
Holešov | Na míst  n kdejší tzv. Nové sy-
nagogy a dnešním trávníku p ed bývalou 
Charitou (budovou bývalého rabinátu) za ali 
pracovat archeologové. Cílem jejich snažení 
má být odkrytí základ  synagogy, která byla 
nacisty b hem okupace zcela zni ena. 

Vykopávky provádí hulínské pracovišt  
Ústavu archeologické památkové pé e Brno 
pod vedením Mgr. Miroslava Popelky, a to na 
základ  již provedené a vyhodnocené neinva-
zivní metody, tzv. geofyzikálního pr zkumu. 
Tento pr zkum odhalil formou jakýchsi dia-
gram  a map pr b hu magnetických prou-
d  pod povrchem zem  p edpokládané i ne-
p edpokládané zbytky stavby Nové synagogy. 
Nyní provád ný terénní výzkum (tedy vlastní 
vykopávky) by m l záv ry pr zkumu geofyzi-
kálního potvrdit, nebo upravit.

„Pohybujeme se v místech, která by m la 
být na rozhraní apsidálního vstupu, který se 
nacházel v severní ásti budovy. Snažíme se 
zachytit stavební p epážku, která byla geofy-
zikální sondou velmi dob e viditelná. Rýsuje 
se nám tu zdivo, které mohlo odd lovat vstup 
do interiéru,“ popsal první dojmy jen n kolik 
desítek minut po zahájení prací archeolog Mi-
roslav Popelka. 

Dispozi n  se tedy nyní odborníci pohy-
bují v rámci budovy a p i snižování úrovn  
odkryvu by se m li dostat k samotné stavb . 

Už asi v hloubce p tadvacet centimetr  se 
t šili z prvního „objevu“. 

Dokon ení na stran  5

Archeologové odkrývají základy Nové synagogy
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Nové vedení CPS a TS
Na pozici editelky centra pro seniory nastou-
pila Jana Š astná, šéfem technických služeb je 
od íjna Libor Liška.   

4

Kraj ocenil dobrovolníky  
Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák 
ohodnotil práci také Holešovan  Ji ího Na-
vrátila a Ladislava Lindy.    

12

Mažoretky dovezly st íbro  
Holešovské Arabelky se zú astnily mistrovství 
Evropy, které se konalo druhý íjnový víkend 
v Anglii. Vybojovaly st íbro.
   16

Rondel bude brzy hotový 
Na konci zá í byla nová okružní k ižovatka 
pr jezdná bez semafor . Nyní zbývá dokon it 
chodníky a poslední dokon ovací práce. 
  5

1. ZŠ má novou kuchy ku
Škola pokra uje v modernizaci za ízení pro 
praktickou výuku. Tentokrát p išla ada na ku-
chy ku.   

9

Výsledky voleb
Volby do zastupitelstev kraj  a Senátu Parla-
mentu eské republiky 2016.
 

6, 7
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Svatováclavský koncert – 28. zá í 2016

 Foto | Karel Bartošek
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ÚVODNÍK STAROSTY

Ani letošní podzim nebude klidný
– nejen v investicích
Vážení a milí Holešováci, 

prožili jsme dva „horké“ volební víken-
dy a nyní postupn  sm ujeme k  nále roku 
2016. Ani jsme se nenadáli a za m síc pro-
pukne adventní období. Ješt  si ale užijme 
krásné podzimní dny a usínající p írodu. 
M žeme také pod kovat všem kandidát m 
v r zných politických stranách i uskupeních 
se zájmem o v ci ve ejné, naše m sto a regi-
on a je t eba poblahop át našim zvoleným 
zástupc m, kte í budou Holešov reprezento-
vat v Zastupitelstvu Zlínského kraje. Na ty -
leté funk ní období to jsou Ing. Radek Doležel 
a Ing. Pavel Karhan. Pop ejme jim mnoho 
úsp ch  v náro né práci i to, aby jim m sto 
Holešov a náš region nadále ležely na srdci. 
Krom  již zmín ných voleb do krajského za-
stupitelstva a Senátu se toho v našem m st  
i tak stále mnoho d je. 

Investiční akce – křižovatka Všetuly
P esn  podle harmonogramu byla ote-

v ena kruhová k ižovatka v ulici Palackého 
a p ed pár dny i s napojením na ulici 6. kv t-
na. Tím ustane zvýšený provoz v ulici Míru 
i v dalších ulicích a p esune se do tradi ních 
tras. Proto si dovolím ješt  jednou pod kovat 
všem obyvatel m t chto dopravou zatížených 
lokalit za pochopení a toleranci. Také zemní 
práce v okolí kruhové k ižovatky se blíží do 
svého konce a lokalita už bude dalším upra-
veným a „reprezentativním“ územím našeho 
m sta. V ulici 6. kv tna v oblasti mezi ulicemi 
Dukelská a Sokolská se dokon uje významná 
oprava vodovodu a kanalizace a do konce m -
síce by m ly být veškeré zemní práce dokon-
eny. Obyvatel m t chto míst je t eba také 

pod kovat za pochopení, protože p edevším 
po zhoršení po así v m síci íjnu jsou podmín-
ky pro uvedené aktivity nelehké. Ale to nejen 
pro obyvatele, ale i pro dodavatelskou  rmu 
a spole nost VaK Krom íž, které stavbu v rám-
ci celkové revitalizace ulice 6. kv tna ídí 
a obnovu obou vedení  nancují. Jedná se o vý-
znamnou modernizaci kanalizace a vodovodu 
i s p ípojkami v této d ležité lokalit  Všetul.

Další investice
Prob hla velmi náro ná p íprava dalších 

investic m sta v oblasti obnovy chodník  
a komunikací a nyní se rozbíhá obnova povr-
ch  vozovky i dalších míst p ilehlých komuni-
kací na sídlišti Novosady u monobloku. Jedná 

se o velmi vytíženou komunikaci, která byla 
ve velmi špatném stavu a tato úprava pom že 
zvýšit komfort dopravy obyvatel m i návšt v-
ník m sídlišt . Podobn  tak se nyní zahajují 
práce na obnov  vozovky a p ilehlých parko-
viš  v p ední ásti sídlišt  U Letišt . 

Sídlišt  je projektováno v padesátých 
letech minulého století a již jen svými dis-
pozicemi nevyhovuje sou asným trend m, 
a to p edevším v oblasti dopravy. Ale zahájení 
postupné revitalizace celého území této ásti 
sídlišt  jist  p isp je ke kvalitn jšímu bydle-
ní místních obyvatel a doufejme, že startuje 
postupné opravy v následující ástí, které si 
zaslouží také rychlou obnovu a úpravy.

Do zimního období se z ejm  také poda í 
zrealizovat obnovu chodníku v ulici Palacké-
ho mezi ulicemi Bartošova a Družby. Tímto 
se zkvalitní a už de  nitivn  obnoví d stojný 
pr chod nejbližší trasou mezi nádražím a síd-
lišt m Krá iny.

Již byla dokon ena obnova ve ejného 
osv tlení v ulicích Hankeho a P í ní a také ve 
Všetulích v ulici Dukelská a dopln no chyb -
jící osv tlení cyklostezky do lokality za Cuk-
rovarem. Obnova ve ejného osv tlení je velmi 
d ležitou oblastí investic m sta a postupn  
tvo í obnovu tohoto za ízení, které je v dosti 
špatném stavu a již v bec nevyhovuje sou as-
ným trend m.

A také se kone n  již brzy do káme od-
stran ní lešení z p ední dokon ené obnovy fa-
sády a st echy zámku a tato jednozna ná do-
minanta m sta bude ve své obnovené a nové 
kráse dominovat pohled m od st edu m sta 
a významn  dotvá et jeho kulisu.

Křižovatka mezi ulicemi Palackého - Ne-
rudova - Grohova

Tak ka ty i m síce je instalováno v uli-
ci Palackého od pošty k restauraci Tacl p e-
chodné dopravní zna ení a úprava, jejímž 
smyslem je zvýšit bezpe nost chodc  p i 
p echázení v této lokalit . ešení vycházelo 
z d ív jších studií i vyjád ení dopravního in-
spektorátu. Ten dokonce navrhoval zrušení 
jednoho z p echod  v k ižovatce. A to proto, 
že podle sou asných norem m že být p echod 
pro chodce na komunikacích dlouhý maxi-
máln  7 metr  a jejich tam jší blízkost kom-
plikuje pr jezdnost lokalitou a zvyšuje riziko 
st etu vozidel s chodci nebo cyklisty. P echod-
ná úprava zna ení toto zákonné doporu ení 
respektovala zrušením odbo ovacích pruh  

v k ižovatce ulic Palackého, Nerudova a Gro-
hova a tím znemožnila podjížd ní odbo ují-
cích vozidel v ulici Palackého. Což je nejne-
bezpe n jší skute ností a nešvarem, které se 
v lokalit  odehrávaly. Tím docházelo k mnoha 
kolizním situacím, a to p edevším v i chod-
c m na p echodech. Dále byl jeden z p echo-
d  posunut k pošt  a tím zachován po et p e-
chod  v lokalit  a zp ehledn ní p íjezdu do 
k ižovatky od m sta.

Samoz ejm  že se tímto opat ením pr -
jezd k ižovatkou zpomalil a odbo ující vozi-
dla zkomplikovala pr jezd t ch dalších. Ale 
v t chto místech byla situace i d íve velmi 
nep ehledná a nebezpe ná a o mnoho se 
pr jezdnost nezpomalila. Samoz ejm  že ve 
špi kách je m sto vozidly p epln né a kolony 
se již tvo í nap . i kolem kruhové k ižovatky 
u kostela.

Co dál s touto křižovatkou?
Podle vyjád ení p íslušník  Obvodního 

odd lení Policie R v Holešov  i dopravního 
inspektorátu byla tato k ižovatka ve svém d í-
v jším ešení vyhodnocena jako jednozna n  
nejvíce nebezpe ná a nejrizikov jší v celé p -
sobnosti tohoto odd lení, to znamená na Ho-
lešovsku. P ipraveným ešením se m sto sna-
žilo problémy podchytit a p ipravit budoucí 
stav. Samoz ejm  do jisté míry zkušebn , pro-
tože bylo dobré jednat rychle a jednozna n , 
ale i vyzkoušet možná další rizika. Následovat 
m lo zpracování pot ebné dokumentace, zís-
kání vyjád ení a p íslušných povolení a reali-
zace ešení v jarním období.

Je celkem pochopitelné, že se pro idi e 
tímto pr jezd k ižovatkou ztížil, a to i s od-
bo ováním do vedlejších ulic – p edevším 
z obou stran vlevo. Ale prvotním a hlavním 
smyslem ešení je zvýšení bezpe nosti chod-
c . A to i tím, že p echody nejsou v t sné blíz-
kosti k ižovatky.

Na posledním jednání zastupitelstva m s-
ta prob hla k tomuto ešení rozsáhlá diskuze, 
ze které byla patrná nejen kritika k úprav , 
ale i zájmy provozovatele jedné z provozoven 
v k ižovatce i p etlumo ené názory idi . 
Je samoz ejm  velmi d ležité umožnit záso-
bování obchod  v t chto místech i zajišt ní 
plynulosti provozu. Ale potom je t eba si íci, 
o co nám skute n  jde, zdali o bezpe nost na 
p echodech pro chodce i d ti sm ující do 
škol ve Smetanových sadech, nebo máme jiné 
priority.                         Dokon ení na stran  4
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Nové vedení centra pro seniory a technických služeb

V Holešově sháním ke koupi 
byt nebo domek. 
Tel.: 608 721 099

Firma POKART spol. s r. o., 
výrobce kartonáže v Holešov , 
p ijme do t ísm nného provozu 

d lníky. Nástup ihned.

Tel.: 606 711 319, 724 994 049, 
e-mail: pokart@pokart.cz

Holešov | Od za átku íjna nastupují na 
pozice šéf  dvou m stských organizací noví 
pracovníci. 

Zm na nastane ve vedení místního cent-
ra pro seniory. Dosavadní editelku Mgr. Iva-
nu Bozd chovou od 1. íjna nahradí Ing. Jana 
Š astná z Holešova. 

V letech 1983 až 1994 pracovala jako sa-
mostatná projektantka ve spole nosti Cen-
troprojekt a. s. Zlín a na starosti m la eko-
nomické hodnocení efektivnosti staveb. Poté 
až do roku 2007 pracovala ve St ední odbor-
né škole Holešov. Nejprve jako u itelka od-
borných ekonomických p edm t , v letech 
1999–2006 byla zástupkyní editele školy 
a od roku 2006 do 2007 byla pov ena jejím 
ízením. Nyní ješt  pár dní pracuje jako eko-

nomka ve spole nosti JOSPO a. s. Holešov. 
„Práci se seniory považuji za velmi d leži-

tou a po innosti paní editelky Bozd chové je 

na co navazovat. Budu pokra ovat v osv d e-
ných metodách, které se už v centru pro seni-
ory používají (bazální stimulace, canisterapie 
a další), a se spolupracovníky bych se cht la 
pokusit o další aktiviza ní postupy,“ uvedla 
Jana Š astná. „Stejn  d ležité je také vytvá e-
ní kvalitního týmu zam stnanc . Jejich práce 
je náro ná s velkou stresovou i fyzickou zát -
ží, což si p i pohledu zven í ani nedovedeme 
p edstavit. Mým úkolem bude hledání mož-
nosti zmírn ní této zát že a vytvá ení dobrých 
podmínek pro jejich práci. Bez jejich ob ta-
vosti by za ízení nemohlo fungovat,“ dodala. 
Zajistit chce mimo jiné t eba pohodlná polo-
hovací k esla a moderní l žka. Pokud se po-
da í m stu získat finan ní dotaci, b hem je-
jího p sobení by mohlo dojít také na druhou 
fázi revitalizace CpS.

„V neposlední ad  doufám, že m s-
to Holešov, ostatní organizace, dobrovolníci 

 Jana Š astná  Libor Liška

a sponzo i budou centru pro seniory i nadále 
naklon ni,“ dodala budoucí editelka. 

Na základ  výsledku výb rového ízení 
jmenovala Rada m sta Holešova do funkce 
jednatele – provozního manažera spole nosti 
Technické služby Holešov, s. r. o. Libora Liš-
ku. Šéfem spole nosti se i on stane od 1. íjna. 

Pan Liška pracoval více než 25 let ve spo-
le nosti VaK Krom íž, a. s. na pozicích pro-
jektant, technik BOZP a PO, mistr a napo-
sledy na pozici vedoucího st ediska jímání 
a úpravy vod. „Moje pracovní zkušenosti, kte-
ré mám s organizací práce i s evidencí odpa-
dového hospodá ství, chci zúro it na pozici 
jednatele Technických služeb Holešov, s. r. o. 
Mým cílem je isté m sto, efektivní odpadové 
hospodá ství a spolehliv  fungující firma pro 
ob any m sta Holešova a okolních obcí,“ do-
dal Libor Liška. 

Jana Rohanová

Zastupitelé následn  v orienta ním hlasová-
ní celkem jednozna n  schválili odstran ní 
sou asného p echodného zna ení a zadání 
úkolu pro radu m sta ve vypracování projek-
tu na ešení dopravní situace a dopravního 
zna ení lokality od SOB až po k ižovatku 
u gymnázia. Pokud k tomuto dojde, navrátí se 
stav k ižovatky do p vodní podoby a ta bude 
z ejm  další delší období  ve své velmi riziko-
vé podob . 

Je t eba si ale do budoucna uv domit, že 
podle vyjád ení odborník  policie je t eba 
provést n která zásadní opat ení v podob  
zkrácení p echod , p ípadn  jejich zreduko-
vání a zp ehledn ní celého území. A to bez 
jednozna ných zásah  a úpravy komunikací 
a p echod  nebude možné. A pokud p jde-
me i dále, m že se i stát, že se za ne uvažovat 

o semaforech nebo dalších radikálních opat-
eních.

Srdečná pozvání
V m síci íjnu nás eká n kolik zajímavých 
událostí. Tradi ní p ipomínka dne vzniku 
samostatného eskoslovenského státu je p i-
pravena na tvrtek 27. íjna v 15 hodin polo-
žením v nc  a kytic k památníku T. G. Ma-
saryka p ed Gymnáziem L. Jaroše. Dovolím 
si také pozvat na koncert po ádaný m stem, 
sdružením Musica Holešov a MKS k tomu-
to státnímu svátku. Ten prob hne v sobotu 
29. íjna ve velkém sále zámku. Vystoupí tra-
di n  Filharmonie Bohuslava Martin  Zlín 
a známá a jedine ná mezzosopranistka Dag-
mar Pecková. Krásné podzimní dny nám všem…

Rudolf Seifert, starosta

DOKON ENÍ ÚVODNÍKU STAROSTY

R



íjen 2016 5

Nový rondel bude brzy dokon ený
Holešov | Velmi náro né stavební práce spo-
jené s budováním okružní k ižovatky v míst  
k ížení ulic Palackého a 6. kv tna se blíží ke 
konci. 

Postupn  dochází k obnovení provozu 
a od 1. íjna je rondel pr jezdný bez nutnosti 
použití semafor , které ídily provoz kyvadlo-
v .

A koli se p vodn  plánovalo, že bude 
v pr b hu prací nutné pr jezd stavbou na 
n kolik dní zcela uzav ít z d vodu pokládky 
 nálního asfaltobetonového povrchu, úplná 

uzavírka nebyla nutná a stavbu se poda ilo 
zrealizovat za provozu.

B hem stavby se oproti p vodním plá-
n m oddálila uzavírka ulice 6. kv tna. D vo-
dem byla skute nost, že vedení m sta vyšlo 
vst íc p ání zem d lc , aby byl zajišt n pr -

jezd v období sklizn  – tedy do konce erven-
ce. Poté byly zahájeny náro n jší ásti stavby: 
p eložky kanalizace, vodovodu, plynovodu 
a kabel  O2.

Na konci zá í byly dokon eny asfaltové 
povrchy a dopravu na kruhové k ižovatce už 
neomezoval semafor. Až do druhé poloviny 
m síce íjna však bude ješt  k ižovatka zatí-
žena stavebními úpravami. D lníci vym nili 
sloupy ve ejného osv tlení za nové a nyní se 
ješt  pracuje na dokon ení chodník .

Z d vodu dokon ení oprav kanalizace 
bylo nutné nechat uzav ený výjezd z rondelu 
k ulici 6. kv tna.

V dob , kdy vychází aktuální íslo Hole-
šovska, by m l být rondel pr jezdný všemi 
sm ry.

Jana Rohanová

Dokon ení ze strany 1

Na rozhraní mladších kultiva ních vrs-
tev a vrstev ulehlých navážek jsme našli min-
ci z roku 1943, která by nám takto mohla tuto 
vrstvu datovat. Jedná se o padesátihalé  ra-
žený Slovenským štátem, jde tedy o relativ-
n  vzácnou ražbu, protože Slovenský štát razil 
své mince jen velmi krátkou dobu. Zatím ale 
nechceme d lat ukvapené záv ry, jsme na za-
átku pr zkumu,“ dodal archeolog. 

Odborníci se momentáln  „nacházejí“ 
v hloubce asi 30 cm pod povrchem a doku-
mentují jednotlivé vrstvy zeminy, jejich moc-
nost, p ím si, zhutn ní… 

Vykopávky se krom  této sondy budou 
dále soust edit i na obvodové zdivo zadní st -
ny synagogy, na zbytky možného schodišt  

a na jakýsi blok uvnit  jejího objektu, který by 
mohl být poz statkem vnit ní podlahy. „Po-
kud se tato teorie o fragmentu podlahy potvr-
dí a podlaha bude mít n jaký zajímavý, dejme 
tomu mozaikový povrch, m že být prezen-
tována pro ve ejnost, t eba formou odkrytí 
a zajišt ní povrchovou m íží. Další postup od-
kryvu bude záviset na po así a na asových 
možnostech hulínských archeolog , jejichž 
hlavním posláním jsou tzv. záchranné vý-
zkumy na místech velkých plánovaných zem-
ních staveb, které mají p ed jejich zapo etím 
zachránit p ed zni ením asto unikátní nálezy 
a nalezišt  nacházející se nap . v trase budou-
cích silnic, potrubních vedení apod.“ dodal 
holešovský památká  a historik Karel Barto-
šek.                                               Jana Rohanová

Aktuální informace na www.holesov.cz

Archeologové odkrývají základy n kdejší Nové synagogy

Topíte pevnými palivy?

Holešov | V souvislosti se za ínající topnou 
sezónou upozor ujeme provozovatele zdro-
j  na pevná paliva na jejich nové povinnosti. 
Podle zákona o ochran  ovzduší je provozo-
vatel zdroje o jmenovitém tepelném p íkonu 
od 10 do 300 kW v etn , který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu úst ední-
ho vytáp ní, povinen zajistit do 31. prosince 
2016 provedení kontroly technického stavu 
a provozu zdroje odborn  zp sobilou osobou. 
Nejedná se pouze o kotle, ale i o krbová kam-
na, p ípadn  krbové vložky. Pro ur ení povin-
nosti kontroly je d ležitý p íkon a zda je zdroj 
sou ástí úst edního vytáp ní. Tento požada-
vek platí jak pro ob any, tak pro podnikatele 
provozující výše uvedené zdroje zne iš ování 

ovzduší a týká se i zdroj  v rekrea ních ob-
jektech. 

Seznam odborn  zp sobilých osob je uve-
den na stránkách www.aptt.cz/opravneni-
-ozo.php. Tento seznam je pr b žn  dopl o-
ván o nov  proškolované osoby výrobci kotl . 
Po 1. 1. 2017 je provozovatel povinen na zá-
klad  požadavku M stského ú adu Holešov 
p edložit doklad 

o provedené kontrole. V p ípad , že nebu-
de doklad o provedení kontroly M stskému 
ú adu Holešov p edložen, hrozí provozovateli 
zdroje pokuta.

Ing. Lenka Brezanská
referent odd lení životního prost edí

Pozvánka

Sv cení svatomartinských vín 
v Holešov

Pátek 11. listopadu 2016 ve 14 hodin
Nám stí Dr. Edvarda Beneše Holešov

Zájemci budou moci ochutnat letošní 
mladá vína od n kolika vina , setkat se 
na holešovském nám stí a poslechnout si 
i cimbálovku. Samoz ejm  si budou moci 
zakoupit první letošní produkty vina  

dom .

Po ádá a zve m sto Holešov, ímskoka-
tolická farnost Holešov a MKS Holešov.
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Výsledky voleb 2016 v Holešov
Holešov | Na seznamu voli  pro Holešov 
a jeho místní ásti bylo 9 684 jmen. Ve t inác-
ti volebních místnostech se pak sešlo p esn
3 567 odevzdaných obálek a z toho 3 461 plat-
ných hlas . Volební ú ast byla 37,01 procen-
ta. V krajských volbách v Holešov  zvít zilo 
hnutí ANO 2011, které získalo 700 hlas , 
vyjád eno procentem 20,22. Za ním skon ila 
KDU- SL (611 a 17,65 procenta) a t etí SSD 
(587 hlas  a 16,96 procenta). tvrtí jsou ko-
munisté, za nimi ODS, poté SPD, TOP 09, 
Nezávislí.

Senátní volby
Senátní volby pro voli e nebyly tak za-

jímavé, jako krajské. Sv d í o tom volební 
ú ast vyjád ená hodnotou 36,04 procenta. 
Odevzdáno bylo 3267 platných hlas .

A koli v rámci celého obvodu 76 – Kro-
m íž zvít zila Šárka Jelínková (KDU- SL) 
a za ní se t sn  umístil Jan Hašek (ANO 2011), 
v Holešov  jasn  zvít zil Jaroslav Chmela . 
V obci Holešov získal celkov  912 hlas  a ce-
lých 27,91 procenta. Za ním skon ila Eva Ba-
dinková, t etí byla v Holešov  Šárka Jelínko-
vá, tvrtý Jan Hašek, t sn  za ním s rozdílem 
pouhých ty  hlas  Vojt ch Škrabal a šestá 
Daniela Hebnarová. Nejmén  hlas  m l Petr 
Šico (Koruna eská), který získal jen 78 hlas  
– 2,38 procenta.

Jana Rohanová

Jaroslav Chmela  
( SSD)

P edevším bych cht l pod kovat všem 
voli m, kte í m  podpo ili. Ve všech voleb-
ních okrscích Holešova v etn  jeho místních 
ástí a okolních obcí Bo enovice, Martinice 

a P ílepy jsem v senátních volbách získal nej-
víc hlas  ze všech kandidát  a toho si velmi 
vážím. Jsem nesmírn  vd ný za d v ru, kte-
rou mi lidé takto projevili. Osobn  to vnímám 
jako ohodnocení mé práce jak pro Holešov, 
tak i pro Mikroregion Holešovsko. I když jsem 
nepostoupil do 2. kola, projevená d v ra oby-
vatel Holešovska m  motivuje pokra ovat ve 
své innosti se stejnou intenzitou i nadále.

Co se týká hodnocení, svou roli zde nej-
spíš sehrálo víc faktor . P išlo málo voli . 
Zatímco letos tvo ila volební ú ast necelých 
35 procent, p edchozích voleb se zú astnilo 
46 procent voli . Bylo to ale dáno i tím, že se 
tehdy senátní volby konaly sou asn  s komu-
nálními, u kterých bývá volební ú ast vyšší. 
Velkým handicapem pro všechny kandidáty 
byla jejich vyrovnanost a tedy fakt, že si mezi 
sebou hlasy vzájemn  brali. 

Prvním dv ma kandidát m nyní sta ilo 
pro postup do druhého kola okolo p ti tisíc 

Vážení p átelé a voli i,

dovoluji si vám pod kovat za ú ast 
v letošních krajských a senátních 
volbách a vyjád ení svého názoru 
na naši politickou scénu a osobnosti 
v ní p sobící. Zvlášt  d kuji za pod-
poru a odvahu t m, kte í podpo ili 
v sou asné dob  ne p íliš populární 
a nepopulistické politické strany.

Rád bych i tímto zp sobem pod -
koval všem pracovník m M stského 
ú adu v Holešov , kte í se spolupo-
díleli na p íprav  a organizaci vo-
leb, a len m okrskových volebních 
komisí za práci a as, které v novali 
zajišt ní a pr b hu hlasování do Za-
stupitelstva Zlínského kraje a Sená-
tu Parlamentu R. Dvou víkendový 
maraton se poda ilo zvládnout velice 
dob e a bez jakýchkoli problém .

Poznatky, které vyplynuly z n ko-
lika nedostatk  v oblasti zajišt ní i 
provozu volebních místností budou 
do p íštích voleb v r. 2017 vy ešeny.

Srde n ...   

Rudolf Seifert, 
starosta

hlas . V p edchozích volbách v roce 2004 
a 2010 bylo pro postup do 2. kola pot eba 
minimáln  10 tisíc hlas . To je rozdíl, který 
o n em sv d í. 

Co se týká krajských voleb – lidé asi 
cht li zm nu. A rozhodovaly dva fenomény 
– u KDU- SL jméno unek a u ANO 2011 
Babiš. 

Mgr. Svatava Ságnerová
Ing. Jaromír Tomš

(Kandidáti Nezávislých NEZ v krajských vol-
bách)

Hnutí Nezávislých NEZ d kuje všem voli-
m, kte í v uplynulých krajských volbách 

p išli rozhodnout o budoucnosti Zlínského 
kraje; obzvlášt  d kujeme všem ob an m, 
kte í dali sv j hlas ve prosp ch našich kan-
didát  NEZ. Vaší d v ry si velmi vážíme 
a p edstavuje pro nás velký závazek v naší dal-
ší práci, kterou budeme stejn  jako dnes sm -
ovat ku prosp chu ob an  m sta Holešova, 

našeho regionu a celého Zlínského kraje.

Ing. Radek Doležel
(ANO 2011)

Samotný výsledek voleb v našem m st  
se nedá ozna it jinak než za velmi pozitivní. 
V samotném m st  Holešov hnutí ANO 2011 
dosáhlo výsledku 20,22 % a jasn  tak zvít zi-
lo. Je to skv lý výsledek a první volební vít z-
ství v našem m st . Je to velkým p íslibem, 
ale zárove  velkou výzvou pro ty nejd ležit j-
ší volby, které se budou konat v p íštím roce, 
zvláš  když volební zisk má vzestupnou ten-
denci. Také celkový výsledek v celém okrese 
Krom íž byl velmi p íznivý a inil 20,77 % 
a jako jediný okres ve Zlínském kraji jsme do-
kázali porazit KDU- SL.

Ing. Pavel Karhan
(KDU- SL)

Jak vidím výsledek voleb? KDU- SL zví-
t zila p ede dv ma lety ve volbách v Holešov , 
nyní rovn ž ve volbách krajských. P esv d ivé 
vít zství KDU- SL pod vedením Ji ího unka 
i úsp ch Šárky Jelínkové, kandidátky do se-
nátu, ukázal, že naše strana je d v ryhodným 
uskupením kvalitních osobností, které staví 
na ov ené tradici, poctivé práci a sou asn  se 
nebojí nabízet ešení sou asných problém . 
A to i tam, kde ostatní alibisticky strkají hlavu 
do písku i hledají ob tní beránky.

KDU- SL nap . jako jediná strana na-
vrhla zp sob, jakým je pot eba za ít ešit 
problém pr myslové zóny v Holešov . P ed 

dv ma lety, v rámci voleb do Zastupitelstva 
Holešova, i v programu p ed krajskými volba-
mi, KDU- SL jasn  pojmenovala nezbytnost 
stanovení jednozna ných pravidel v územn  
plánovací dokumentaci. Ta by ochránila zdroj 
pitné vody a sou asn  umožnila urychlení 
posuzovacích proces . Ostatn  práv  tento 
konstruktivní postup navrhuje, už více jak 
p t let, spolek Za zdravé a krásné Holešovsko, 
se kterým v této oblasti, i v problematice re-
gulace hazardu, místní organizace KDU- SL 
spolupracuje.

T ší mne, že obyvatelé Zlínského kraje 
i ob ané našeho m sta projevili KDU- SL 
znovu tak výraznou d v ru. Také mi osobn , 
prost ednictvím preferen ních hlas . Nyní se 
budu moci, i jako krajský zastupitel, ú inn ji 
zasadit o ešení, nejen výše zmín ných, pro-
blém . Up ímn  d kuji, jménem KDU- SL 
i jménem svým, za projevenou d v ru. V ím 
v poctivou práci – vždy p inese plody! Je to 
otázkou asu a p ipouštím, že to nemusí být 
brzy. P esto to nebudu d lat jinak. 
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1. kolo voleb do Senátu Parlamentu R, výsledky za obvod 76 – Kro-
m íž, obec Holešov 9684 voli  v seznamu, 36,04 % volební ú ast, 
94,37 % platných hlas

Po adí Název strany hlasy procenta

1 Chmela  Jaroslav ( SSD) 912 27,91

2 Badinková Eva (KS M) 471 14,41

3 Jelínková Šárka (KDU- SL) 418 12,79

4 Hašek Jan (ANO 2011) 364 11,14

5 Škrabal Vojt ch (STAN) 360 11,01

6 Hebnarová Daniela (ODS) 328 10,03

7 Zlámal Zden k (NEZ) 260 7,95

8 Šico Petr (K ) 78 2,38

9 Novák Josef (SPO) 76 2,32

1.kolo voleb do Senátu Parlamentu R, výsledky za obvod 76 – Krom -
íž 95115 voli  v seznamu, 34,49 % volební ú ast, 94,56 % platných 

hlas

Po adí Název strany hlasy procenta

1 Jelínková Šárka (KDU- SL) 5197 16,94

2 Hašek Jan (ANO 2011) 4929 16,07

3 Hebnarová Daniela (ODS) 4429 14,44

4 Badinková Eva (KS M) 3813 12,43

5 Chmela  Jaroslav ( SSD) 3609 11,76

6 Škrabal Vojt ch (STAN) 3469 11,31

7 Zlámal Zden k (NEZ) 3441 11,22

8 Novák Josef (SPO) 1135 3,70

9 Šico Petr (K ) 643 2,09

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje 
a do Senátu Parlamentu R 2016

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje v rámci obce Hole-
šov 9684 voli  v seznamu, 37,01 % volební ú ast, 97,03 % platných 
hlas

Po adí Název strany hlasy procenta

1 ANO 2011 700 20,22

2 KDU- SL 611 17,56

3 SSD 587 16,96

4 KS M 460 13,29

5 ODS 220 6,35

6 Svob. a p . dem. – T. Okamura (SPD) 219 6,32

7 TOP 09 189 5,46

8 Nezávislí 160 4,62

9 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 101 2,91

10 Svobodní a soukromníci 78 2,25

11 Otev ený kraj 51 1,47

12 SPO 28 0,80

13 DSSS-Imigranty, islám nechceme! 17 0,79

14–15 Moravané 10 0,28

14–15 NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI 10 0,28

16 Koruna eská (monarch. Strana) 8 0,23

17 Úsvit – Národní koalice 6 0,17

18 Národní demokracie 3 0,08

19 SPR-REP. STR. ECH, MORAVY, SLEZ. 2 0,05

20 SPR-RS  M. Sládka, Patrioti, HOZK 1 0,02

Starosta Rudolf Seifert ve volební místnosti ve 2. ZŠ | Foto: Jana Rohanová
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KOLTICO s.r.o.
Tovární 1630
769 01 Holešov

Tel.: +420 573 395 140,
       +420 731 157 132
E-mail: koltico@koltico.cz

NOVĚ VYBUDOVANÝ PNEUSERVIS 
pro osobní, dodávková, nákladní a zemědělská 
vozidla v Holešově 
• profesionální přístup vyškolených servisních techniků
• pneu za výhodné ceny
• pro jarní sezonu chystáme měření geometrie kol,  

plnění klimatizace, mytí kol
• příjemné, klimatizované prostředí k posezení po dobu 

servisního zákroku na Vašem vozidle s možností wifi 
nebo sledování TV + káva, čaj.

KOLTICO 
Pneuservis

Měníme jen jméno. Z GE Money Bank je
MONETA Money Bank.

S námi můžete počítat

moneta.cz

Všechno to, na co jste zvyklí, zůstává.
Široká síť poboček a bankomatů, výhodné služby a přátelský 
přístup. Přijďte se sami přesvědčit. Jsme tu pro Vaše financování. 

Palackého 535/21, Holešov.

6_inz_Zmena_jmena_90x135_TISK.ind    
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1. ZŠ má novou kuchy ku

Školení charitních 
pracovník

Holešov | Tradi ní a každoro ní akce se ko-
nala tentokrát v odpoledním ase. Pracovníci 
Charity Holešov se po skon ení svých pracov-
ních povinností sešli na Sv. Hostýn . Nejpr-
ve se po así tvá ilo celkem slune n , ale krát-
ce po p íjezdu p inutil déš  spolu s v trem 
mnohé obléci bundy. Do asným úkrytem 
p ed dešt m nám byl Jurkovi v sál, kde se 
p i p ednášce „O brán  milosrdenství“ mohli 
mnozí zamyslet nad tím, co je to milosrden-
ství, brána milosrdenství, jak a kde takovou 
bránou mohou projít. Tu hostýnskou si pro-
šli vzáp tí, protože práv  v bazilice jsme slavi-
li spole n  mši svatou, slouženou P. Markem 
Výletou. Po mši následovala prohlídka v trné 
elektrárny, o které nám mnoho zajímavého 
ekl pan Janek. Zv daví mohli vlézt i dovnit , 

obez etn jší se kochali zven í. Následova-
lo spole né foto a výstup na rozhlednu, která 
byla posledním bodem programu. Viditelnost 
byla i p es nep íze  po así velmi dobrá, kra-
jina byla jako na dlani. Byla to p kná te ka za 
naším Dnem Charity. 

Leona Machálková
Charita Holešov 

Den Charity Holešov

Holešov | V modernizaci vybavení a tím 
i školní výuky pokra uje 1. Základní škola 
v Holešov . V rámci podpory polytechnické-
ho vzd lávání (které je sou ástí vzd lávací ob-
lasti LOV K A SV T PRÁCE) loni prob h-
la modernizace u ebny „školní dílny“. Dílny 
byly financovány z projektu v rámci výzvy 57.

„Nyní jsme pokra ovali v modernizaci 
t chto u eben školní kuchy kou, která byla fi-
nancována z vlastních zdroj  – peníze od z i-
zovatele,“ komentovala editelka školy Jarmi-
la R ži ková. 

Díky pen z m z rozpo tu m sta se tak po-
da ilo vybudovat kuchy ku, kterou tvo í ty-
i samostatná pracovišt , na kterých se d ti 

mohou u it va it, péct, smažit a p ipravit té-
m  jakékoli jídlo. Kuchy ka s prostorem pro 
posezení poslouží také menším spole enským 
akcím školy. 

„V dalším období chceme pokra ovat 
v modernizaci odborných u eben, pokud zís-
káme finan ní podporu z programu IROP. 
Byly by to jazykové u ebny a u ebny pro výu-
ku ICT,“ dodala editelka školy. 

Jana Rohanová

Holešov | Ve dnech 10. a 11. 9. 2016 absol-
vovalo celkem 17 pracovnic Charity Holešov 
(zdravotní sestry, pe ovatelky a sociální pra-
covnice) základní kurz bazální stimulace.

Bazální stimulaci vyvinul profesor a spe-
ciální pedagog Andreas Frolich. Nabízí ne-
mocnému jasné, cílené a známé informace 
(stimuly) o sob  samém nebo jeho okolí, kte-
ré pro n j byly elementární (bazální). Cílem 
bazální stimulace je podpora individuálního 
vývoje postižených a t žce nemocných. Je ur-
ena všem nemocným, kte í mají narušenou 

nebo omezenou schopnost vnímání, komuni-
kace a pohybu, nap . nemocní v bezv domí, 
po poran ní mozku, nemocní s hypoxickým 
postižením mozku, s Alzheimerovou choro-
bou, nemocní s hemiplegickým postižením, 
pacienti v apalickém stavu, umírající, senio-
i s poruchou mobility, zdravotn  postižení 

nebo nedonošené d ti. (zdroj.www.bazalni 
stimulace.cz)

Kurz prob hl v dostate n  velkých a útul-
ných prostorách Centra pro seniory Holešov. 
S konceptem bazální stimulace nás poutavým 
výkladem seznámila ing. Jitka Richterová. 
Jednozna ným p ínosem pro nás bylo pro-
pojení nových poznatk  a informací s prak-
tickými ukázkami a p edevším praktickým 
nácvikem.

Velké díky pat í nadaci Výboru dobré v le 
Olgy Havlové, z jejíž dotace bylo toto školení 
financováno.

Kolektiv pracovnic Charity Holešov

Holešov | Dnes již každý z holešovských 
ob an  ví, co bylo a je  náplní innosti spol-
ku Castellum. Známe jej p inejmenšícm 
jako organizátora zájezd  za památkami 
naší vlasti a spolupo adatele oblíbených 
a úsp šných spole enských ples . Novin-
kou, kterou p ipravuje Castellum ve spo-
lupráci  s M stským kulturním st ediskem, 
je snaha o obnovení tradice kdysi hojn  na-
všt vovaných  ned lních aj  o páté v zá-
meckých prostorách, které nyní po reno-
vaci0 a revitalizaci op t lákají a nabízejí  
návšt vník m mimo ádné kulturní zážitky. 
Také p ipravovaný aj o páté není jen ná-
vratem k tolik oblíbeným tane ním pod-
ve er m, ale p inese ú astník m i adu 
p íjemných p ekvapení. A návšt vníci tra-

aj o páté... a n co navíc
di ních ples  Castella jist  v dí, že práv  to 
po adatelé um jí. Zde jsou tedy d ležité in-
formace pro ty, kte í se ješt  nerozhodli. 

Místo: balkónový a p ilehlé sály zámku
Datum: ned le 30. íjna 2016 

as: 17 hodin
Hudba: Show Band Pavla B eziny
Ob erstvení: zajiš uje Zámecká restaurace 
Josefa Pospíšila
Vstupné 80 K

Po adatelé v í, že nastavená úrove  ret-
ro aj  podpo ená adou vizuálních i ku-
liná ských p ekvapení se stane zárukou je-
jich pokra ování pro náro n jší kulturní 
ve ejnost. 

Castellum Holešov a MKS Holešov
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 SRPŠ p i 1. ZŠ Holešov, z. s. 
Vás srde n  zve 

        na PODZIMNÍ VE ÍREK 

25. 11. 2016 
   od 19.30  

Internát „A“ VPŠ a SPŠ MV  
            v Holešov  

 Vstupné: 150 K  
 P edprodej: kancelá  školy 
 tel.: 573 312 080 
 mobil: 736 772 612 

hrají 
SEXTE  music band 

sou ástí programu 
tombola 

• Poruchy pohybového aparátu – svalů a kloubů
• Onemocnění šlach
• Stavy po úrazech
• Myofasciální bolestivý syndrom
• Spouštěcí body bolesti
• Neuralgie a onemocnění kůže

• • • Nově • • • 
Laserová terapie  
ve Fyzio Holešov

Nově k dispozici laserový přístroj  
Opton Pro – od firmy Zimmer

MedizinSysteme pro vysoce výkonnou 
laserovou terapii do 7000 mW.

Laser OptonPro se ideálně hodí pro ošetření 
v těchto případech

Objednávky a informace
tel.: + 420 739 469 655

e-mail: fyzioholesov@seznam.cz

Fyzio Holešov, s. r. o.
Provozovna: 

Sušilova 478 (městská poliklinika – 4. patro) 
Holešov
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SPOLE ENSKÁ KRONIKA

S ATKY

Kate ina Neradilová – Holešov
Radek Hude ek – Holešov

Ivana Sedlá ová – P ílepy
Kamil Jane ka – Holešov

Jana Stáhalová – Holešov
Jakub Kone ný – Holešov

Jana Prokešová – P erov
Jan Vymazal – P erov

Lucie Šlágrová – Fryšták
Jaroslav Mat jí ek – Zlín

Kate ina Go alíková – Žeranovice
Luboš ejka – Zlín

Marie Sedlá ková – Zdounky
Ji í Doležel – T eb tice

Marcela Galatíková – Holešov
Roman Blažek – Holešov

Monika Labudová – Krom íž
Ladislav Filák – Holešov, . Žopy

Julie Dlabajová – Fryšták
Jan Novák – Zlín

Pavlína Vítková – Ludslavice
Adam Eliáš – Kostelec u Holešova

Kate ina Emilia ervenková – Ostrata
Roman Oncirk – Praha

Zuzana An incová – Nová D dina
Tomáš Pet í ek – Nová D dina

Veronika Burdíková – Ratibo
Vít  Ml och – Hulín

Veronika Plšková – Ostrata
Lukáš Obst – Ostrata

Markéta Osokinová – P ílepy
Radim Svozílek – P ílepy

Kate ina Olšovská – Otrokovice
Tomáš Doležel – Zlín

Jitka Dvo áková – Holešov
Alexej Sidorenko – Holešov

Martin Dvorník – Byst ice pod Hostýnem
Monika K epelková – Byst ice pod Hostýnem, 
. Hlinsko p. Hostýnem

Marta Vašíková – Chomýž
Daniel Rascher – Švýcarsko

Elena Kone ná – Holešov
Ján Kvietok – Slovenská republika

Andrea Doležalová – T eb tice
Radim Tupý – T eb tice

Renáta Patáková – Zlín
Miroslav Klimek – Žeranovice

Kate ina Venenyová – Zlín
Pavel Hýbner – Míškovice

Martina Davídková – Uherské Hradišt
Ji í Janík – O echov

Pavlína Ležáková – Prusinovice
Kryštof Talach – Prusinovice

NAROZENÍ

Eliška Vaculíková – Holešov

Jan Polák – Holešov

Adéla Macková – Holešov

Jáchym Kameník – Holešov

Oliver Rekto ík – Holešov

Kryštof Olšák – Holešov, . Tu apy

Aneta Sehnalová – Holešov

Dominik Kone ný – Holešov

Nella Roubalíková – Holešov

Denisa Šabatková – Holešov

Sebastian Vajda – Holešov

Ella Doleželová – Holešov, . Koli ín

Gabriel Št pán – Holešov

JUBILANTI

Listopad 2016

Ludmila Jedli ková – Holešov

Miroslava Strnadová – Holešov

Vlasta Blahová – Holešov

Marie Barotová – Holešov

Marie Šebestová – Holešov

Antonín Šelešovský – Holešov

Jaruška Odstr ilíková – Holešov

Zden k Šimek – Holešov

Bohumil Šindelek – Holešov

Božena Hladišová – Holešov

Hedvika Hamšíková – Holešov

Františka Stachová – Holešov

Alois Žák – Holešov

Božena Ba urová – Holešov

Marie Šim íková – Holešov

Vlasta Ml áková – Holešov

Alena Neradilová – Holešov

Jaroslav Bílek – Holešov

Anna Svobodová – Holešov

Ladislava Lapá ková – Holešov

Milada Šálková – Holešov, . Dobrotice

Leopolda Št paníková – Holešov

Alžb ta Kuhlová – Holešov

Stanislava Strachotová – Holešov

Hana Schrottová – Holešov

Eliška Malantová – Holešov

Bed iška Da ková – Holešov

Kv toslava Stojaníková – Holešov

ÚMRTÍ

Jakub Dan k – Holešov

Viliam Valko – Holešov

Marta Ivánková – Holešov

Ludmila Valášková – Holešov

Alois N m ík – Holešov

Božena Šarmanová – Holešov

Olga Kola íková – Holešov, . Dobrotice

Miroslav Mikeška – Holešov

V ra Pechová – Holešov

Vlastimila Slavotínková – Holešov

Antonín Vybíral – Holešov, . Žopy

Božena Sm šná – Holešov

Zden k Procházka – Holešov

Eva Pechová – Holešov

Anna Pudelková – Holešov

Zden k Kartousek – Holešov

Josef Šulák – Holešov

Jaroslava Zemánková – Holešov

P ipravila:  J. Medková

POD KOVÁNÍ
Cht li bychom pod kovat za velmi 
milé p ivítání našeho syna Pepí ka 
do života m sta Holešova. Pod -
kování pat í p edevším panu sta-
rostovi R. Seifertovi a paní J. Med-
kové, ale i ostatním vystupujícím. 

Manželé Rajmonovi

Ekologická likvidace 
autovraků ZDARMA

včetně potvrzení na místě

Zajišťujeme i odvoz

Dobrotice, tel.: 776 719 631

až 1200 Kč za váš vrak
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Evropský mezinárodní den bez aut také v Holešov

Holešov | V rámci Evropského týdne mobili-
ty se i v Holešov  konala již tradi ní akce Ev-
ropský den bez aut. Smyslem akce bylo p i-
m t d ti k pohybu, ukázat jim, jak zdrav  
trávit volný as a p edat jim základní infor-
mace z oblasti první pomoci a bezpe nosti.

Akce se zú astnilo zhruba 300 d tí ze t í 
holešovských základních škol a mate ské ško-
ly Masarykova.

„D ti tu mají stanovišt  pohybových ak-
tivit jako je ch ze s holemi, kolob žky, jízda 
zru nosti, také jsou zde stanovišt  o spoluprá-
ci, takže stav ní z lega, ale také chceme, aby si 
uv domily, jaké to je, když je lov k závislý na 
n kom jiném a kv li tomu zde máme invalid-
ní vozíky. U íme d ti první pomoci, telefon-
ní ísla policie, hasi , záchranky. Mimo to si 
d ti zatancují, prost  je vedeme k pohybu, aby 
sv j volný as trávily aktivn ,“ shrnula Jarmi-
la Vaclachová, editelka místního st ediska 
volného asu TyMy, které akci po ádalo.

Partnery akce byly m sto Holešov, Besip, 
holešovská pobo ka eského erveného k íže 
a policejní škola.

Jana Rohanová

Zlín | Dne 22. zá í prob hlo v Otrokovic-
ké Besed  tradi ní slavnostní Ocen ní dob-
rovolných pracovník  Zlínského kraje 2016. 
Je mi velkým pot šením konstatovat, že mezi 
vyhodnocenými dobrovolníky byli i dva zá-
stupci našeho m sta: Ji í Navrátil se adu 
let v nuje práci v kroužku mladých rybá  
v rámci TYMY Holešov a byl za práci s d tmi 

po zásluze ocen n; zvláštní cenu pak na zá-
v r celého setkání p evzal Ladislav Linda, 
mládežnický fotbalový trenér, který byl od-
m n n za svou mnohaletou soustavnou prá-
ci a výchovu sportovních talent  v Holešov . 
Ob ma pat í velké pod kování a gratulace nás 
všech. 

D kuji rovn ž všem dalším holešovským dob-
rovolník m, kte í ve výchov  d tí a mládeže 
vidí své poslání, v nují d tem svou energii 
a sv j volný as a jsou pro budoucí generace 
pozitivním p íkladem.

Mgr. Svatava Ságnerová
lenka komise 

Rady Zlínského kraje pro sport

I Holešov má vynikající dobrovolné pracovníky
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Holešov | Zá ijové sout že 
vyhlášené M stskou knihov-
nou se zú astnilo p es 70 tv r-
c , kte í vyráb li, psali a ma-
lovali své prázdninové zážitky. 
Výb r t ch nejlepších d l byl 
velmi složitý, ale nakonec se 
vít zi stali: Lucie Dytrycho-
vá – Byst ice pod Hostýnem, 
Eliška Kratochvílová – 3. ZŠ 
Holešov, Lucie Odložilová 
– 3. ZŠ Holešov, Barbora 
Zdráhalová – 1. ZŠ Holešov, 
Thuy Van Do – 1. ZŠ Holešov 
a speciální ocen ní za nejori-
gináln jší výtvor si vysloužil 
kolektiv prv á k  z 2. odd -
lení ŠD ze 3. Základní školy 
Holešov.

Prázdninová díla malých 
výtvarník  budou zdobit pro-
story M stské knihovny do 
konce íjna.

Hana Zaoralová

Sout ž M j prázdninový sv t má své vít ze

Kdo uloví nejvíce knižních perel?

Holešov | První íjnový týden se holešovská 
knihovna jako již tradi n  zapojila do akce 
Týden knihoven, která probíhá po celé repub-
lice. Krom  každoro ní amnestie pro dlužníky 
a registrace nových tená  zdarma p ipravila 
pro své tená e zpest ení v podob  literárního 
kvízu pro malé i velké, oblíbenou burzu knih, 
kde si tená i mohli obohatit domácí knihov-
ni ku o vy azené kousky nebo využít internet 
zdarma. V d tském odd lení prob hla t i hra-
cí odpoledne, kde m li malí tená i k dispo-
zici široký výb r stolních her a také pro n  

Holešov | M stská knihovna v Holešov  
se letos inspirovala úsp šným projektem 
Knihovny m sta Hradce Králové a vyhlásila 
pro d ti a mládež celoro ní sout ž s názvem 
Lovci perel. tená i mají za úkol „ulovit co 
nejvíce perel“, tedy najít v policích knihy 
ozna ené speciálním symbolem a odpov d t 
na otázky. Za každou knihu se správn  zod-
pov zenými otázkami obdrží perlu. tená i 
s nejdelší š rou perel budou odm n ni.

Sout ž si klade za cíl motivovat d ti k pra-
videlnému tení formou hry a pomocí otázek 
je nau it pracovat s knihou a vnímat tený 
text.

Sout ž odstartovala v rámci letošního 
Týdne knihoven a její vyhlášení prob hne 
v tom p íštím.

Být lovcem není složité, sta í být registro-
vaným tená em a mít chu  se zapojit.

Hana Zaoralová

Ohlédnutí za Týdnem knihoven

Výstava obraz  Ji ího Valenty
od 20. zá í do 30. listopadu 2016, 
M stská knihovna Holešov

Island – Život s nádechem ledu 
3. listopadu 2016, 17 hod., 
M stská knihovna Holešov
P ednáška Evy U ové s promítá-
ním fotogra  í s tipy pro cestovatele 
a p edstavením stejnojmenné knihy
Vstupné: 25,- K

Císa  František Josef I. 
Známý i neznámý
22. listopadu 2016, 17.00 hod., 
M stská knihovna Holešov
P ednáška Mgr. Ond eje Machálka 
a Jaroslava Radeckého 
Vstupné: 25,- K

AKCE KNIHOVNY

odstartovala celoro ní sout ž Lovci perel, in-
spirovaná projektem Knihovny m sta Hradce 
Králové, která motivuje d ti ke tení a práci 
s knihou. Perli kami letošního ro níku byla 
úsp šná p ednáška Ing. Lenky K esadlové, 
která zapln né studovn  M stské knihovny 
odhalila kouzlo st edov kých zahrad, a vý-
stavka zapomenutých záložek, které budou 
k vid ní za výlohou d tského odd lení do 
konce íjna.

Hana Zaoralová
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Prezentace Krom ížska - Holešovska na veletrhu 
cestovního ruchu ITEP Plze  a Dnech kraje ve Zlín
Holešov | V druhé polovin  zá í se konal 
v Plzni již 12. veletrh cestovního ruchu ITEP, 
který byl v letošním roce zam en na rodiny 
s d tmi a díky velkému zájmu vystavovatel  
(132) se rozší il do dvou sportovních hal. Mezi 
vystavovateli nechyb li ani zahrani ní vysta-
vovatelé, kte í nabízeli destinace v Rakousku, 
Polsku, N mecku, Slovensku nebo nov  Itálii 
(provincie Udine, kraj Furlansko, Julské Be-
nátsko – i za p ítomnosti honorálního konzu-
la R v Udine).

Organizáto i velmi kvitovali i velké a uce-
lené zastoupení Moravy – Zlínsko, Valašsko, 
Slovácko, Krom ížsko a Olomouc. Nabízeli 
jsme p írodní i kulturní atraktivity – zaujala 
nová rozhledna Kel ský Javorník, Šachova 
synagoga a samoz ejm  památky UNESCO 
Krom íž. Novinkou veletrhu byla celá ada 
unikátních interaktivních expozic, které cí-
len  zam ují pozornost na zábavu a pozná-
ní a skv le dopl ují informace o cestování, 
tipy na výlety a užite né cestovatelské rady 
od všech vystavovatel . Návšt vníci mohli 
nap . s planetáriem cestovat do vzdáleného 
vesmíru, s živou expozicí nahlédnout do Zoo 

Plze , projít si nau né stezky NP Šumava, 
sportovní expozici Ski&Bike Špi ák nebo si 
prožít dobu baroka všemi smysly. 

Sou ástí veletrhu byla prezentace regio-
nálních produkt  v etn  farmá ských výrob-
k  (francouzské sýry, moravská, rakouská 
i italská vína, eská i n mecká piva a tradi ní 
bavorské klobásy), tradi ní emesla na vy-

zkoušení a po celou dobu veletrhu kulturní 
program, kde jste mohli slyšet nap . Adama 
Mišíka, Karla Zímu, Ta jánu Medveckou, Sta-
nislava Hybnera a další. 

Veletrh ITEP zdarma navštívilo b hem t í 
dní úctyhodných 13,5 tisíce návšt vník .

Mgr. Jana Sloven íková
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Listopad v holešovském zámku v jazzové a bluesové nálad

Holešov | Již pátý ro ník mysliveckých slav-
ností svatého Huberta p ipravují myslivci 
z mysliveckých sdružení holešovského mikro-
regionu. 

Svatohubertský den se uskute ní v ned -
li 6. listopadu s již osv d eným programem. 
V 9.00 hodin vyjde od holešovského zámku 
reprezentativní pr vod uniformovaných my-
slivc  z Holešovska – v ele pr vodu pojedou 
v ervených kamizolách jezdci na koních jako 
tzv.hubertská jízda, za nimi ponese šest urost-
lých myslivc  na nosítkách hlavu jelena desa-
teráka jako symbol patrona myslivc , svatého 
Huberta, za nimi se pak se adí lenové mysli-
veckých spolk  z našeho regionu, kynologové 
s loveckými psy a sokolníci s p ipoutanými 
dravci. 

Pr vod za zvuk  mysliveckých fanfár 
a hlahol  obejde hlavní nám stí a skon í ve 
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, vyz-
dobeném op t v mysliveckém stylu. V kostele 
bude jako p ímluva za naše myslivce a p á-
tele p íroda sloužena od 9,30 hodin mše sv. 
s hudebním doprovodem slavné a p enádher-
né Hubertské mše in B autor  Petra Vacka 
a Josefa Selementa, kterou zazpívá Holešov-
ský chrámový sbor s doprovodem hornist . 

Po mši pak bude jejím ú astník m a ve-
ejnosti p ed holešovskou farou nabídnuto 

malé pohošt ní, budou vystaveny trofeje my-
slivc  z Holešovska a zájemci si budou moci 
zakoupit mysliveckou literaturu, prohlédnout 
ušlechtilé psy mysliveckých plemen a dravce, 
používané na tzv. sokolni ení, tedy lov drob-
né zv e dravými ptáky. lenové po ádajících 
mysliveckých sdružení potom poob dvají se 

Holešov | Již ten první koncert, 4. listopadu, 
ve velkém sále holešovského zámku p edstaví 
nádherný sametový hlas ernošské zp va -
ky Melanie SCHOLTZ z Jižní Afriky, kterou 
doprovodí neobvyklá sestava dvou italských 
spoluhrá , pianisty Emilia Marianeliho 
a beatboxera Johna Mawushieho. V progra-
mu premiérov  zazní krom  známých jazzo-
vých písní také nové skladby z práv  natá e-
ného alba Melanie. Se zvukovými kouzly na 

Myslivecké slavnosti sv. Huberta v Holešov

Dva koncerty spolku 
Musica Holešov 
přinesou v listopadu 
spoustu skvělé muziky 
a vynikajících výkonů 
interpretů jazzové 
a bluesové muziky.

kontrabas se p idá izraelský virtuóz Adam 
Ben EZRA. Tento mladý izraelský kontraba-
sista vynesl jindy pouhý doprovodný nástroj 
do originálního sólového muzikálního proje-
vu melodických i rytmických hudebních linek. 
Vlivy latiny, jazzu a st edomo ské až orientál-
ní hudby jsou pro Ben Ezru inspirací, kterou 
vkládá do svých improvizací. Pomocí efekt  
vrství tóny do pln  zvu ného podání, které 
jsou navíc umocn ny jeho p íjemným hlasem. 

Setkání evropských, afrických a blízkový-
chodních hudebních inspirací t í mimo ád-
ných hudebních individualit vyjad ujících se 
spole ným jazykem - jazzem, slibuje skv lý 
poslucha ský zážitek. 

Tradi ní Bluesový podzimek v klubu 
DRIVE vstupuje 11. listopadu již do 17. ro -
níku a jako vždy p jde o konfrontaci americ-
kého a evropského pojetí blues v té nejlepší 
interpretaci. Tu autentickou, americkou tvá  
blues uvedou dv  kapely z USA, bluesový 

matador Sean CARNEY s ernou zp va kou 
Saun BOOKER a nemén  prot elý muzikant 
Neal BLACK. Oba ú inkující mají za sebou již 
mnoho alb jak sólových, tak i spole ných pro-
jekt  s adou hv zd amerického blues. 

Evropské barvy a zdejší hudební pojetí 
blues bude bránit polské trio GRUFF v ele s 
protagonistou Bartkem PRZYTULOU. Tento 
zp vák svým projevem p ipomínajícím Dana 
Bártu vyhrál již pon kolikáté polskou anke-
tu o nejlepšího zp váka jazzu a blues. Jeho 
p vecká i showmanská prezentace nenechá 
nikoho na pochybách, že je polským slaví-
kem právem. Skalní bluesmany ur it  pot ší 
anglické akustické duo Chris a Colin erpající 
repertoár z dob nástupu anglické rythm and 
blues éry. Colin Stuart je v echách známý 
jako skladatel a zp vák bývalé kapely Color-
factory, která hudebn  doprovodila  lm Šep-
tej.

Zden k Novák

svými rodinnými p íslušníky v jídeln  inter-
nátu policejní školy a budou moci posed t 
a pobesedovat o svých loveckých a myslivec-
kých zážitcích a zkušenostech. 

Pátý ro ních slavností svatého Huberta 
v Holešov   nan n  podpo ilo m sto Hole-

šov, Mikroregion Holešovsko,  rmy Arles, 
Develop, Hydropol CZ, Pila Totek - Javora, 
Farma Holešov a dále manželé Fuitovi, Miklí-
kovi a Pospíšilovi.

Karel Bartošek
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Národní památkový ústav mapuje židovský h bitov

Holešov | Od posledních zá ijových dn  m žete na židovském h bi-
tov  v Holešov  zahlédnout pohyb pracovník  NPÚ, kte í za ali s do-
kumentací a mapováním h bitova. To potrvá po celý íjen. Vedoucím 
projektu je PhDr. Petr Dvo ák, jeho spolupracovnicí Mgr. Nina Sk í-
dlovská a na díl ích úkolech se podílí i další zam stnanci Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracovišt  v Krom íži. 
Cílem je vlastn  poprvé komplexn  zdokumentovat poh ební are-
ál h bitova, jeho jednotlivé náhrobky a zachytit jejich sou asný stav. 
V oblasti d jin um ní se provede analýza typ  náhrobk  a jejich výzdo-
by. Z hlediska judaistiky bude d ležité podchytit nápisovou a symbolo-
vou složku náhrobk  a s pomocí externích spolupracovník  ji p eložit 
a správn  interpretovat. Na základ  p esného zam ení kone n  vznik-
ne podrobný plán h bitova, do kterého budou zachyceny nejzajíma-
v jší a nejvýznamn jší náhrobky. Tiskovým výstupem projektu bude 
kompletní katalog náhrobk  se studiemi odborník , kte í získané po-
znatky zasadí do historického kontextu. Zajímavostí je, že odborníci 
z NPÚ využijí krom  klasické fotogra  cké dokumentace i leteckého 
snímkování za pomoci dronu.

Pro poznání historie holešovského h bitova a správnou interpre-
taci náhrobk  jsou klí ové staré fotogra  e, zvlášt  jsou-li dnes n které 
náhrobky již špatn  itelné. Máte-li v rodinném albu jakékoliv snímky 
z holešovského h bitova, budeme rádi za jejich laskavé zap j ení a p í-
padné oskenování pro pot eby projektu. Krom  e-mailového kontak-

tu, je možné se domluvit osobn  u správce holešovského muzea každý 
tvrtek nebo pátek na zámku.

Ond ej Machálek

Arabelky získaly st íbro na mistrovství Evropy

Holešov | Druhý íjnový víkend se stal pro 
holešovské mažoretky Arabelky velmi úsp š-
ným. Z Mistrovství Evropy v Anglii p ivezly 
st íbro a mohou se tak pyšnit titulem Vicemi-
str  Evropy v disciplín  Parade Corps v nej-
starší seniorské kategorii. 

Tomuto úsp chu p edcházela n kolika-
m sí ní p íprava nové choreogra  e, která 
musela spl ovat požadavky evropských pra-
videl. Dívky ve svém vystoupení p edvedly 
nejen náro nou práci s h lkou a ladný krok 
ale i nápadité formace a tematické vyjád ení 
hudby. Evropského klání se zú astnilo dva-
náct zemí. Arabelky pat ily k dalším dv ma 
stovkám eských reprezentant , kte í byli na 

tento prestižní šampionát nominováni díky 
vít zství na Mistrovství R.

Do anglického Crawley jsme vyrazily již 
ve tvrtek 6. íjna. Poprvé jsme se na tako-
vou sout ž vydaly letecky a už jen samotné 
cestování byl pro všechny z nás skv lý záži-
tek. Po p íletu nás ekal p íjemný odpo inek 
v krásném hotelu a sbírání sil na následující 
dny. Další den jsme vyrazily na nákupy do 
centra Crawley a odpoledne pak prob hly ve 
sportovní hale prostorové zkoušky. Velkolepé 
slavností zahájení p išlo na adu až v sobotu 
ráno. Zde Arabelky nasály tu správnou sou-
t žní atmosféru a zárove  už i lehkou nervo-
zitu p ed samotným sout žním vystoupením. 

Za velké podpory eských fanoušk , mezi 
kterými byli i rodi e a po etné p íbuzenstvo, 
p edvedly dívky nádherný sout žní výkon. 
Z jejich vystoupení byla cítit energie, radost 
i elegance, což ocenili nejen diváci ale i odbor-
ná porota. Konkurence v naší kategorii byla 
obrovská, p ece jen se jedná o v kov  nejzku-
šen jší skupinu. S velkou radostí jsme pak 
p i ned lním vyhlašování výsledk  p ebíraly 
pohár za 2. místo a titul Vicemistra Evropy. 
Našim výkonem jsme porazily mažoretky 
z Nizozemí, Norska, Anglie, Slovinska a Bel-
gie. Pouze pár bod  nás odd lovalo od vít z-
ného chorvatského týmu.

Velice si vážím toho, s jakým nasazením 
se Arabelky na evropský šampionát p ipra-
vovaly a dokázaly podat výborný výkon v této 
náro né disciplín . 

D kujeme za velkou podporu všem našim 
fanoušk m, kte í se do Crawley vydali p ímo 
s námi, a také t m, co na nás mysleli na dálku. 
Velké pod kování pat í m stu Holešov a Zlín-
skému kraji za významnou  nan ní podporu 
a dalším sponzor m z ad našich p íznivc , 
jejichž pomoci si velmi vážíme. Práv  díky vám 
jsme v bec mohly tuto zda ilou cestu usku-
te nit. Obrovský dík si zaslouží ob  trenér-
ky: Eliška Doleželová za organizaci celé naší 
velké výpravy, Barbora Ma ová za pe livou p í-
pravu a pé i o vzhled našich sv enky  a se-
hraný tým maminek za jejich ob tavou pomoc.

Videa a fotogra  e naleznete na facebooko-
vém pro  lu Mažoretky Holešov.

Lenka Doleželová, Mažoretky Holešov
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Holešov | Sportovní klub Atletika Holešov 
má za sebou t i roky p sobení. „Za tu dobu 
se poda ilo vytvo it stabilní lenskou základ-
nu, která si královnu sportu nejen oblíbila, ale 
dokáže rovn ž získávat cenné výsledky na re-
gionální, moravské i republikové úrovn,“ zní 
z úst trenéra Jakuba H iba.

Vrcholem letošní sezóny bylo prozatím 
vystoupení na mistrovství R žactva, které 
se konalo 17. a 18. 9. v Jablonci nad Nisou. 
K tomu H ib dodává: „A koliv podmínky 
pro trénink atletiky nemáme v Holešov  
ve srovnání s jinými kluby srovnatelné, vý-
kony našich sv enc  jasn  ukazují, že jen 
o podmínkách to není!“ D kazem je vynika-
jící výkon Pavla Myna íka, který na žákov-
ském mistrovství vybojoval perfektní 7. místo 
v b hu na 800 metr , p i emž byl ze všech 
24 závodník , kte í m li díky své výkonnosti 
na této vrcholné akci právo v bec startovat, 
t etí nejmladší! Svým výkonem se stal dru-
hým nejlepším mezi b žci narozenými v roce 
2002! Na stejné akci holešovská atletika po-
stavila i dív í štafety na 4 x 60 a 4 x 300 me-
tr . „Tím jsme se stali p ímými konkurenty, 
ba i p emožiteli, nejv tších atletických klub  
v republice,“ hodnotí Jakub H ib. 

O týden pozd ji, v ned li 25. 9., prob h-
lo v Olomouci mistrovství Moravy a Slezska 
mladšího žactva. „Všichni závodníci Atleti-
ky Holešov pat ili díky roku svého narození 
k t m mladším. Navíc v kategorii mladšího 

Holešov | Slovenské hlavní m sto hostilo 
8. íjna páté kolo amatérské Euroligy Muay 
Thai. Holešovský tým reprezentovali 4 závod-
níci. Teprve 16letý Tomáš Vaší ek nastoupil 
do svého prvního zápasu proti 21letému sou-
pe i. Tomáš p edvedl dobrý komplexní výkon 
a i p es docházející fyzickou kondici ke konci 
zápasu vít zí 3:0 na body. Dalším naším zá-
vodníkem byl Robin Šmíd, který svého sou-

Atletika Holešov vstoupila do celorepublikového sportovního pov domí

žactva budou závodit ješt  celou p íští sezónu. 
P edevším 10. místo (v bec nejlepší mezi ro -
níky narození 2002!) Honzy Sedlá e považuji 
za nesmírn  perspektivní a kvalitní výkon,“ 
shrnuje Jakub H ib.

Z dalších zá ijových závod  je t eba ale-
spo  v krátkosti zmínit ješt  tradi ní Svato-
václavské víceboje v P erov . Tam holešovské 
barvy doslova zá ily! V klasickém p tiboji se 
na druhém a t etím míst  umístili Ji í Š stal 
a Ond ej Šando, svatováclavskou patnáctis-
tovku suverénn  ovládl Pavel Myna ík, sprin-
terské trojboje p inesly pódiová umíst ní Sá e 
Vitovské (3. mezi ženami), Lukáši Vajdovi 

(2. v mladších žácích), Karolín  Smýkalové 
(1.) a Kate in  Spieglové (2.) v mladších žá-
kyních. 

Záv rem Jakub H ib dodává: „Velmi si 
cením nejen výsledk , kterých naši atleti za-
tím dosáhli, ale p edevším cesty, která k nim 
vedla a dál vede. Jsem rád, že dochází na má 
slova, že TRP LIVOST A PÍLE R ŽE P INÁ-
ŠÍ. Pod kování si zaslouží závodníci a všichni, 
kte í jsou jakýmkoliv zp sobem zaangažovaní 
do naší innosti!“

Podrobné výsledky, fotogalerie atd. na 
www.atletikaholesov.cz.

 Jakub H ib

Nová ci v thaiboxerském ringu prod lali k est ohn m

pe e poráží hlavn  díky výborné práci koleny 
v klin i a taktéž vít zí 3:0. T etím zástupcem 
byl 17letý Jan Šopík, který nastoupil teprve 
ke svému t etímu zápasu v život  po p lro -
ní pauze proti papírov  zkušen jšímu soupe-
i, který nastupoval do svého pátého zápasu. 

Honza byl o kousek lepší a rozdal více p es-
ných zásah , vít zí tedy 2:1 na body. Poslední 
v po adí nás reprezentovala 16letá Lucie Hor-

ká, která si ring vyzkoušela poprvé v život . 
Pro její slovenskou soupe ku to byl již tvrtý 
zápas v karié e. Lucka se do boje pustila na-
prosto bez respektu a se zkušen jší protivnicí 
vyvál ila výhru 2:0 na body.

Celkové skóre je tedy 4 zápasy – 4 výhry.
D kujeme všem za podporu.

Mgr. Petr Osokin, trenér
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Aneta Lochmanová získala titul mistryn  R

Holešov | Dne 10. 9. 2016 prob hla sout ž 
v požárním útoku s názvem „O pohár sta-
rosty m sta Holešova“ po ádaná Sborem 
dobrovolných hasi  Holešov. Jednalo se 
o kategorie muži a ženy. Tentokrát však sou-
t ž neprob hla na tradi ním míst , kterým je 
hasi ská zbrojnice, ale na sportovním h išti 
stadionu Míru. Po así bylo jako objednané, 
od samotného rána až do ukon ení sout že 
nás provázelo slunce a vysoké teploty. Sou-
t že se zú astnilo celkem 12 družstev, a sice 
8 mužských a 4 ženské. Na tyto závody se ho-
lešovským hasi m poda ilo sestavit nejen 
mužské, ale po delší dob  i ženské družstvo, 
které sice nestihlo moc natrénovat, ale i tak se 
sout že zhostilo s plným nasazením a vervou.

Finálových míst dosáhla následující družstva.

Kategorie MUŽI:
1. SDH Zahnašovice ... 17.06
2. SDH Rymice … 19.02
3. SDH Sulimov … 19.07

Kategorie ŽENY:
1. SDH Tu apy … 18.38
2. SDH Brusné … 20.73
3. SDH Sulimov … 45.77

Všem sout žícím a divák m d kujeme za 
ú ast a t šíme se na další sout žní setkání 
v Holešov , které prob hne na ja e p íštího 
roku.

Hana Dvorníková

Holešov | Ve st edu 28. 9. 2016, v den eské 
státnosti, se v B eznici u P íbrami konalo pro 
všechny kategorie silni ní cyklistiky poslední 
mistrovství eské republiky v asovce dvojic 
na velmi náro né a technické trati, kde nep í-
jemným soupe em byl i sílící vítr.

V kategorii starších žáky  hájila barvy 
p erovského MG Bike Teamu holešovská zá-
vodnice Aneta Lochmanová se svou kolegyní 
Gabrielou Bártovou z SKC Tufo Prost jov. 
Spole n  si dojely pro zlatou medaili a vy-
tvo ily si tak náskok 10 sekund p ed druhou 
dvojicí a 20 sekund na dvojici t etí. Anet d lá 
cyklistiku prvním rokem a už se jí poda ilo 
získat titul mistryn  eské republiky v silni -
ním závod . 

Na klasickém silni ním mistrovství eské 
republiky, které se konalo na konci ervence 
v Kamýku nad Vltavou, zajela Anet krásné 
5. místo po napínavém spurtu do cíle. 

Díky celoro nímu vyrovnanému umíst ní 
na všech závodech jí pat í v celkovém po adí 
5. místo v eském poháru na silnici pro rok 
2016, což je skv lý výsledek za tuto závodní 
sezónu.

Martin Gröger

Sout ž v požárním útoku O pohár starosty m sta Holešova
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Petr Haiser se prosazuje na mezinárodní scén

Holešov | V m síci zá í za ala další závod-
ní sezóna mladým judist m z SKP Holešov. 
Uplynulý m síc byl pro naše judisty celkem 
náro ný, jelikož se zú astnili celkem t í tur-
naj , což byl docela obtížný start po letních 
prázdninách, kdy v tšina z nich pouze odpo-
ívala. 

Závodní sezónu jsme odstartovali na 
jednom z nejprestižn jších turnaj  v naší re-
publice, což byl eský pohár v Brn  mladších 
a starších žák  s mezinárodní ú astí. Zde se 
však vzhledem k silné obsazenosti poda il 
velice p kný výsledek pouze Davidu Jurá-

ovi v kategorii ml. žák  ve váze do 60 kg. 
I když David nedosáhl na medailové umíst ní, 
obsadil 5. místo, což mu p ineslo, doufáme, 
dostatek bod  do „ranking listu“ R, a tudíž 
by mohl získat ú ast na mistrovství R. Da-
vidovo umíst ní je o to krásn jší, že se judu 
v nuje kratší dobu a poda ilo se mu porazit 
i zkušen jší soupe e. Krom  Davida Jurán  
získal také 2 body do ranking listu vyhraným 
zápasem taktéž Petr Bárta v kategorii ml. žák  

Holešov | Po ervnovém zisku titulu mistra 
eské republiky v disciplín  K1 jsme se roz-

hodli, že je již na ase vyslat mladého tha-
iboxera na mezinárodní turnaj. Vzhledem 
k prázdninám jsem netušil, jakou formu bude 
Petr Haiser mít, a proto jsme se vydali 11. zá í 
na ligu K1 do Olomouce. V tomto „testova-
cím“ zápase Haiser vyhrává 3:0 na body nad 
svým soupe em z Liberce a já se rozhoduji ho 
vyslat na nejv tší letošní mezinárodní turnaj 
v K1, Evropský pohár organizace WAKO. Tur-
naj za íná 23. zá í v Praze. Ú astní se ho více 
než 300 boxer  z celého sv ta, amaté i, pro-
fesionálové, mist i svých zemí, mist i Evropy 
i mist i sv ta. V juniorských kategoriích lze 
narazit na soupe e, co i p es nízký v k mají 
kolem stovky zápas . Petr Haiser jich má 
18 . V pátek nastupuje Petr do tvrt  nále 
proti reprezentantovi Rakouska. V pr b hu 
zápasu jej 3x posílá do po ítání a vít zí stylem 
RSC (rozhod í ukon uje zápas). Další den jde-
me semi  nále proti mistrovi Slovenska, který 
m l v pátek volný los. Haiser celá 3 kola tla í 
a zasloužen  vyhrává 3:0 na body. O dv  ho-
diny pozd ji nastupujeme proti zástupci B -
loruska. Nutno podotknout, že práv  boxe i 
z bývalého SSSR jsou nejv tšími favority tur-
naje a na jejich výsledcích jde vid t, že státní 
systém sportovní p ípravy tam stále fungu-
je. B lorus m l ve tvrt  nále také volný los, 
v semi  nále s p ehledem poráží Maška z P í-
brami a oproti Haiserovi vcelku sv ží vstupu-
je do ringu. Finále je maximáln  vyrovnané, 
30 vte in p ed koncem vede Haiser o jeden 

Holešovským judist m za ala nová závodní sezóna

bod. V posledních 10 vte inách dojde k v tší 
p est elce, v níž je B lorus p esn jší, strhává 
body na svou stranu a o ten již zmi ovaný je-
den bod vít zí. Takový je sport, ale p estože 
nám zlatá medaile unikla o jediný úder, jsme 
maximáln  spokojeni. Petr Haiser ukázal, že 
v pouhých 18 letech má na mezinárodní úro-
ve . V listopadu vyzkoušíme první profesio-
nální zápas a v únoru p i tréninkovém pobytu 
v Thajsku zkusíme domluvit zápas proti míst-
nímu borci.

Mgr. Petr Osokin

ve váze do 50 kg, bohužel však rovn ž bez me-
dailového umíst ní.

Na turnaj v Brn  navázal další víkend 
turnaj v Prost jov , kde se na tatami utkala 
krom  ml. a st. žák  také mlá ata. Na tomto 
turnaji zacinkaly našim judist m t i st íbrné 
medaile, které získali v kategorii mlá at Lu-
káš Gabrhel, v kategorii ml. žák  David Jurá  
a v kategorii st. ža ek Vendula Olšáková.

tvrtou sobotu v zá í prob hl v Uherském 
Brod  krajský p ebor ml. a st. žák  a sou as-
n  turnaj pro kategorii mlá at. Na tomto tur-
naji bylo již znát „rozeprání“ našich judist  
z p edešlých turnaj . Náš klub reprezentovalo 
celkem 12 závodník  a t mto se poda ilo vy-
bojovat pro náš klub rekordní po et medailí 
z jednoho turnaje - celkem deset cenných 
kov , z toho sedm zlatých a t i bronzové me-
daile. Krajskými p eborníky se stali v kate-
gorii ml. žák  Jakub Hanák a David Jurá , 
ve st. ža kách Venda Olšáková. Za tento krás-
ný výsledech a p edvedené výkony pat í všem 
našim judist m pod kování a doufáme, že 

na tyto výsledky naváží i v následujících tur-
najích.

Sou asn  se za átkem závodní sezóny 
zapo al op t i nábor nových judist  do naše-
ho klubu. Zde musíme podotknout, že zájem 
o judo ve m st  Holešov  (stejn  jak po celé 
republice) siln  vzrostl, což je z ejm  zásluhou 
olympijské medaile našeho nejlepšího eského 
judisty – Lukáše Krpálka. Velký zájem o judo 
nás samoz ejm  t ší, nicmén  pro letošní rok 
2016 jsme již nábor ukon ili a nábor bude even-
tuáln  pokra ovat v roce 2017. D vodem je již 
nedosta ující kapacita t locvi en, kde probíhá 
trénink a taktéž nedostatek trenér . Tímto bych 
rád apeloval na všechny holešovské judisty (již 
neaktivní), kte í by m li zájem se op t k judu 
vrátit, že rádi uvítáme pomocnou ruku. P ece 
jen je judo sportem, který se nezapomíná a pro 
n které lidi sportem na celý život. Byli bychom 
rádi, kdyby se vývoj holešovského juda ubíral 
stejn  pozitivním sm rem i v dalších letech, 
což je výsledkem zejména dobré spolupráce 
trenér  našeho klubu.                           Ji í Hrbá
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Nová šance pro holešovskou pr myslovou zónu

Holešov | Spolek Proud se t ší oblib  ná-
všt vník  Amerického parku i na interneto-
vých, sociálních sítích. Práv  skrze naši face-
bookovou skupinu nás oslovilo n kolik našich 
podporovatel  s návrhem vytvo it další místa 
k sezení v parku. Jako vhodná a klidná loka-
lita pro montáž d ev ných lavic na sezení byl 
zvolen betonový obdélník u kv tinové skalky 
v zadní ásti parku. Tento poz statek kdysi 
vyho elé stavby má tak nyní smyslupln jší 
využití. Náklady na materiál a výrobu lavic 
byly za  nancovány z Akce milion, kterou nám 
poskytlo m sto Holešov.  Naše akce a innost 
m žete sledovat i na našem facebookovém 
pro  lu Proud Holešov.

P edseda spolku Proud
Bc. Jakub Nev ala

Zástupci ob anských spolk  „Za zdravé 
a krásné Holešovsko“ a „Sdružení pro rozvoj 
holešovské zóny“, kte í se intenzivn  v nují 
d ní kolem pr myslové zóny v Holešov , vy-
jad ují spole ný apel sm ovaný k politickým 
stranám a hnutím, jež usilují v letošních kraj-
ských volbách o získání mandát  v Zastupitel-
stvu Zlínského kraje. 

Touto cestou chceme ve ejn  vyzvat nov  
zvolené zastupitele ke konstruktivnímu p í-
stupu. K tomu, aby byli p ipraveni odložit 
vzájemné stranické spory a animozity, aby se 
pokusili cestou odborné komunikace a racio-
nální dohody se všemi dot enými aktéry na-
lézt vyvážené ešení mezi environmentálními 
i socioekonomickými hledisky, která souvisejí 
s realizací pr myslové zóny v Holešov  (SPZ 
Holešov), v etn  nezbytné ochrany tamního 
zdroje pitné vody. 

P edseda spolku Za zdravé a krásné Ho-
lešovsko Mgr. et Mgr. et Bc. Zden k Krajcar 
uvádí: „Náš spolek se n kolik let snaží p isp t 
k tomu, aby v územn  plánovací dokumentaci 
kraje, týkající se pr myslové zóny v Holešov , 
platila jasná pravidla. V této dokumentaci je 
nap . uvedeno: „*Plocha je vymezena pro vý-
robu bez dalšího omezení*. Jsme p esv d eni 
o tom, že stanovením jasných limit  by vznik-
la i jiná možnost posouzení zám r  než pro-
st ednictvím dlouhodob  trvajících správních 
ízení. Voláme tak zárove  po možnostech, 

které by umožnily výrazn ji urychlit posuzo-
vací a povolovací správní procesy.“ 

P edseda Sdružení pro rozvoj Holešovské 
zóny doc. ing. arch. Ji í Kotásek, CSc., pozna-
menává: „V nedávné dob  byly zve ejn ny 
výsledky celostátní statistiky, kde se bohužel 
konstatuje, že pr m rná mzda ve Zlínském 
kraji je p edposlední v R a po et obyvatel se 

P ibyla místa k sezení v Americkém parku

nám pr b žn  snižuje. Je tedy jasné, že bez 
aktivního p ístupu krajské samosprávy se 
v budoucnosti neobejdeme a sou asnému 
trendu našeho zaostávání, m žeme elit pou-
ze naší aktivní hospodá skou politikou, do 
které pat í i realizace projektu SPZ Holešov.“ 

Oba spolky se budou snažit o vzájemn  
koordinovaný p ístup k dané problematice. 
P ejí si, aby toto téma již nadále nerozd lova-
lo, cht jí být nápomocny politickým p edsta-
vitel m ve snaze odblokovat patovou situaci 
kolem projektu SPZ Holešov. V sázce je totiž 
hodn  – jednak tolik pot ebný socioekono-
mický, potažmo i dopravní (D49) rozvoj Zlín-
ského kraje a sou asn  také ochrana životní-
ho prost edí. V tomto p ípad  vodního zdroje, 
který má potenciál zásobovat pitnou vodou 
velké množství obyvatel Zlínského kraje.

Ji í Kotásek prohlašuje: „Jedna z nejvý-
znamn jších možností, jak zajistit hospodá -
ský r st ve Zlínském kraji, je vytvo it p íznivé 
podmínky pro p íchod nových investor  a od-
traumatizovat situaci kolem holešovské pr -
myslové zóny. Pokud se nám to poda í, dojde 
k udržení a vzniku nových pracovních míst 
a zlepší se perspektiva zajímavého zam st-
nání pro absolventy všech typ  škol. Rozvoj 
pr myslu je hlavním m stotvorným inite-
lem. Holešovská zóna je podle mých dlouho-
letých zkušeností velkou p íležitostí pro p í-
liv domácího a zahrani ního kapitálu a jsem 
p esv d en, že se jedná o rozvojový projekt 
mající p ímý vliv na budoucí pozitivní vývoj 
v našem kraji.“ 

P edsedové obou spolk  doporu ují, aby 
záhy po krajských volbách vznikla odborná 
pracovní komise, která by se zabývala pro-
blematikou SPZ Holešov. Krajcar k tomu 
podotýká: „Náš spolek vychází z doporu ení 

tzv. Vyhodnocení vlivu návrhu Zásad územ-
ního rozvoje Zlínského kraje…, kde se uvádí: 
*Je tedy nutné vylou it typ pr myslu ohrožu-
jící vodní zdroje… tato problematika by m la 
být ešena komplexn  na úrovni celé plochy, 
nejen na úrovni jednotlivých zám r . Je proto 
vhodné stanovit p ípustné druhy pr myslové 
výroby a limity využití území, které zajistí 
ochranu tohoto vodního zdroje*. Zde vidíme 
cestu k odblokování patové situace v pr my-
slové zón , v implementaci tohoto n kolik let 
starého doporu ení.“

P edstavitelé obou ob anských spolk  se 
shodli na tom, že se aktivn  pokusí p isp t 
k dosažení cíle tohoto apelu. Necht jí spolu-
pracovat se subjekty, které jdou proti jeho du-
chu, sou asn  jsou však p ipraveni p isp t ke 
zprost edkování efektivní komunikace mezi 
MPO R, Zlínským krajem a dalšími institu-
cemi, spolky, které se v nují tématu ochrany 
životního prost edí v souvislosti se SPZ Ho-
lešov.

Spolky reprezentované shora uvedený-
mi p edsedy se snaží hledat pr se íky, na 
kterých je možné se v zájmu rozvoje kraje 
a ochrany životního prost edí shodnout. Do-
sp li k tomuto stanovisku po mnoha letech 
neuspokojivého stavu projektu, který proza-
tím nep inesl o ekávané pozitivní výsledky.

Byli bychom rádi, kdyby se také politici 
inspirovali naší snahou v cn  komunikovat 
a hledat racionální ešení, ob ané Zlínského 
kraje si to zaslouží. Jsme p esv d eni, že pr -
myslová zóna v Holešov  má stále šanci.

Zden k Krajcar, 
Za zdravé a krásné Holešovsko, z. s 

Ji í Kotásek, 
Sdružení pro rozvoj Holešovské zóny, z. s.

POLITICKÉ STRANY, SPOLKY
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Holešov | U p íležitosti státního svátku sva-
tého Václava – Dne eské státnosti – uspo á-
dala holešovská KDU- SL spole n  s Orel-
skou jednotou 3. ro ník Svatováclavského 
turnaje v malé kopané. Ten se uskute nil pod 
záštitou poslance PS P R Ond eje Benešíka 
a senátora P R Ji ího unka v sobotu 24. zá í 
na orelském h išti v Holešov . 

Turnaj zahájil za zvuku svatováclavského 
chorálu královskou jízdou sám kníže Václav 
IV. Do sportovního areálu p ijel na koni, d -
stojn , v královském ustrojení a zbroji, spo-
le n  se svojí družinou. Svatého Václava zpo-
dobnil Holešovan Erik Fišer. Turnaj uvedl 
tímto královským výnosem: „Vážení pánové, 
vážené dámy, vážení hosté a milé d ti. D íve 
než zapo ne zde konající se sportovní fotba-
lové klání, vyslechnimež královský výnos vy-
daný pro tuto akci. My, Václav IV., král ím-
ský a eský, vévoda lucemburský a markrab  
braniborský, jsme p ijeti rá ili na tuto bohu-
libou akci, která se koná u p íležitosti oslavy 
mé mali kosti, a to v duchu zábavném. S ra-
dostí v srdci, s úctou a pokorou a p edevším 
s v domím odpov dnosti a morálním závaz-
kem jsem p icestoval za vámi, abych zde do-
hlédl na spravedlivost sudích p i klání tomto, 
jakož i podpo il fotbalisty, kte í se utkají mezi 
sebou jako rytí i na kolbišti ….“ Poté rozdal 
p ihlížejícím poddaným a p edevším d tem 
n co sladkých tolárk  ze svého královského 
pokladu. Po zazn ní eské státní hymny byl 
turnaj zahájen. Zú astnilo se dev t družstev. 
Hrálo se ve dvou skupinách, v šestiminuto-
vém hracím ase. Slovem provázela sli ná 
moderátorka Lenka Karhanová. Celý den zde 
byl protkán mnoha milými setkáními. Tradi -
n  se zú astnil rovn ž bývalý d kan holešov-
ské farnosti P. ICLic. ThLic. fará  František 

tvrtý ro ník Svatováclavského turnaje v malé kopané – d stojná 
oslava eské státnosti 

Cinciala, který p ijel do Holešova spole n  
s družstvem mladých vlachovických fotbalis-
t  a v ele se starostou obce Vlachovice, kde 
nyní jako fará  p sobí. V pr b hu turnaje 
využívali návšt vníci a p edevším d ti dopro-
vodný program v podob  dalších sportovních 
aktivit, které orelský areál skýtá – hrál se te-
nis, stolní tenis, plážový volejbal, pro d ti byl 
p ipraven skákací hrad, trampolína a další, 
k dispozici bylo ob erstvení i pitný režim. 
Nejv tšímu zájmu a doslova obležení d tí se 
ale t šil sám kníže Václav (Erik Fišer) se svým 
panošem Milanem. Oba pánové ve svém 
ustrojení ob tav  doslova vydrželi až do od-
poledních hodin. D ti je braly naprosto vážn  
a mj. kladly otázky typu – „Pane králi, a víte, 
co jsou to pedály?“… A po rozkazu „Všechny 
d ti na hrad a bra te hrad“ (samoz ejm  ten 
nafukovací, skákací) m ly problém se do n j 

všechny vejít, jak moc cht ly královský pokyn 
poslechnout. 

Vít zství nakonec vybojoval tým KSK Vše-
tuly a potvrdil tak své lo ské prvenství. Tito 
borci za sebou nechali družstva P ílep, Byst i-
ce p. Hostýnem a Klidnou sílu.

Ceny a medaile vít z m spole n  p e-
dali p edseda holešovské KDU- SL a jeden 
z hlavních organizátor  turnaje Pavel Kar-
han, senátor Ji í unek a Mgr. Šárka Jelín-
ková. Vít zné družstvo se na záv r projelo 
v povoze pana Lou ky ulicemi Holešova 
a hurónským pok ikem o svém vít zství dalo 
po ádn  v d t. 

Svatováclavský turnaj pat í již k tradi -
ním kvalitním akcím a díky dobré organizaci 
tak obohacuje sportovní a spole enský život 
v Holešov .

Jana Zapletalová

POLITICKÉ STRANY, SPOLKY

Milí ob ané, voli i,

dovolte mi pod kovat Vám za podporu p i 
letošních senátních volbách a volbách do 
krajského zastupitelstva Zlínského kraje.

Vážím si Vaší podpory a zárove  je pro m  
zavazující a motivující. Ud lám vše, aby 
Vaše hlasy nezapadly tam, kde je nikdo ne-
uslyší.

Ješt  jednou moc d kuji. 

Ing. Bc. Eva Badinková
Kandidátka za KS M  do Senátu R 

a krajského zastupitelstva Zlínského kraje 

ZÁPIS NA KURZY MATEMATIKY
--------------------------------------

2. 11. 2016 od 16:30 do 17:30 hod.
V budově MŠ Grohova ulice, Holešov. 
Kurz příprava na přijímací zkoušky na SŠ 
a kurz příprava k maturitě. 
Individuální výuka možná dle dohody.
---------------------------------------------

Více informací na:
www.matematikaza1.webnode.cz
kurzy@matematikaza1.cz
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Vícejazy nost jako cesta k úsp chu a p ekonání hranic

Holešov | Kamarád, p ítel, pomocná ruka 
jsou pojmy, které k životu d tí neodmyslitel-
n  pat í. Na naší škole se stalo samoz ejmostí, 
že starší žáci pomáhají svým mladším kama-
rád m. Letošním školním rokem jsme si na 
pomoc pozvali „and ly strážné“. Žáci prv áci 
mají za sebou již druhý týden školy a po celu 
dobu jim byli nablízku jejich patroni, and lé 
strážní, v podob  žák  deváté t ídy. 

Každý devá ák si vzal pod svá k ídla jed-
noho z prv á k  a o p estávkách jim d lali 
radost svou návšt vou, malým dárkem i pro-
cházkou po škole. Tímto dochází ke spoluprá-
ci mezi žáky, kte í se p íliš neznají a b hem 
b žného školního dne se míjí na chodbách. 
Starší žáci pomáhají mladším, dochází k se-
znamování, rozvíjení empatie a k vzájemné 
komunikaci. And lé strážní byli našim prv-

Holešov | Ve st edu 21. 9. 2016 navštívila 
naši 2. Základní školu Holešov Veronika Ma-
lantová, studentka univerzity v n meckém 
Würzburgu. Žák m 7., 8., a 9. t íd prezento-
vala prost ednictvím esko-n meckého fóra 
mládeže n mecky mluvící zem , každodenní 
život a perspektivy uplatn ní. esko-n mec-
ké fórum mládeže je skupina 30 mladých lidí 
mezi 16 a 25 lety z eské republiky a N mec-
ka, kte í svým p íkladem „táhnou“ a prezen-
tují své zkušenosti dále.

Každý „dosp lák“ moc dob e ví, jak vel-
kou váhu slovo vrstevníka v tomto v ku má.

Sle na Malantová prezentovala možnosti, 
jak podpo it výuku cizího jazyka a jak se zapo-
jit do nabízených volno asových a studijních 
aktivit. Nechyb ly hry, interaktivní výuka 
i aktiviza ní metody. Žáci ocenili p ednášku 
potleskem a vyjád ili názor, že do N mecka 
sta í vycestovat „jen“ za hranice, do n jakého 
v tšího m sta a lidem se otev e jak celá Evro-
pa, tak celý sv t.

Mgr. Anna Blahová

Prv á ky na 2. Základní škole Holešov provázejí strážní and lé

á k m vždy po boku a vše zvládli na jed-
ni ku. V takových okamžicích se buduje ka-
marádský vztah mezi žáky na škole, která má 
pov st rodinné školy. A my už se t šíme, že 
toto dvoutýdenní p átelství budeme v pr b -
hu školního roku prohlubovat dalšími spole -
nými aktivitami.                 Mgr. Andrea Krej í

Zm na tel. ísla do ordinace 
MUDr. Lenky Dúbrav íkové, 
Sušilova 478, 76901 Holešov. 

PLATNÉ TELEFONNÍ ÍSLO: 
608 295 306
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6. ro ník setkání Hanák  s hejtmanem

Holešov | Poslední a podzimní st elecká 
sout ž z velkorážních pušek letošního roku 
prob hla 8. 10. za slušné ú asti tém  50 
st elc  z celé R. Sout ž byla zabezpe ena vý-
borem klubu, tak jak jsme zvyklí, tedy velice 
dob e. Výbor provedl úpravu v propozicích se 
zam ením hlavn  na standardní pušky a byla 
provedena p ejímka zbraní a p evážení spou-
ští. Kategorie volná a speciál vlastn  žádné 
omezení nena izují. Op t se st ílelo na vzdá-
lenosti 300, 100 a 200 metr  ze 12 stanoviš  
a tak se st elci vešli do 5 sm n. Na zahájení 
závodu se dostavil fanda st eleckého spor-
tu místostarosta m sta Holešov Bc. Jaroslav 
Chmela , na jehož ú ast p i našich závodech 

Holešov | M sto Olomouc vždy pat ilo mezi 
nejvýznamn jší královská m sta v eských 
zemích. Díky své poloze je po dlouhá staletí  
p irozeným centrem Moravy se sídlem arci-
biskupství, univerzity,  óry, nezapomenutel-
ným orlojem a jinými dalšími  historickými 
památkami. O tom, že má i kulturn  bohaté 
zkušenosti, sv d í událost, že dne 28. zá í  se 
uskute nilo již 6. setkání Hanák  s olomo-
uckým hejtmanem. Krojovaní lenové náro-
dopisných,  tane ních a hudebních soubor  
v hanáckých krojích se na této kulturn  spole-
enské akci p edstavili v po tu 747.

V pr b hu dopoledne vyhrávaly dechov-
ky v ulicích m sta a samotné setkání za alo 
v 9.00 hod. ráno mší svatou v kostele sv. Mi-
chala s ú astí krojovaných Hanák  a Hana-
ek, kterého se zú astnila i v tší ást našeho 

souboru Omladina. V 11.00 hod. vyšel krojo-
vaný pr vod z Korunní pevn stky a na Dol-

Podzimní sout ž ve st elb  z velkorážních pušek v Dobroticích

ním nám stí se mohl každý soubor p edstavit 
krátkou písní nebo tancem. Za naše sdružení 
p ednesly malé d ti v doprovodu maminek  
krátkou písni ku ze svého programu, poté 
pokra ovaly na Horní nám stí, kde prob hlo 
slavnostní zahájení za ú asti olomouckého 
hejtmana, zakladatele setkání Hanák  sená-
tora Tesa íka a primátora Olomouce. 

Po naražení pivního soudku speciálního 
litovelského piva HANÁK a spole né písni 
Aj Olomóc je p kné m sto se jednotlivé sou-
bory p edstavily se svým programem na 
Dolním nám stí. Z d vodu vysokého po tu 
ú inkujících soubor  nemohlo být vyhov -
no všem, za náš soubor však vystoupily malé 
d ti se svým programem. Svým v kem mezi 
3 až 5 lety pat í spíš ke hraní si na písku, avšak 
ukázaly, že z oblasti Holešovska a jeho široké-
ho okolí m že mít daný folklorní žánr v bu-
doucnu dobré zastoupení. 

Odpolední program na Horním nám stí 
pokra oval vystoupením dalších soubor  jako  
Hradiš an s Ji ím Pavlicou, vojenský um lec-
ký soubor Ondráš i zdravice císa ovny Marie 
Terezie, konaly se ale také hanácké farmá ské 
trhy nebo košt speciálního litovelského piva 
Hanák a jiné. 

„Tož je pravdó, že každé, kdo bel v kroji 
a bloncal po uli kách vydlážd néch kostkama, 
bel tak dorasované, že bel rád, že dojel dom 
a alpó si ty nožiska natíral.“ Nikoho ale ur it  
nevyvedly z míry tyto malé zdravotní potíže, 
nebo  krásná atmosféra mezi krojovanými 
Hanáky a Hana kami a nová p átelství p i-
sp ly s celodenním programem ke krásnému 
spole enskému dni. 

Už se t šíme na 7. setkání Hanák , které 
by se m lo uskute nit za 2 roky v echách pod 
Kosí em.

VO

jsme si již zvykli. Základní pou ení a rozd le-
ní do sm n provedl hlavní rozhod í a pomoc-
ný personál z len  klubu vyrazil na stanoviš-
t . Sout ž prob hla bez závažných problém , 
takže byla kolem 16.00 h ukon ena p edáním 
pohár , medailí a diplom  nejlepším. Výsled-
ky jednotlivc  i dvojic v jednotlivých kategori-
ích jsou na listinách, které kvalitn  zpracoval 
op t Radek Ehrlich a v galerii se m žete podí-
vat na fotogra  e. Pro p íští rok by výbor cht l 
op t zorganizovat sout že v podobném rozsa-
hu, tj. 6 sout ží, a doufáme, že se vyda í po-
dobn  jako letos. Do p íštího roku 2017 p eje 
výbor st elc m mnoho sportovních úsp ch . 

M. Š.



24 Holešovsko

Ukázková hodina karatedó vzbudila zájem
Holešov | Za velkého zájmu prob hla dne 
14. 9. 2016 v prostorách holešovské sokolovny 
ukázková hodina karatedó. Vedoucí karatedó, 
které je jedním z oddíl  T. J. Sokol Holešov, 
sensei (u itel) Michal Gerža hovo il o r zných 
aspektech a pojetí karatedó jako nap íklad 
o jeho významu pro t lo a ducha, a u inil 
tak tuto ukázkovou hodinu velmi zajímavou, 
poutavou a nau nou. Mimo jiné byla sou ástí 
ukázkové hodiny také praktická sebeobrana, 
což bylo velmi zajímavé zejména pro dosp -
lé. „P vodn  jsme p išli p ihlásit d ti, ale jak 
se tak na to dívám, nejrad ji bych se nechala 
zapsat do kurzu sebeobrany sama. Je to velmi 
zajímavé, ur it  bych toho využila nebo bych 
se alespo  s klidným srdcem mohla ve er pro-
cházet,“ ekla jedna z maminek po hodin . Se-
beobrana a celkové provedení postoj , tech-
nik a aplikací vypadalo na první pohled velmi 
jednoduše, ale jak Michal zd raznil, jednotli-
vé postoje a techniky jsou založeny na p es-
ném provedení, dobré pozici t la, vzdálenosti, 
na asování, strategii a mentálním rozpolo-
žení. „Karatedó praktikuji mimo jiné proto, 
abych se nau il ú inným zp sobem reagovat 
a bránit se, ale p edevším se zde u ím klidu 
a vyrovnanosti, abych se nenechal snadno vy-
provokovat. A práv  tomuto klidu se nau ím 
v karatedó,“ prohlásil jeden z len  oddílu ho-
lešovského karatedó Dušan Hanák. Ostatn , 
jak je to s tím klidem a sebeobranou, jsme se 
zeptali samotného vedoucího karatedó.

Co je tedy p i cvi ení karatedó nejd le-
žit jší, dobrý duch, nebo vypracované 
svaly?
Karatedó je jeden ze zp sob , jak se nau it 
efektivn  ovládat své t lo, udržet v jakékoli 

životní situaci emoce pod absolutní kontro-
lou, mít klidnou, relaxovanou mysl a silného 
ducha, který nám umožní p ekonat všechny 
situace, se kterými se m žeme v život  setkat, 
a to a  už p i sebeobran , ve škole, práci… U í 
nás postavit se vždy situaci estn  a elem. 
Takže slovy mistra Funakošiho: „Na prvním 
míst  je vždy náš duch (p ístup) a teprve po-
tom technika.“ 

Klasické posilování tedy není nutné?
Karatedó je um ní, které umož uje i malému 
a slabému lov ku ubránit se i p ežít napa-
dení v tším a siln jším lov kem, p ípadn  
skupinou lidí prost ednictvím efektivního 
ovládání vlastního t la, techniky a ú inné 
strategie a také tím, že bude um t zachovat 
chladnou hlavu a dostat celou situaci pod 
vlastní kontrolu a ídit ji. Takže samoz ejm  
že pot ebujeme mít t lo v relativn  dobré 
kondici, ale je to p edevším o dovednostech 
a ne o svalech. Takže není nutné trávit hodiny 
klasickým posilováním. 

Jaký m la tato ukázková hodina pro 
vás smysl? Šlo o nábor d tí, nebo jste 
jenom cht l ukázat, co se v karatedó 
praktikuje? Je to první ukázková hodi-
na, nebo ji organizujete pravideln ?
Byla to kombinace obojího. Sloužila k tomu, 
aby si ti (a nejen d ti), kte í mají zájem o ka-
ratedó, ud lali ur itou p edstavu, o em to je 
a o co tady p jde. A ti, které to oslovilo, se pak 
mohli v rámci náboru za ít zú ast ovat no-
vá kovských trénink .

Jelikož náš oddíl v Holešov  funguje teprve 
druhým rokem, tak šlo o první ukázkovou 
hodinu, kterou jsme pro ve ejnost a zájemce 
ud lali. A mám z tohoto zp sobu prezentace 
opravdu dobrý pocit.

Kolik máte len  v sou asné dob  a ko-
lik byste cht li mít?
V sou asné dob  máme osm stálých len , 
a to jak muž , tak žen, a uvidíme, kolik no-
vá k  se uchytí a bude chtít pokra ovat. Pro-
zatím se za áte nických trénink  zú ast uje 
okolo 10–15 nová k .

Nemáme žádné konkrétní íslo, kolik len  
chceme mít. O to nám nejde. Pro nás jsou nej-
d ležit jší ti, kte í mají skute ný zájem sami 
na sob  pracovat a rozvíjet se a které karatedó 
baví. A jestli to bude jeden, tak o.k., budu tam 
pro jednoho, jestli t icet nadšených lidí, kte í 
do toho dávají celé srdce, tak t icet. Nijak mi 
na tom nezáleží. 

Kde jste v bec vy sám ke karatedó p i-
šel? Zú astnil jste se i n jakých zahra-
ni ních kurz ?
S bojovými um ními jsem se seznámil jako 
malý kluk, asi okolo šesti let. Nejd íve to bylo 
aikidó a až potom karatedó, které studuji 

a praktikuji n co p es dvacet let. Za ínal jsem 
v p erovském klubu u svých dvou u itel  a zá-
rove  lidí, kte í m li na m j rozvoj jako lov -
ka zásadní vliv – pana Zde ka Janoška a pana 
Tomáše Kone ného, za což jsem jim opravdu 
velice vd ný.

Každoro n  se zú ast uji mezinárodních 
seminá , které vedou nejv tší osobnosti 
dnešního karatedó. Jsou to nap íklad mist i 
Rokah, Kanazawa, Ogawa, Jorga, Kwiecinski 
nebo Vance. Také se ješt  zajímám nap íklad 
o kjúšo džucu, což je um ní zabývající se úto-
ky na citlivé body na t le a meditaci, která je 
nezbytná pro stabilní emoce. 

Nevadí vám, že zadarmo dvakrát týdn  
karatedó vyu ujete a ješt  navíc jezdíte 
až z Olomouce?
Pravidelné tréninky máme dvakrát týdn  
a k tomu zhruba dvakrát do m síce máme 
ješt  dopolední sobotní tréninky + další te-
matické tréninky p i r zných speciálních p í-
ležitostech. Nap íklad 25. 10. se zú astníme 
celosv tového dne karatedó, což znamená, že 
budeme trénovat od 21 hodin zhruba do 1 ho-
diny ranní. 

Dojíždím až z Olomouce, protože tam pracu-
ji. A cesta mi nevadí, protože jedu d lat to, co 
miluji a má pro m  smysl a to, co m  napl uje 
pocitem radosti a klidem. A zadarmo neu ím. 
Nemám z toho sice žádné peníze, to je pravda, 
ale zadarmo to není. Odm nou je to, když vi-
dím, jak se tito konkrétní lidé zlepšují a posu-
nují se dál jako lidé. Když vidím jejich nadšení 
a p ekonání jejich vlastních limit  a omezení. 

A na záv r bych cht l íct, že jsme opravdu 
velice vd ní za to, že nám Sokol Holešov 
umož uje svými podmínkami provoz našeho 
oddílu karatedó a že nás podporuje.

Také bych zde rád uvedl naše webové stránky, 
kde se p ípadní zájemci mohou dozv d t více 
informací. Webové stránky jsou: www.karate-
cestabojovnika.webnode.cz.

Podle ohlasu to vypadá, že jste zájem rozhod-
n  vzbudil. Vaše podání bylo skute n  velmi 
poutavé. P eji hodn  úsp ch  do budoucna. 

tená e budeme o výsledku vašeho snažení 
ur it  p íšt  informovat.

Hana Georgiánová, 
výbor T. J. Sokol Holešov

Ú etní kancelá  v centru 
Krom íže p ijímá nové klienty 

Ing. Karolina Lou ková, 
Riegrovo nám. 264

Tel.: 603 752 010

Koupím tuto 
ohýbanou st nu

Tel.: 603 447 040
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Pod kování
T lovýchovná jednota Sokol Holešov by 
cht la alespo  tímto zp sobem pod kovat 
holešovským hasi m za jejich pomoc p i 
odstra ování vosích hnízd, která se usíd-
lila na budov  sokolovny. Jejich zásah 
byl naprosto profesionální a co je d leži-
té,  také velmi rychlý. Po zavolání p ijeli 
tém  okamžit  a také pom rn  rychle 
a bez jediného bodnutí roje odstranili. 
Jsme rádi, že díky tomuto rychlému zása-
hu nedošlo k pobodání n kterých ze cvi-
enc  nebo i dosp lých len  T. J. Sokol. 

Ješt  jednou moc d kujeme.

Výbor T. J. Sokol Holešov

T locvi ná jednota Sokol Holešov po znovuobnovení
Tento lánek zmapuje stru n  rozvíjející 

se innost T. J. Sokol Holešov od r. 1994 do 
XIII. sjezdu všesokolského sletu v roc2000.

V roce 1995 jsme si p ipomn li 115. výro í 
založení naší jednoty, jejíž sou ástí byla i t -
lovýchovná akademie ve velkém sále holešov-
ského zámku. Po etná skupina žactva i žen se 
zú astnila ve ejného cvi ení v Plzni v rámci 
oslav výro í ukon ení II. sv tové války.

Z funkce ve výboru odstupuje sestra Ple-
chá ová a práci pokladníka p ebírá sestra 
Šime ková. Výbor hodlal zavést kroniku T. J. 
a je velká škoda, že k tomu nedošlo. Mimo pra-
videlné cvi ební hodiny žactva i žen trénuje 
a v sout ži hraje oddíl  orbalu a op t se usku-
te nil letní tábor pro žactvo a dorost. Oddílu 
pobytu v p írod  se naskytla možnost p eve-
dení chaty v Žopích bezplatn  na naši jednotu, 
ale zám r nakonec nebyl realizován. V tomto 
období byl velmi aktivní a také úsp šný oddíl 
orienta ního b hu. Organizoval i závody ce-
lorepublikového rozsahu a jeho závodníci se 
umis ovali na p edních místech v sout žích. K 
úsp šným oddíl m pat il také bezesporu od-

díl sportovní gymnastiky a jeho družstvo žák  
se pod vedením p edsedy oddílu bratra Igná-
ce Foukala probojovalo až do p eboru repub-
liky, což byl jeden z nejv tších úsp ch . Naše 
T. J. byla opakovan  po adatelem župního 
školení pro cvi itele všestrannosti. Sokolovnu 
za aly využívat pro hodiny t locviku n které 
školy. Sloužila také k rekrea nímu sportování 
k es anské mládeže, ze sokolovny startovaly i 
turistické pochody K T. K p enocování využi-
lo naši sokolovnu i náboženské sdružení Hare 
krišna i se svým volským potahem. Využití 
sokolovny bylo tedy všestranné a víceú elné. 
Cvi ebním programem prošli krátce i zájemci 
o šerm s jeho folklorním zam ením. Krátce 
byl sou ástí jednoty i turistický odbor, jehož 
p edsedou byl nestor holešovských turist  
Ladislav Hošek. Naše ženy a dorostenky za-
aly cvi it step aerobik, ze kterého však kv li 

poklesu zájmu po pom rn  krátké dob  z sta-
ly jenom „bedýnky“. Asi po dvou letech skon-
ila také kalanetika, zato cvi ení tai- i, které 

jsme objevili p i týdenním pobytu o prázdni-
nách na Chval ov , cvi íme dodnes.

asto musel výbor ešit a zajiš ovat men-
ší i v tší opravy stárnoucí sokolovny. V tuto 
dobu bylo samoz ejmostí, že skupina našich 
muž  v ele se starostou bratrem P ibylem, 
dále brat i Skopal, Háp, Glos a Adámek plni-
li funkci údržbá  a inili tak bez nároku na 
odm nu. I živý plot vysázených jehli nan  
na h išti nám p ipomíná jejich práci. Nutno 
podotknout, že bez nároku na odm nu vyko-
návají svou práci lenové výboru a také tre-
né i jednotlivých oddíl  i v sou asné dob .

S pravidelnými sch zkami za al i klub se-
niorek, které tradici udržují do dnešních dn  
i ve zmenšeném po tu. V zá í 1999 byly vy-
znamenány sestry L. Plechá ová a H. Gogelo-
vá eskou obcí sokolskou za v rnost sokolské 
myšlence. V ervnu 2000 bylo uspo ádáno 
p edletové ve ejné cvi ení na h išti házené, 
kde vystoupilo 430 cvi enc . Nato následo-
val XIII. všesokolský slet v Praze, kterého se 
zú astnilo také 86 cvi enc  z T. J. Sokol Ho-
lešov.

Výbor T. J. Sokol Holešov

Cvi ebním hemžením ožila po dvou m sících 
op t holešovská sokolovna. Za alo se cvi it 
tém  ve všech oddílech hned na za átku zá í 
a dnes je už vše v plném proudu.

První cvi ební hodinou zahájil tréninky 
5. zá í také oddíl sportovní gymnastiky. Mla-
dé gymnastky s radostí p išly tém  všechny 
a v tšina z nich se vyjád ila: „Kone n  skon-
ily prázdniny a m žeme za ít zase chodit tré-

novat. Nejrad ji bychom cvi ily i p es prázd-
niny,“ jásaly gymnastky. „Jediný problém 
je, že spole n  s tréninkem za ala bohužel 
i škola,“ dodávají pon kud posmutn le. Oddíl 
gymnastiky však zaznamenal také velký ná-
por nových cvi enek a každý trénink p ichá-
zejí nové. Z toho máme samoz ejm  radost, 
že je o gymnastiku, p estože je to náro ný 
sport vyžadující sílu a vytrvalost, takový zá-
jem. Zaznamenali jsme dokonce dojížd jící 
z Fryštáku nebo Byst ice pod Hostýnem. Což 
nás samoz ejm  t ší, že máme dobré jméno 
i za hranicemi našeho m sta a že jsou rodi e 
ochotni dvakrát týdn  své ratolesti na trénin-
ky vozit. 

Gymnastika je však tvrdý sport a ur it  mno-
hé z nich nevydrží práv  kv li náro nosti to-
hoto sportu. Ale T lovýchovná jednota Sokol 
nabízí další aktivity, kde by ti mén  zdatní 

Sokolovna op t žije sportem

mohli usp t. Jaké že to jsou sporty? Pokud 
nevíte, p edkládám vám nabídku, ze které si 
ur it  vyberete:

– cvi ení rodi  a d tí
– cvi ení ža ek
– cvi ení p edškolák
– kondi ní cvi ení žen
–  cvi ení na velkých mí ích pro ženy každé-

ho v ku
– cvi ení zdravotní t lesné výchovy
– cvi ení TAI- I
– jóga pro ženy
– družstvo rekrea ní odbíjené
– skupina rekrea ního badmintonu
– družstvo tenisu
– karate pro mládež i dosp lé
– skupina rekrea ního boxu

Pokud vás n který z t chto sport  zaujal 
a cht li byste se aspo  n jak hýbat, p ij -
te do sokolovny, kde se dozvíte podrobnosti 
o termínech a asech jednotlivých sport . 
Rádi všechny p ivítáme. Zkuste vym nit po-
hodlí domova s televizí nebo hry na po íta i 
a p ij te se aspo  trochu hýbat. Sami uvidíte, 
že cvi ení vašemu t lu i duchu náramn  pro-
spívá.

Hana Georgiánová, 
výbor TJ. Sokol Holešov

Vystavení dokladu ekolikvidace 

vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Autovrakoviště Třebětice 

Tel.: 777 550 621, 608 749 219

až 1200 Kč za váš vrak

Odvoz a ekologická 
likvidace autovraků
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Kancelá  SV , p. o.: pond lí 
– pátek 8.00–18.00
Spontánní aktivity (kule ník, 
stolní fotbálek, stolní tenis, tram-

polína, ICM): pond lí–pátek 15.00–18.00 
hod., pro leny TM Klubu vstup možný od 
13.00 do 18.00 hod. – objednávky t locvi ny 
dle p edchozí telefonické domluvy minimáln  
den p edem v kancelá i na tel.: 573 39 69 28, 
734 358 563.

ÍJEN
20. 10. Klub instruktor  – od 16.00 hod.
20. 10. Podzimní lucerni ky – p ij te si vyrobit 
podzimní sv týlka od 17.00 hod., cena: 30 K  
dít , 50,- K  dosp lý, s sebou malé skleni ky 
od marmelád, p ihlášky do 16. 10.
21. 10. Premedical – preventivní vyšet ení, 
od 9.00 do 18.00 hod., p ihlášky v kancelá i 
TYMY.
21.–22. 10. No ní deskohraní – od 18.00 hod., 
cena: 100,- K  pro leny Deskohraní, 150,- K  
ostatní, ve er s deskovými hrami a nejen to, 
p ihlášky do 20. 10.
22. 10. Zdraví pro rodinu – od 9.00 do 14.00 
hod. v SV  – TYMY (besedy na téma zdraví, 
cvi ení, preventivní vyšet ení cév, ekologická 
kosmetika, Voda – základ života, zdravá výži-
va atd.), vstupné dobrovolné.

22. 10. Otev ený den na modelové železnici 
9.00–12.00 a 14.00–17.00 hod. na ul. Školní.
25. 10. Podzimní dílni ky – tvo ení rodi  
s d tmi, v 17.00 hod. v SV  – TYMY, cena: 
50,- K /rodi +dít .
26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny, 
26. 10. Výtvarné dílni ky všeho druhu 
8.00–16.00 hod. cena: 250,- K . tvrtek 
27. 10. Sportovní vyžití 8.00–16.00 hod., 
cena: 290,- K . Cena zahrnuje odbornou prá-
ci pedagoga, pom cky, dopolední a odpolední 
sva inku, ob d a pitný režim.
27. 10. Turnaj ve stolním tenise – amaté i 
i profesionálové 7–18 let, od 14.00  hod. na ul. 
Pivovarské . 1419, startovné 30,- K  ( lenové 
ZÚ zdarma).

LISTOPAD
1. 11. Rodový strom – od 16.30 do 20.30 
hod. uzdravujeme vztahy malbou rodového 
stromu formou t í setkání s Janou Látalovou 
a Ta ánou Ságlovou, cena: 2 500 K , 2 200 K  
pro studenty, maminky na MD, seniory (ob-
sahuje veškerý výtvarný materiál a ob erstve-
ní po celou dobu kurzu), další setkání 15. 11. 
a 29. 11.
4. 11. Slavnost brou k  – od 17.00 hod. na 
nám stí E. Beneše, pr vod brou k  bude 
ukon en na zahrad  SV  – TYMY (vlastno-
ru n  vyrobené lampiony a kostýmy budou 
ocen ny).
5. 11. Oblastní kolo p vecké sout že D tská 
Porta a Melodie 2016 od 10.00 hod., p ihláš-
ky do 25. 10.
6. 11. Zahájení kurzu Tane ní pro dosp lé 
– od 18.00 hod., cena: 1400,- K  za pár 
a 6 lekcí, p ihlášky do 31. 10.
7. 11.–11. 11. ecký týden – zajímavosti 
o ecku, hudba, tanec, sout ž, ochutnávka jí-
del, bližší info na našich webových stránkách. 
17. 11. Zájezd do P erova – muzeum J. A. Ko-
menského (entomologický program a pra-
v k), Ornitologická stanice.
18. 11. Premedical – preventivní vyšet ení, 
od 9.00 do 16.00 hod., p ihlášky v kancelá i 
TYMY.

18.–19. 11. No ní deskohraní – od 18.00 hod., 
cena: 100,- K  lenové, 150,- K  ostatní, ve-
er s deskovými hrami a nejen to, p ihlášky 

do 17. 11.
19. 11. Florbalový turnaj – od 9.00 hod. v t -
locvi n  SV  – TYMY.
20. 11. Sout ž ve spole enských tancích – Ta-
ne ní sout ž „O Všetulskou lentilku“ – spole-
enský sál TYMY od 9.00 do 20.00 hod.

29. 11. Hedvábná dílna s Bárou – od 17.00 
do 20.00 hod. v SV  – TYMY, p ij te se kre-
ativn  vy ádit p i malování na hedvábí, kur-
zovné 100,- K  + cena materiálu, p ihlášky do 
24. 11.
27. 11. ertovská pohádka – od 16.00 hod., 
vstupné 40,- K .
23. a 24. 11. Vánoce na Hané a Valašsku 
– tradi ní dopolední program pro d ti MŠ 
a ZŠ, rezervace p edem.
24. 11. Rozsvícení váno ního stromu – od 
16.30 hod., zahrada TYMY a t locvi na, p ed-
váno ní program folklorních soubor  na 
Hané a Valašsku, vstupné dobrovolné, všech-
ny srde n  zveme!
26. 11. Republikové  nále tane ní sout že 
Sedmikvítek – r zné tane ní styly od 
11.00 hod., spole enská hala TYMY.

P IPRAVUJEME
10. 12. Zájezd do Rožnova pod Radhošt m na 
váno ní jarmark, p ihlášky do 5. 11. 
17. 12. P edváno ní Víde  – zájezd, p ihlášky 
do 5. 11.
3.–5. 2. 2017 Ledová Praha –zájezd pro d ti 
i dosp lé, návšt va r zných muzeí, památek, 
koncert D ti d tem, bližší informace v kance-
lá i TYMY, p ihlášky do 30. 11. 2016.

VYHLAŠUJEME VÝTVARNOU 
SOUT Ž „O NEJKRÁSN JŠÍ 
VÁNO NÍ P ÁNÍ“
Své práce m žete nosit do 2. 12., výstava bude 
probíhat od 7. 12., vyhodnocení na Váno ním 
pohlazení.

Holešov | Jedine nou výstavu ovoce, zeleni-
ny a jiných výp stk  si mohli nedáno prohléd-
nout návšt vní zámku v Holešov . Na chodb  
prvního patra byly k vid ní dýn , jablka, ale 
i „speciality“ jako granátovník, italská raj-
ata, která z erné barvy dozrávají do oran-

žové, mochyn  peruánská, žluté patisony, 
indická okurka nebo paprikookurka a ok a.
„Jsme rádi, že se nám z letošní bídné úrody 
poda ilo posbírat aspo  pár p kných vzork . 
I odborníci na jablka, kte í se specializují na 
rezistentní odr dy, m li problém vybrat pár 
p kných vzork . Jsme ale rádi, že se poda-
ilo posbírat exponáty asi od dvanácti lidí,“ 

komentovala za organizátory výstavy Vlasta 
ablová.                                                          (roh)

Podzimní výstava výp stk  holešovských zahrádká

STÁLE SE M ŽETE HLÁSIT 
DO KROUŽK  !!!

NABÍZÍME TAKÉ: 
PLAVÁNÍ pro d ti, ŠVIHADLA, JÓGA PRO 

D TI, ŠPAN LSKÁ KONVERZACE, 
TAI- I na ul. Pivovarská, IN-LINE BRUSLENÍ, 

FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI, KERAMIKA 
pro dosp lé, ANGLICKÁ KONVERZACE 
pro d ti i dosp lé, HRA NA KEYBOARD, 

TANE NÍ P ÍPRAVKA A SPOLE ENSKÉ 
TANCE pro d ti od 4 let, HIP-HOP, 
FLORBAL, KRUHOVÉ CVI ENÍ, 

BADMINTON a další.

BUDEME OTEVÍRAT TAKÉ: 
AFRICKÝ TANEC pro dívky i ženy, FLY JÓGA
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     SHAUN BOOKER
& SEAN CARNEY
                                                      /USA/

NEAL
BLACK

/USA/GRUFF
          /POLSKO/

11.11.

v 19:00

4.11.

v 19:00 KLUB DRIVE
KLUB DRIVE

17.MELANIE SCHOLTZ
& ADAM BEN EZRA

Indie 
všemi 
smysly

Pátek 4. listopadu 2016 v 19:30
Kavárna a kinoklub v kin Sv t, Holešov

• Projekce filmu Cizí ob d (2013)
• Indické speciality v nabídce kavárny 
• Kouzelnická show
• Tematická doprovodná hudba skupiny 

Vítr do dlan  (záznam)

Na tuto akci vás srde n  zvou:

Iniciativa 
Holešovské kino

Podrobnosti sledujte na holesovskekino.joomla.com
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Kulturní servis

do 30. 10.  Holešov divadelní – (Kinoklub Sv t)
do 30. 12.  Hra ky dávné i nedávné (Zámecká galerie)

OSTATNÍ

VÝSTAVY

29. íjna  Dagmar Pecková a hudební sny
 (19:30, zámek)
4. listopadu Jazzová pódia – Melanie Scholtz 
 a Adam Ben Ezra 
 (zámek Holešov, 19.30)
11. listopadu Bluesový podzimek
 (New Drive Club, zámek)
18. listopadu Orchestr Ježkovy stopy
 (19:00, kino Sv t)

HUDBA

3. listopadu O sexu p evážn  nevážn  aneb 
 O intimních slastech a strastech 
 s MUDr. Radimem Uzlem 
 a písni ká em Pepou Štrossem, 
 (kino Sv t Holešov, 19:00)
4. listopadu Slavnost brou k
 (17:00, sraz u kašny na nám stí 
 Dr. E. Beneše) 
4. listopadu Indie všemi smysly
 (19:30, kavárna a kinoklub kina Sv t)
5. listopadu No ní prohlídka zámku ve stylu 
 western a country
 (17:00–21:00, zámek)
21. listopadu Zámecká rockotéka
 (21:00, New Drive Club)
26. listopadu Zámecké disco
 (21:00, New Drive Club)

PŘEDNÁŠKY

3. listopadu Island – život s nádechem ledu
 (17:00, knihovna)
15. listopadu František Josef I. a jeho odkaz 
 sou asné st ední Evrop
 (17:00, sala terrena zámku)
24. listopadu František Josef I. známý i neznámý
 (17:00, studovna knihovny)
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