO, zajištěn bohatý program  
a občerstvení
27.– 28. 1. Lednové noční deskohraní – od 18 ho-
din, večer s deskovými hrami a nejen to …., pro 
účastníky bude opět připravena  zajímavá úniková 
hra, přihlášky do 20. 1. 2023
28. 1. Modelářské dopoledne - 9 – 12 hodin v TYMY, 
přijděte si vyzkoušet modelářské umění
29. 1. Dětský karneval aneb ples princů a princezen 
– od 15 hodin, v tělocvičně SVČ TYMY, čeká vás od-
poledne plné tance, her, zábavy, kouzel a překvape-
ní. Nebude chybět tombola a bufet, hudbu zajišťuje 
DJ Lupino, doporučujeme rezervaci předem

OD LEDNA OTEVÍRÁME:
3D TISKÁRNA PRO ZAČÁTEČNÍKY – 1. 200,- Kč /leden 
– květen/
HERECTVÍ – pro všechny, kteří mají zájem o divadel-
ní prkna, hlaste se v TYMY 1. 000,- Kč 
ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ – 1. 000,- Kč /leden – květen/
PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI NA MALÉM BAZÉNĚ – 
3.800,- Kč
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pro začátečníky, naučíte se 
základy focení v ateliéru, 1. 200,- Kč /leden -květen/
Na všechny tyto kroužky můžete čerpat dotaci – 
veškeré  info na: Darujeme kroužky dětem, od ledna 
možno čerpat dotaci na 2. pololetí, odkaz https://
admin.aktivnimesto.cz

Speciální zimní nabídka
Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně 
s kvalifikovanými instruktory lyžařské školy ESKI-
MÁK. Předpokládaný termín zahájení 23. – 27. led-
na 2023 (pondělí až pátek po vyučování).
JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY – 13. – 17.  2. 2023 
JARNÍ LYŽOVÁNÍ NA TROJÁKU – 13. – 17. 2. 2023

Na holešovském náměstí se zpívaly koledy společně 
s Plamínkem

SVČ Holešov se i tento rok zapojilo do celonárodní-
ho projektu „Česko zpívá koledy“, který pod patronátem 
Deníku probíhal již podvanácté. V letošním repertoáru 
bylo pět koled: Nesem vám noviny, Půjdem spolu do 
Betléma, Narodil se Kristus Pán, Veselé vánoční hody, 
Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.

Letos konečně tato akce proběhla bez jakýchkoliv 
omezení.

Na náměstí E. Beneše se sešlo spoustu dětí i do-
spělých, kteří si přišli společně zazpívat s dětským pě-
veckým sborem Plamínek ze 3. ZŠ Holešov. Akci podpořil 
také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert.

V 18 hodin jsme se propojili přes Český rozhlas  
s organizátory této akce. Tentokrát se živě vysílalo  
z Brna. Do akce Česko zpívá koledy se letos zapojilo cca 
900 měst a obcí.

Společné zpívání na náměstí v Holešově vytvořilo 
krásnou předvánoční náladu a celým náměstím se šířila 
velmi příjemná pozitivní energie.

Děkujeme všem, kteří se do této krásné akce zapojili.
Velký dík si zaslouží děti z Plamínku a také sbormis-

tryně paní Gabriela Kovářová a Lenka Hýžová.
Věříme, že se v příštím roce opět sejdeme na ná-

městí a společně si koledy zazpíváme.
Všem přejeme krásné Vánoce, pohodu, zdraví a klid.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY Holešov

NEJ vánoční stromečky zdobí náměstí

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM, PŘÍZNIVCŮM, 
SPONZORŮM A ČTENÁŘŮM HOLEŠOVSKA ZA PODPORU  
A SPOLUPRÁCI V ROCE 2022.

V NOVÉM ROCE  2023 PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRA-
VÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ STRÁ-
VENÉ CHVÍLE!

ZA KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ SVČ TYMY
 JARMILA VACLACHOVÁ, ředitelka

VÁNOČNÍ PROVOZ:
Máme otevřeno také: 23.12. a 27.,28.,29.,30.12. od 

13 do 16 hodin / stolní tenis, fotbálek, kulečník /, zájem-
ci o pronájem tělocvičny a dalších prostor rezervujte si 
čas do 23. 12.  předem v kanceláři TYMY

SVČ TYMY ve spolupráci s městem Holešov vyhlásilo 
v letošním roce již třetí ročník „soutěže“ o NEJ vánoční 
stromeček.

Do této „soutěže“ se přihlásilo celkem 17 organizací 
a spolků, PS M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY, MŠ + ZŠ 
Rymice, ZŠ Prusinovice, družina Prusinovice, družina 3.ZŠ 
Holešov, ZŠ Martinice, MŠ Grohova, MŠ Sluníčko, OU + 
ZŠ Holešov, MŠ Přílepy, ZŠ + MŠ Žeranovice, MŠ Masa-
rykova, MŠ Žopy, Hasiči, město Holešov + 1.ZŠ Holešov.

Na konci listopadu všechny tyto organizace dostaly 
stromečky, které měly za úkol do 8. 12 vyzdobit. Vernisáž pro-
bíhala ve středu 8. 12. v 17:00 hodin na náměstí E. Beneše.

Vzhledem k tomu, že každý stromeček byl skutečně 
originál a tak jsme také k této „soutěži“ přistupovali, byl 
každý stromeček porotou vyhlášen jako NEJ!

Děkujeme všem za aktivní přístup. Děkuji také 
všem, kteří se na přípravě akce podíleli – město Holešov, 
SVČ TYMY, firma Stella Holešov, Lukáš Leško, Jaroslav Po-
lášek. Určitě stromečky udělají radost všem, kteří budou 
procházet holešovským náměstím a dokreslí krásnou 
sváteční atmosféru našeho města.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY
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Od ledna nového roku se v holešovských přednáš-
kových sálech budou pravidelně konat přednášky, za-
měřené na kvalitu života. Iniciátorem a přednášejícím 
je PhDr. Jiří Hřebíček, psycholog, věnující se dlouhodobě 
ve své práci možnostem zkvalitnění života všech věko-
vých skupin. Požádali jsme pana doktora o podrobnější 
seznámení s cyklem přednášek.

Co vás vedlo k tomu, zařadit do svého před-
náškového programu Holešov?

Byla to především zkušenost účastníků mých 
přednášek na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a v jiných 
městech. Velmi mne těší, že účastníci přednášek právě  
z Holešova projevili zájem zprostředkovat myšlenky 
mých přednášek i pro holešovské občany. Z mého pohle-
du má smysl dělat přednášky tam, kde je o ně zájem.

O čem přednášky budou a v čem jsou podle 
Vás myšlenky v přednáškách zajímavé? Proč by si 
je občané Holešova měli přijít poslechnout?

 Je to vlastně velmi jednoduché. Člověk má touhu 
prožít šťastný, spokojený a naplněný život. Nikde se to 
ale neučíme, nemáme školu umění šťastného života  
a učíme se tzv „za pochodu“ v průběhu života. Neučí-
me se komunikovat, vychovávat děti, umění šťastného 
partnerství, manželství, umění, jak si poradit s životními 
krizemi, neučíme se být zdraví. A přitom existuje mnoho 
zkušeností jak směřovat svoje dění k pohodovému a har-
monickému životu – ať už ho spojujeme s rodinou, nebo 
s prací, nebo třeba s adrenalinem nebo cestováním. 
Kdybychom tyto informace a zkušenosti znali, mohli by-
chom se podle nich zařídit. Přednášky jsou koncentrací 
zkušeností a je to vlastně inspirace pro správné rozhodo-
vání každého z nás v řadě situací, do kterých se v životě 
dostaneme.

O jaká obsahová témata se tedy v přednáškách 
jedná, na co se účastníci přednášek mohou těšit?

Prvních pět přednášek bude zaměřeno na základní 
životní oblasti. První téma je zaměřeno celkově na život 

Přednášky jako inspirace pro skvělý život od ledna v Holešově
rozdělený do tří „věků“ s názvem přednášky Jak prožít 
skvělý život? – kdy v prvním věku se na život připravu-
jeme, ve druhém věku si plníme životní povinnosti a ve 
třetím věku si konečně užíváme.  Ve druhé přednášce 
si sdělíme zkušenosti s tím, jak vyladit psychiku, aby 
byla v harmonii. Třetí téma je zaměřeno na Mikrobiom 
– mozek v břiše, který ovlivňuje naše zdraví a náš život 
mnohem více, než bychom čekali a s tím souvisí i čtvrté 
téma a to zkušenosti se stravou, s jídlem a jeho vlivem 
na náš život. Co se s naším tělem děje, když jíme a když 
nejíme. Poslední přednáška, kterou jsem aktuálně při-
pravil, bude o umění komunikovat. Komunikace je ná-
stroj, zbraň, dostali jsme ji do vínku a buď ji umíme nebo 
neumíme používat. Anebo komunikaci umí používat 
někdo druhý a my vůbec netušíme, jak dokonale s námi 
manipuluje. Ovládnutí, resp. naopak neovládnutí komu-
nikace určuje kvalitu a úspěšnost našich vztahů v životě, 
naše setkání a rozchody, naše úspěchy a neúspěchy, po-
užívání komunikace vlastně rozhoduje i třeba o tom, jak 
budou vypadat životy našich dětí.

Jaká bude organizace přednášek?
Díky velké laskavosti ředitele Městského kulturního 

střediska pana magistra Adamíka a vedoucí knihovny 
paní Bc. Železné máme ve vašem krásném městě do-
hodnuty alternativně dva sály – přednáškový prostor  
v Městské knihovně a Salla terrenu v holešovském zám-
ku. Podle zájmu se budou přednášky konat v jednom  
z těchto sálů vždy jedno úterý v měsíci od 17 do 19 ho-
din (bez přestávky). Vzhledem k tomu, že počet míst je 
omezen, bude nutné se na přednášku přihlásit pomocí 
e-mailové komunikace (uvedené vždy v informaci  
o přednášce, na letáku).

A důležitá otázka, kolik bude přednáška stát?
Za vstupné 100,- Kč účastníci kromě zážitku  

z přednášky dostanou vždy v tištěné podobě prezentaci, 
která bude provázet na plátně přednášku, a tak si budou 
většinu informací, které budou na přednášce sděleny 

odnášet s sebou. Vstupné se bude platit pro přihlášené 
účastníky na místě přednášky. 

Proč by tedy člověk měl obětovat dvě hodiny 
svého života a 100,- Kč, když se bude rozhodovat, 
zda se přednášky zúčastnit?

Neřekl bych obětovat, ale investovat. Přesně. Dvě 
hodiny času a 100,- Kč. Protože přednáším už mnoho let 
a dostávám zpětné vazby o tom, jak přednášky vyznívají, 
tak mohu říci, že taková investice může přinést do živo-
ta posluchače rozhodně inspirativní podněty pro život, 
dlouhý život a zdravý život. Ovšem samozřejmě, pokud  
o takový život člověk stojí. A to je rozhodnutí na každém. 
Velmi rád každého na přednášce uvítám... a pak už se 
můžete nechat překvapit a inspirovat.

Děkuji za rozhovor.

Čas adventní je časem dobrých skutků a předvánoč-
ních akcí spojených s adventními trhy, rozsvěcováním 
vánočních stromků, uměleckými vystoupeními či dob-
rým jídlem a pitím. K této sváteční atmosféře se připojila  
i Martinická Omladina, která na druhou adventní neděli 
uskutečnila své vystoupení v domově důchodců na Ru-
mech ve Zlíně. Na úvod zazpívaly ze svého repertoáru 
děti pod vedením pí. Juráškové ze ZUŠ Holešov několik 
hanáckých písniček, potom se představili dospěláci se 
svým vystoupením a závěr celého programu ukončili 
všichni přítomní společně zazpíváním vánočních písniček  
a koled. Zpívali všichni včetně paní ředitelky pí. Budošové,  
personálu pečovatelek a přítomných seniorů. Celé naše 
vystoupení se setkalo s nebývalým ohlasem, jak hlavně 
u seniorů, tak i tamějšího personálu, což bylo naším potě-
šením nezištně obdarovat a udělat radost a pokoj  lidem, 
aby se tak necítili v těchto domovech sami a ukázali, že je 
o ně i v tomto předvánočním čase zájem a nejsou sami. 
Odjížděli jsme s dobrým pocitem, že jsme udělali  něco 
záslužného i pro druhé.                                                         (DB)

Martinická Omladina
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Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod 
platná pro rok 2023

Vážení odběratelé, 
na základě respektování podmínek Státního fondu 

životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitel-
nosti realizovaných projektů, na které byly společnosti 
poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, 
rozhodlo představenstvo společnosti dne 7. 11. 2022, že 
s účinností od 1. 1. 2023 vstupují pro zákazníky Vodovo-
dů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za do-
dávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:
 Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3 vč. DPH 10%
Voda pitná 46,60 51,26
Voda odpadní 49,90 54,89
Cena celkem 96,50 106,15

S platností od 1. 1. 2023 dochází k navýšení oproti 
cenám vodného a stočného platným od 1. 3. 2022 cel-
kem o 13,95 Kč/m3, tj. o 15,13 % včetně DPH.

Pro čtyřčlennou domácnost s průměrnou spotřebou 
vodného i stočného to znamená navýšení o 1 841,40 Kč/
rok, tedy o necelých 154 Kč/měsíc. 

Pro přehled uvádíme, že sociálně únosná cena vod-
ného a stočného pro Zlínský kraj dle podmínek OPŽP je 
130,30 Kč/m3 vč. DPH. 

Důvodem zvýšení ceny vodného a stočného jsou 
enormně rostoucí náklady na chemikálie, služby, po-
honné hmoty, energie, ostatní materiál a na opravy  
v souvislosti s masivním nárůstem cen stavebních prací 
při obnově  a údržbě vodohospodářského majetku. 

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovliv-
něno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů, 
z Ministerstva zemědělství a z Operačního programu 
životního prostředí. V uplynulých letech se podařilo spo-
lečnosti čerpat dotační prostředky v hodnotě 488,301 
mil. Kč. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění 
obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až  
k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmín-
ka finanční udržitelnosti projektu se realizuje dodržením 
stanovené minimální ceny pro vodu pitnou dle finanční 
analýzy konkrétního projektu a dodržením stanovené 
minimální výše prostředků na obnovu v případě vody 
odpadní dle nástroje udržitelnosti stanoveným Operač-
ním programem životního prostředí.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody 
pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby 

udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průmě-
rem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit 
zákazníkům vysokou kvalitu služeb. 

 Ing. Ladislav Lejsal
   ředitel společnosti

Vychází 21. prosince 2022. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
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Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172. 
Tisk: TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotiš-
těné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků 
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Helsnerová, tel.: 774 359 921, e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a ČALOUNĚNÍ u zákazníka
objednávky: tel. 775 111 009    WWW.VYCISTIMEUVAS.CZ

Prodám rodinný dům v Tučapech u Holešova. 
Zahrada 720 m2. Obyvatelný ihned. 

Cena 3,8 mil. Dohoda možná. Tel. 771 166 262

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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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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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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Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod 
platná pro rok 2023

Vážení odběratelé, 
na základě respektování podmínek Státního fondu 

životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitel-
nosti realizovaných projektů, na které byly společnosti 
poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, 
rozhodlo představenstvo společnosti dne 7. 11. 2022, že 
s účinností od 1. 1. 2023 vstupují pro zákazníky Vodovo-
dů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za do-
dávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:
 Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3 vč. DPH 10%
Voda pitná 46,60 51,26
Voda odpadní 49,90 54,89
Cena celkem 96,50 106,15

S platností od 1. 1. 2023 dochází k navýšení oproti 
cenám vodného a stočného platným od 1. 3. 2022 cel-
kem o 13,95 Kč/m3, tj. o 15,13 % včetně DPH.

Pro čtyřčlennou domácnost s průměrnou spotřebou 
vodného i stočného to znamená navýšení o 1 841,40 Kč/
rok, tedy o necelých 154 Kč/měsíc. 

Pro přehled uvádíme, že sociálně únosná cena vod-
ného a stočného pro Zlínský kraj dle podmínek OPŽP je 
130,30 Kč/m3 vč. DPH. 

Důvodem zvýšení ceny vodného a stočného jsou 
enormně rostoucí náklady na chemikálie, služby, po-
honné hmoty, energie, ostatní materiál a na opravy  
v souvislosti s masivním nárůstem cen stavebních prací 
při obnově  a údržbě vodohospodářského majetku. 

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovliv-
něno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů, 
z Ministerstva zemědělství a z Operačního programu 
životního prostředí. V uplynulých letech se podařilo spo-
lečnosti čerpat dotační prostředky v hodnotě 488,301 
mil. Kč. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění 
obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až  
k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmín-
ka finanční udržitelnosti projektu se realizuje dodržením 
stanovené minimální ceny pro vodu pitnou dle finanční 
analýzy konkrétního projektu a dodržením stanovené 
minimální výše prostředků na obnovu v případě vody 
odpadní dle nástroje udržitelnosti stanoveným Operač-
ním programem životního prostředí.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody 
pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby 

udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průmě-
rem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit 
zákazníkům vysokou kvalitu služeb. 

 Ing. Ladislav Lejsal
   ředitel společnosti

Vychází 21. prosince 2022. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 
Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172. 
Tisk: TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotiš-
těné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků 
odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masaryko-
va 628, 769 01 Holešov. Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční 
rada si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. Kontakt: Bc. Hana 
Helsnerová, tel.: 774 359 921, e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a ČALOUNĚNÍ u zákazníka
objednávky: tel. 775 111 009    WWW.VYCISTIMEUVAS.CZ

Prodám rodinný dům v Tučapech u Holešova. 
Zahrada 720 m2. Obyvatelný ihned. 

Cena 3,8 mil. Dohoda možná. Tel. 771 166 262

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

26 | holešovsko www.holesov.cz

INZERCE 

 

 
 
 

Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

září 2019 | 5

ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mgr. Aleš Vrtal
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SPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč
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INZERCE 

 

 
 
 

Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mgr. Aleš Vrtal
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SPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč
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INZERCE



POZVÁNKY / INZERCE

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

novoroční koncert
Slavn�tní

Více informací na: www.holesov.cz

neděle 8. ledna 2023 v 17 hodin
Zámek Holešov

Holešovský komorní orchestr
pod vedením I. Kurečky

Dirigent: Jaroslav Mikuš

V programu zazní skladby:
C. M.  Webera, W. A. Mozarta, J. Strausse a J. Ježka.


