Nové vedení CPS a TS

Kraj ocenil dobrovolníky

Mažoretky dovezly stőíbro

Na pozici Ĝeditelky centra pro seniory nastoupila Jana ŠĢastná, šéfem technických služeb je
od Ĝíjna Libor Liška.

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák
ohodnotil práci také HolešovanĤ JiĜího Navrátila a Ladislava Lindy.

Holešovské Arabelky se zúþastnily mistrovství
Evropy, které se konalo druhý Ĝíjnový víkend
v Anglii. Vybojovaly stĜíbro.
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Archeologové odkrývají základy Nové synagogy
Holešov | Na místČ nČkdejší tzv. Nové synagogy a dnešním trávníku pĜed bývalou
Charitou (budovou bývalého rabinátu) zaþali
pracovat archeologové. Cílem jejich snažení
má být odkrytí základĤ synagogy, která byla
nacisty bČhem okupace zcela zniþena.
Vykopávky provádí hulínské pracovištČ
Ústavu archeologické památkové péþe Brno
pod vedením Mgr. Miroslava Popelky, a to na
základČ již provedené a vyhodnocené neinvazivní metody, tzv. geofyzikálního prĤzkumu.
Tento prĤzkum odhalil formou jakýchsi diagramĤ a map prĤbČhu magnetických proudĤ pod povrchem zemČ pĜedpokládané i nepĜedpokládané zbytky stavby Nové synagogy.
Nyní provádČný terénní výzkum (tedy vlastní
vykopávky) by mČl závČry prĤzkumu geofyzikálního potvrdit, nebo upravit.
„Pohybujeme se v místech, která by mČla
být na rozhraní apsidálního vstupu, který se
nacházel v severní þásti budovy. Snažíme se
zachytit stavební pĜepážku, která byla geofyzikální sondou velmi dobĜe viditelná. Rýsuje
se nám tu zdivo, které mohlo oddČlovat vstup
do interiéru,“ popsal první dojmy jen nČkolik
desítek minut po zahájení prací archeolog Miroslav Popelka.
DispoziþnČ se tedy nyní odborníci pohybují v rámci budovy a pĜi snižování úrovnČ
odkryvu by se mČli dostat k samotné stavbČ.
Už asi v hloubce pČtadvacet centimetrĤ se
tČšili z prvního „objevu“.
Dokonþení na stranČ 5

Rondel bude brzy hotový

Výsledky voleb

1. ZŠ má novou kuchyłku

Na konci záĜí byla nová okružní kĜižovatka
prĤjezdná bez semaforĤ. Nyní zbývá dokonþit
chodníky a poslední dokonþovací práce.

Volby do zastupitelstev krajĤ a Senátu Parlamentu ýeské republiky 2016.

Škola pokraþuje v modernizaci zaĜízení pro
praktickou výuku. Tentokrát pĜišla Ĝada na kuchyĖku.
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Svatováclavský koncert – 28. záőí 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 víkendy a nyní postupnČ smČĜujeme k ¿nále roku
2016. Ani jsme se nenadáli a za mČsíc propukne adventní období. JeštČ si ale užijme
krásné podzimní dny a usínající pĜírodu.
MĤžeme také podČkovat všem kandidátĤm
v rĤzných politických stranách þi uskupeních
se zájmem o vČci veĜejné, naše mČsto a region a je tĜeba poblahopĜát našim zvoleným
zástupcĤm, kteĜí budou Holešov reprezentovat v Zastupitelstvu Zlínského kraje. Na þtyĜleté funkþní období to jsou Ing. Radek Doležel
a Ing. Pavel Karhan. PopĜejme jim mnoho
úspČchĤ v nároþné práci i to, aby jim mČsto
Holešov a náš region nadále ležely na srdci.
KromČ již zmínČných voleb do krajského zastupitelstva a Senátu se toho v našem mČstČ
i tak stále mnoho dČje.

Investiční akce – křižovatka Všetuly
PĜesnČ podle harmonogramu byla otevĜena kruhová kĜižovatka v ulici Palackého
a pĜed pár dny i s napojením na ulici 6. kvČtna. Tím ustane zvýšený provoz v ulici Míru
i v dalších ulicích a pĜesune se do tradiþních
tras. Proto si dovolím ještČ jednou podČkovat
všem obyvatelĤm tČchto dopravou zatížených
lokalit za pochopení a toleranci. Také zemní
práce v okolí kruhové kĜižovatky se blíží do
svého konce a lokalita už bude dalším upraveným a „reprezentativním“ územím našeho
mČsta. V ulici 6. kvČtna v oblasti mezi ulicemi
Dukelská a Sokolská se dokonþuje významná
oprava vodovodu a kanalizace a do konce mČsíce by mČly být veškeré zemní práce dokonþeny. ObyvatelĤm tČchto míst je tĜeba také
podČkovat za pochopení, protože pĜedevším
po zhoršení poþasí v mČsíci Ĝíjnu jsou podmínky pro uvedené aktivity nelehké. Ale to nejen
pro obyvatele, ale i pro dodavatelskou ¿rmu
a spoleþnost VaK KromČĜíž, které stavbu v rámci celkové revitalizace ulice 6. kvČtna Ĝídí
a obnovu obou vedení ¿nancují. Jedná se o významnou modernizaci kanalizace a vodovodu
i s pĜípojkami v této dĤležité lokalitČ Všetul.

Další investice
ProbČhla velmi nároþná pĜíprava dalších
investic mČsta v oblasti obnovy chodníkĤ
a komunikací a nyní se rozbíhá obnova povrchĤ vozovky i dalších míst pĜilehlých komunikací na sídlišti Novosady u monobloku. Jedná
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se o velmi vytíženou komunikaci, která byla
ve velmi špatném stavu a tato úprava pomĤže
zvýšit komfort dopravy obyvatelĤm i návštČvníkĤm sídlištČ. PodobnČ tak se nyní zahajují
práce na obnovČ vozovky a pĜilehlých parkovišĢ v pĜední þásti sídlištČ U LetištČ.
SídlištČ je projektováno v padesátých
letech minulého století a již jen svými dispozicemi nevyhovuje souþasným trendĤm,
a to pĜedevším v oblasti dopravy. Ale zahájení
postupné revitalizace celého území této þásti
sídlištČ jistČ pĜispČje ke kvalitnČjšímu bydlení místních obyvatel a doufejme, že startuje
postupné opravy v následující þástí, které si
zaslouží také rychlou obnovu a úpravy.
Do zimního období se zĜejmČ také podaĜí
zrealizovat obnovu chodníku v ulici Palackého mezi ulicemi Bartošova a Družby. Tímto
se zkvalitní a už de¿nitivnČ obnoví dĤstojný
prĤchod nejbližší trasou mezi nádražím a sídlištČm Kráþiny.
Již byla dokonþena obnova veĜejného
osvČtlení v ulicích Hankeho a PĜíþní a také ve
Všetulích v ulici Dukelská a doplnČno chybČjící osvČtlení cyklostezky do lokality za Cukrovarem. Obnova veĜejného osvČtlení je velmi
dĤležitou oblastí investic mČsta a postupnČ
tvoĜí obnovu tohoto zaĜízení, které je v dosti
špatném stavu a již vĤbec nevyhovuje souþasným trendĤm.
A také se koneþnČ již brzy doþkáme odstranČní lešení z pĜední dokonþené obnovy fasády a stĜechy zámku a tato jednoznaþná dominanta mČsta bude ve své obnovené a nové
kráse dominovat pohledĤm od stĜedu mČsta
a významnČ dotváĜet jeho kulisu.

Křižovatka mezi ulicemi Palackého - Nerudova - Grohova
TakĜka þtyĜi mČsíce je instalováno v ulici Palackého od pošty k restauraci Tacl pĜechodné dopravní znaþení a úprava, jejímž
smyslem je zvýšit bezpeþnost chodcĤ pĜi
pĜecházení v této lokalitČ. ěešení vycházelo
z dĜívČjších studií i vyjádĜení dopravního inspektorátu. Ten dokonce navrhoval zrušení
jednoho z pĜechodĤ v kĜižovatce. A to proto,
že podle souþasných norem mĤže být pĜechod
pro chodce na komunikacích dlouhý maximálnČ 7 metrĤ a jejich tamČjší blízkost komplikuje prĤjezdnost lokalitou a zvyšuje riziko
stĜetu vozidel s chodci nebo cyklisty. PĜechodná úprava znaþení toto zákonné doporuþení
respektovala zrušením odboþovacích pruhĤ

v kĜižovatce ulic Palackého, Nerudova a Grohova a tím znemožnila podjíždČní odboþujících vozidel v ulici Palackého. Což je nejnebezpeþnČjší skuteþností a nešvarem, které se
v lokalitČ odehrávaly. Tím docházelo k mnoha
kolizním situacím, a to pĜedevším vĤþi chodcĤm na pĜechodech. Dále byl jeden z pĜechodĤ posunut k poštČ a tím zachován poþet pĜechodĤ v lokalitČ a zpĜehlednČní pĜíjezdu do
kĜižovatky od mČsta.
SamozĜejmČ že se tímto opatĜením prĤjezd kĜižovatkou zpomalil a odboþující vozidla zkomplikovala prĤjezd tČch dalších. Ale
v tČchto místech byla situace i dĜíve velmi
nepĜehledná a nebezpeþná a o mnoho se
prĤjezdnost nezpomalila. SamozĜejmČ že ve
špiþkách je mČsto vozidly pĜeplnČné a kolony
se již tvoĜí napĜ. i kolem kruhové kĜižovatky
u kostela.

Co dál s touto křižovatkou?
Podle vyjádĜení pĜíslušníkĤ Obvodního
oddČlení Policie ýR v HolešovČ i dopravního
inspektorátu byla tato kĜižovatka ve svém dĜívČjším Ĝešení vyhodnocena jako jednoznaþnČ
nejvíce nebezpeþná a nejrizikovČjší v celé pĤsobnosti tohoto oddČlení, to znamená na Holešovsku. PĜipraveným Ĝešením se mČsto snažilo problémy podchytit a pĜipravit budoucí
stav. SamozĜejmČ do jisté míry zkušebnČ, protože bylo dobré jednat rychle a jednoznaþnČ,
ale i vyzkoušet možná další rizika. Následovat
mČlo zpracování potĜebné dokumentace, získání vyjádĜení a pĜíslušných povolení a realizace Ĝešení v jarním období.
Je celkem pochopitelné, že se pro Ĝidiþe
tímto prĤjezd kĜižovatkou ztížil, a to i s odboþováním do vedlejších ulic – pĜedevším
z obou stran vlevo. Ale prvotním a hlavním
smyslem Ĝešení je zvýšení bezpeþnosti chodcĤ. A to i tím, že pĜechody nejsou v tČsné blízkosti kĜižovatky.
Na posledním jednání zastupitelstva mČsta probČhla k tomuto Ĝešení rozsáhlá diskuze,
ze které byla patrná nejen kritika k úpravČ,
ale i zájmy provozovatele jedné z provozoven
v kĜižovatce þi pĜetlumoþené názory ĜidiþĤ.
Je samozĜejmČ velmi dĤležité umožnit zásobování obchodĤ v tČchto místech i zajištČní
plynulosti provozu. Ale potom je tĜeba si Ĝíci,
o co nám skuteþnČ jde, zdali o bezpeþnost na
pĜechodech pro chodce i dČti smČĜující do
škol ve Smetanových sadech, nebo máme jiné
priority.
Dokonþení na stranČ 4
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Nové vedení centra pro seniory a technických služeb

Jana ŠĢastná

Holešov | Od zaþátku Ĝíjna nastupují na
pozice šéfĤ dvou mČstských organizací noví
pracovníci.
ZmČna nastane ve vedení místního centra pro seniory. Dosavadní Ĝeditelku Mgr. Ivanu BozdČchovou od 1. Ĝíjna nahradí Ing. Jana
ŠĢastná z Holešova.
V letech 1983 až 1994 pracovala jako samostatná projektantka ve spoleþnosti Centroprojekt a. s. Zlín a na starosti mČla ekonomické hodnocení efektivnosti staveb. Poté
až do roku 2007 pracovala ve StĜední odborné škole Holešov. Nejprve jako uþitelka odborných ekonomických pĜedmČtĤ, v letech
1999–2006 byla zástupkyní Ĝeditele školy
a od roku 2006 do 2007 byla povČĜena jejím
Ĝízením. Nyní ještČ pár dní pracuje jako ekonomka ve spoleþnosti JOSPO a. s. Holešov.
„Práci se seniory považuji za velmi dĤležitou a po þinnosti paní Ĝeditelky BozdČchové je

Firma POKART spol. s r. o.,
výrobce kartonáže v HolešovČ,
pĜijme do tĜísmČnného provozu
dČlníky. Nástup ihned.

R

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

V Holešově sháním ke koupi
byt nebo domek.
Tel.: 608 721 099
4

na co navazovat. Budu pokraþovat v osvČdþených metodách, které se už v centru pro seniory používají (bazální stimulace, canisterapie
a další), a se spolupracovníky bych se chtČla
pokusit o další aktivizaþní postupy,“ uvedla
Jana ŠĢastná. „StejnČ dĤležité je také vytváĜení kvalitního týmu zamČstnancĤ. Jejich práce
je nároþná s velkou stresovou i fyzickou zátČží, což si pĜi pohledu zvenþí ani nedovedeme
pĜedstavit. Mým úkolem bude hledání možnosti zmírnČní této zátČže a vytváĜení dobrých
podmínek pro jejich práci. Bez jejich obČtavosti by zaĜízení nemohlo fungovat,“ dodala.
Zajistit chce mimo jiné tĜeba pohodlná polohovací kĜesla a moderní lĤžka. Pokud se podaĜí mČstu získat finanþní dotaci, bČhem jejího pĤsobení by mohlo dojít také na druhou
fázi revitalizace CpS.
„V neposlední ĜadČ doufám, že mČsto Holešov, ostatní organizace, dobrovolníci

Libor Liška

a sponzoĜi budou centru pro seniory i nadále
naklonČni,“ dodala budoucí Ĝeditelka.
Na základČ výsledku výbČrového Ĝízení
jmenovala Rada mČsta Holešova do funkce
jednatele – provozního manažera spoleþnosti
Technické služby Holešov, s. r. o. Libora Lišku. Šéfem spoleþnosti se i on stane od 1. Ĝíjna.
Pan Liška pracoval více než 25 let ve spoleþnosti VaK KromČĜíž, a. s. na pozicích projektant, technik BOZP a PO, mistr a naposledy na pozici vedoucího stĜediska jímání
a úpravy vod. „Moje pracovní zkušenosti, které mám s organizací práce i s evidencí odpadového hospodáĜství, chci zúroþit na pozici
jednatele Technických služeb Holešov, s. r. o.
Mým cílem je þisté mČsto, efektivní odpadové
hospodáĜství a spolehlivČ fungující firma pro
obþany mČsta Holešova a okolních obcí,“ dodal Libor Liška.
Jana Rohanová

DOKONÿENÍ ÚVODNÍKU STAROSTY
Zastupitelé následnČ v orientaþním hlasování celkem jednoznaþnČ schválili odstranČní
souþasného pĜechodného znaþení a zadání
úkolu pro radu mČsta ve vypracování projektu na Ĝešení dopravní situace a dopravního
znaþení lokality od ýSOB až po kĜižovatku
u gymnázia. Pokud k tomuto dojde, navrátí se
stav kĜižovatky do pĤvodní podoby a ta bude
zĜejmČ další delší období ve své velmi rizikové podobČ.
Je tĜeba si ale do budoucna uvČdomit, že
podle vyjádĜení odborníkĤ policie je tĜeba
provést nČkterá zásadní opatĜení v podobČ
zkrácení pĜechodĤ, pĜípadnČ jejich zredukování a zpĜehlednČní celého území. A to bez
jednoznaþných zásahĤ a úpravy komunikací
a pĜechodĤ nebude možné. A pokud pĤjdeme i dále, mĤže se i stát, že se zaþne uvažovat

o semaforech nebo dalších radikálních opatĜeních.

Srdečná pozvání

V mČsíci Ĝíjnu nás þeká nČkolik zajímavých
událostí. Tradiþní pĜipomínka dne vzniku
samostatného þeskoslovenského státu je pĜipravena na þtvrtek 27. Ĝíjna v 15 hodin položením vČncĤ a kytic k památníku T. G. Masaryka pĜed Gymnáziem L. Jaroše. Dovolím
si také pozvat na koncert poĜádaný mČstem,
sdružením Musica Holešov a MKS k tomuto státnímu svátku. Ten probČhne v sobotu
29. Ĝíjna ve velkém sále zámku. Vystoupí tradiþnČ Filharmonie Bohuslava MartinĤ Zlín
a známá a jedineþná mezzosopranistka Dagmar Pecková. Krásné podzimní dny nám všem…
Rudolf Seifert, starosta

Holešovsko

Nový rondel bude brzy dokonĀený
Holešov | Velmi nároþné stavební práce spojené s budováním okružní kĜižovatky v místČ
kĜížení ulic Palackého a 6. kvČtna se blíží ke
konci.
PostupnČ dochází k obnovení provozu
a od 1. Ĝíjna je rondel prĤjezdný bez nutnosti
použití semaforĤ, které Ĝídily provoz kyvadlovČ.
Aþkoli se pĤvodnČ plánovalo, že bude
v prĤbČhu prací nutné prĤjezd stavbou na
nČkolik dní zcela uzavĜít z dĤvodu pokládky
¿nálního asfaltobetonového povrchu, úplná
uzavírka nebyla nutná a stavbu se podaĜilo
zrealizovat za provozu.
BČhem stavby se oproti pĤvodním plánĤm oddálila uzavírka ulice 6. kvČtna. DĤvodem byla skuteþnost, že vedení mČsta vyšlo
vstĜíc pĜání zemČdČlcĤ, aby byl zajištČn prĤ-

jezd v období skliznČ – tedy do konce þervence. Poté byly zahájeny nároþnČjší þásti stavby:
pĜeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu
a kabelĤ O2.
Na konci záĜí byly dokonþeny asfaltové
povrchy a dopravu na kruhové kĜižovatce už
neomezoval semafor. Až do druhé poloviny
mČsíce Ĝíjna však bude ještČ kĜižovatka zatížena stavebními úpravami. DČlníci vymČnili
sloupy veĜejného osvČtlení za nové a nyní se
ještČ pracuje na dokonþení chodníkĤ.
Z dĤvodu dokonþení oprav kanalizace
bylo nutné nechat uzavĜený výjezd z rondelu
k ulici 6. kvČtna.
V dobČ, kdy vychází aktuální þíslo Holešovska, by mČl být rondel prĤjezdný všemi
smČry.
Jana Rohanová

Topíte pevnými palivy?
Holešov | V souvislosti se zaþínající topnou
sezónou upozorĖujeme provozovatele zdrojĤ na pevná paliva na jejich nové povinnosti.
Podle zákona o ochranČ ovzduší je provozovatel zdroje o jmenovitém tepelném pĜíkonu
od 10 do 300 kW vþetnČ, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústĜedního vytápČní, povinen zajistit do 31. prosince
2016 provedení kontroly technického stavu
a provozu zdroje odbornČ zpĤsobilou osobou.
Nejedná se pouze o kotle, ale i o krbová kamna, pĜípadnČ krbové vložky. Pro urþení povinnosti kontroly je dĤležitý pĜíkon a zda je zdroj
souþástí ústĜedního vytápČní. Tento požadavek platí jak pro obþany, tak pro podnikatele
provozující výše uvedené zdroje zneþišĢování

Pozvánka
ovzduší a týká se i zdrojĤ v rekreaþních objektech.
Seznam odbornČ zpĤsobilých osob je uveden na stránkách www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Tento seznam je prĤbČžnČ doplĖován o novČ proškolované osoby výrobci kotlĤ.
Po 1. 1. 2017 je provozovatel povinen na základČ požadavku MČstského úĜadu Holešov
pĜedložit doklad
o provedené kontrole. V pĜípadČ, že nebude doklad o provedení kontroly MČstskému
úĜadu Holešov pĜedložen, hrozí provozovateli
zdroje pokuta.
Ing. Lenka Brezanská
referent oddČlení životního prostĜedí

SvČcení svatomartinských vín
v HolešovČ
Pátek 11. listopadu 2016 ve 14 hodin
NámČstí Dr. Edvarda Beneše Holešov
Zájemci budou moci ochutnat letošní
mladá vína od nČkolika vinaĜĤ, setkat se
na holešovském námČstí a poslechnout si
i cimbálovku. SamozĜejmČ si budou moci
zakoupit první letošní produkty vinaĜĤ
domĤ.
PoĜádá a zve mČsto Holešov, ěímskokatolická farnost Holešov a MKS Holešov.

Archeologové odkrývají základy někdejší Nové synagogy
Dokonþení ze strany 1
Na rozhraní mladších kultivaþních vrstev a vrstev ulehlých navážek jsme našli minci z roku 1943, která by nám takto mohla tuto
vrstvu datovat. Jedná se o padesátihaléĜ ražený Slovenským štátem, jde tedy o relativnČ vzácnou ražbu, protože Slovenský štát razil
své mince jen velmi krátkou dobu. Zatím ale
nechceme dČlat ukvapené závČry, jsme na zaþátku prĤzkumu,“ dodal archeolog.
Odborníci se momentálnČ „nacházejí“
v hloubce asi 30 cm pod povrchem a dokumentují jednotlivé vrstvy zeminy, jejich mocnost, pĜímČsi, zhutnČní…
Vykopávky se kromČ této sondy budou
dále soustĜedit i na obvodové zdivo zadní stČny synagogy, na zbytky možného schodištČ
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a na jakýsi blok uvnitĜ jejího objektu, který by
mohl být pozĤstatkem vnitĜní podlahy. „Pokud se tato teorie o fragmentu podlahy potvrdí a podlaha bude mít nČjaký zajímavý, dejme
tomu mozaikový povrch, mĤže být prezentována pro veĜejnost, tĜeba formou odkrytí
a zajištČní povrchovou mĜíží. Další postup odkryvu bude záviset na poþasí a na þasových
možnostech hulínských archeologĤ, jejichž
hlavním posláním jsou tzv. záchranné výzkumy na místech velkých plánovaných zemních staveb, které mají pĜed jejich zapoþetím
zachránit pĜed zniþením þasto unikátní nálezy
a nalezištČ nacházející se napĜ. v trase budoucích silnic, potrubních vedení apod.“ dodal
holešovský památkáĜ a historik Karel Bartošek.
Jana Rohanová
Aktuální informace na www.holesov.cz
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Výsledky voleb 2016 v Holešově
Holešov | Na seznamu voliþĤ pro Holešov
a jeho místní þásti bylo 9 684 jmen. Ve tĜinácti volebních místnostech se pak sešlo pĜesnČ
3 567 odevzdaných obálek a z toho 3 461 platných hlasĤ. Volební úþast byla 37,01 procenta. V krajských volbách v HolešovČ zvítČzilo
hnutí ANO 2011, které získalo 700 hlasĤ,
vyjádĜeno procentem 20,22. Za ním skonþila
KDU-ýSL (611 a 17,65 procenta) a tĜetí ýSSD
(587 hlasĤ a 16,96 procenta). ýtvrtí jsou komunisté, za nimi ODS, poté SPD, TOP 09,
Nezávislí.
Senátní volby
Senátní volby pro voliþe nebyly tak zajímavé, jako krajské. SvČdþí o tom volební
úþast vyjádĜená hodnotou 36,04 procenta.
Odevzdáno bylo 3267 platných hlasĤ.
Aþkoli v rámci celého obvodu 76 – KromČĜíž zvítČzila Šárka Jelínková (KDU-ýSL)
a za ní se tČsnČ umístil Jan Hašek (ANO 2011),
v HolešovČ jasnČ zvítČzil Jaroslav ChmelaĜ.
V obci Holešov získal celkovČ 912 hlasĤ a celých 27,91 procenta. Za ním skonþila Eva Badinková, tĜetí byla v HolešovČ Šárka Jelínková, þtvrtý Jan Hašek, tČsnČ za ním s rozdílem
pouhých þtyĜ hlasĤ VojtČch Škrabal a šestá
Daniela Hebnarová. NejménČ hlasĤ mČl Petr
Šico (Koruna þeská), který získal jen 78 hlasĤ
– 2,38 procenta.
Jana Rohanová
Jaroslav ChmelaĜ
(ýSSD)
PĜedevším bych chtČl podČkovat všem
voliþĤm, kteĜí mČ podpoĜili. Ve všech volebních okrscích Holešova vþetnČ jeho místních
þástí a okolních obcí BoĜenovice, Martinice
a PĜílepy jsem v senátních volbách získal nejvíc hlasĤ ze všech kandidátĤ a toho si velmi
vážím. Jsem nesmírnČ vdČþný za dĤvČru, kterou mi lidé takto projevili. OsobnČ to vnímám
jako ohodnocení mé práce jak pro Holešov,
tak i pro Mikroregion Holešovsko. I když jsem
nepostoupil do 2. kola, projevená dĤvČra obyvatel Holešovska mČ motivuje pokraþovat ve
své þinnosti se stejnou intenzitou i nadále.
Co se týká hodnocení, svou roli zde nejspíš sehrálo víc faktorĤ. PĜišlo málo voliþĤ.
Zatímco letos tvoĜila volební úþast necelých
35 procent, pĜedchozích voleb se zúþastnilo
46 procent voliþĤ. Bylo to ale dáno i tím, že se
tehdy senátní volby konaly souþasnČ s komunálními, u kterých bývá volební úþast vyšší.
Velkým handicapem pro všechny kandidáty
byla jejich vyrovnanost a tedy fakt, že si mezi
sebou hlasy vzájemnČ brali.
Prvním dvČma kandidátĤm nyní staþilo
pro postup do druhého kola okolo pČti tisíc
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hlasĤ. V pĜedchozích volbách v roce 2004
a 2010 bylo pro postup do 2. kola potĜeba
minimálnČ 10 tisíc hlasĤ. To je rozdíl, který
o nČþem svČdþí.
Co se týká krajských voleb – lidé asi
chtČli zmČnu. A rozhodovaly dva fenomény
– u KDU-ýSL jméno ýunek a u ANO 2011
Babiš.
Mgr. Svatava Ságnerová
Ing. Jaromír TomšĤ
(Kandidáti Nezávislých NEZ v krajských volbách)
Hnutí Nezávislých NEZ dČkuje všem voliþĤm, kteĜí v uplynulých krajských volbách
pĜišli rozhodnout o budoucnosti Zlínského
kraje; obzvláštČ dČkujeme všem obþanĤm,
kteĜí dali svĤj hlas ve prospČch našich kandidátĤ NEZ. Vaší dĤvČry si velmi vážíme
a pĜedstavuje pro nás velký závazek v naší další práci, kterou budeme stejnČ jako dnes smČĜovat ku prospČchu obþanĤ mČsta Holešova,
našeho regionu a celého Zlínského kraje.

dvČma lety, v rámci voleb do Zastupitelstva
Holešova, i v programu pĜed krajskými volbami, KDU-ýSL jasnČ pojmenovala nezbytnost
stanovení jednoznaþných pravidel v územnČ
plánovací dokumentaci. Ta by ochránila zdroj
pitné vody a souþasnČ umožnila urychlení
posuzovacích procesĤ. OstatnČ právČ tento
konstruktivní postup navrhuje, už více jak
pČt let, spolek Za zdravé a krásné Holešovsko,
se kterým v této oblasti, i v problematice regulace hazardu, místní organizace KDU-ýSL
spolupracuje.
TČší mne, že obyvatelé Zlínského kraje
i obþané našeho mČsta projevili KDU-ýSL
znovu tak výraznou dĤvČru. Také mi osobnČ,
prostĜednictvím preferenþních hlasĤ. Nyní se
budu moci, i jako krajský zastupitel, úþinnČji
zasadit o Ĝešení, nejen výše zmínČných, problémĤ. UpĜímnČ dČkuji, jménem KDU-ýSL
i jménem svým, za projevenou dĤvČru. VČĜím
v poctivou práci – vždy pĜinese plody! Je to
otázkou þasu a pĜipouštím, že to nemusí být
brzy. PĜesto to nebudu dČlat jinak.

Vážení pĜátelé a voliþi,
Ing. Radek Doležel
(ANO 2011)
Samotný výsledek voleb v našem mČstČ
se nedá oznaþit jinak než za velmi pozitivní.
V samotném mČstČ Holešov hnutí ANO 2011
dosáhlo výsledku 20,22 % a jasnČ tak zvítČzilo. Je to skvČlý výsledek a první volební vítČzství v našem mČstČ. Je to velkým pĜíslibem,
ale zároveĖ velkou výzvou pro ty nejdĤležitČjší volby, které se budou konat v pĜíštím roce,
zvlášĢ když volební zisk má vzestupnou tendenci. Také celkový výsledek v celém okrese
KromČĜíž byl velmi pĜíznivý a þinil 20,77 %
a jako jediný okres ve Zlínském kraji jsme dokázali porazit KDU-ýSL.
Ing. Pavel Karhan
(KDU-ýSL)
Jak vidím výsledek voleb? KDU-ýSL zvítČzila pĜede dvČma lety ve volbách v HolešovČ,
nyní rovnČž ve volbách krajských. PĜesvČdþivé
vítČzství KDU-ýSL pod vedením JiĜího ýunka
i úspČch Šárky Jelínkové, kandidátky do senátu, ukázal, že naše strana je dĤvČryhodným
uskupením kvalitních osobností, které staví
na ovČĜené tradici, poctivé práci a souþasnČ se
nebojí nabízet Ĝešení souþasných problémĤ.
A to i tam, kde ostatní alibisticky strkají hlavu
do písku þi hledají obČtní beránky.
KDU-ýSL napĜ. jako jediná strana navrhla zpĤsob, jakým je potĜeba zaþít Ĝešit
problém prĤmyslové zóny v HolešovČ. PĜed

dovoluji si vám podČkovat za úþast
v letošních krajských a senátních
volbách a vyjádĜení svého názoru
na naši politickou scénu a osobnosti
v ní pĤsobící. ZvláštČ dČkuji za podporu a odvahu tČm, kteĜí podpoĜili
v souþasné dobČ ne pĜíliš populární
a nepopulistické politické strany.
Rád bych i tímto zpĤsobem podČkoval všem pracovníkĤm MČstského
úĜadu v HolešovČ, kteĜí se spolupodíleli na pĜípravČ a organizaci voleb, a þlenĤm okrskových volebních
komisí za práci a þas, které vČnovali
zajištČní a prĤbČhu hlasování do Zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu Parlamentu ýR. Dvou víkendový
maraton se podaĜilo zvládnout velice
dobĜe a bez jakýchkoli problémĤ.
Poznatky, které vyplynuly z nČkolika nedostatkĤ v oblasti zajištČní þi
provozu volebních místností budou
do pĜíštích voleb v r. 2017 vyĜešeny.
SrdeþnČ...
Rudolf Seifert,
starosta

Holešovsko

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
a do Senátu Parlamentu ÿR 2016
1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ýR, výsledky za obvod 76 – KromČĜíž, obec Holešov 9684 voliþĤ v seznamu, 36,04 % volební úþast,
94,37 % platných hlasĤ
PoĜadí Název strany

hlasy

procenta

1

ChmelaĜ Jaroslav (ýSSD)

912

27,91

2

Badinková Eva (KSýM)

471

14,41

3

Jelínková Šárka (KDU-ýSL)

418

12,79

4

Hašek Jan (ANO 2011)

364

11,14

5

Škrabal VojtČch (STAN)

360

11,01

6

Hebnarová Daniela (ODS)

328

7

Zlámal ZdenČk (NEZ)

8
9

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje v rámci obce Holešov 9684 voliþĤ v seznamu, 37,01 % volební úþast, 97,03 % platných
hlasĤ
PoĜadí Název strany

hlasy

procenta

1

ANO 2011

700

20,22

2

KDU-ýSL

611

17,56

3

ýSSD

587

16,96

4

KSýM

460

13,29

10,03

5

ODS

220

6,35

260

7,95

6

Svob. a pĜ. dem. – T. Okamura (SPD)

219

6,32

Šico Petr (Ký)

78

2,38

7

TOP 09

189

5,46

Novák Josef (SPO)

76

2,32

8

Nezávislí

160

4,62

9

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

101

2,91

1.kolo voleb do Senátu Parlamentu ýR, výsledky za obvod 76 – KromČĜíž 95115 voliþĤ v seznamu, 34,49 % volební úþast, 94,56 % platných
hlasĤ
PoĜadí Název strany

10

Svobodní a soukromníci

78

2,25

11

OtevĜený kraj

51

1,47

hlasy

procenta

12

SPO

28

0,80

1

Jelínková Šárka (KDU-ýSL)

5197

16,94

13

DSSS-Imigranty, islám nechceme!

17

0,79

2

Hašek Jan (ANO 2011)

4929

16,07

14–15

Moravané

10

0,28

3

Hebnarová Daniela (ODS)

4429

14,44

14–15

NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI

10

0,28

4

Badinková Eva (KSýM)

3813

12,43

5

ChmelaĜ Jaroslav (ýSSD)

3609

11,76

16

Koruna ýeská (monarch. Strana)

8

0,23

6

Škrabal VojtČch (STAN)

3469

11,31

17

Úsvit – Národní koalice

6

0,17

7

Zlámal ZdenČk (NEZ)

3441

11,22

18

Národní demokracie

3

0,08

8

Novák Josef (SPO)

1135

3,70

19

SPR-REP. STR. ýECH, MORAVY, SLEZ.

2

0,05

9

Šico Petr (Ký)

643

2,09

20

SPR-RSý M. Sládka, Patrioti, HOZK

1

0,02

Starosta Rudolf Seifert ve volební místnosti ve 2. ZŠ | Foto: Jana Rohanová
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Měníme jen jméno. Z GE Money Bank je
MONETA Money Bank.
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.

S námi můžete počítat

moneta.cz
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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 s.r.o.
Tovární 1630
769 01 Holešov
Tel.: +420 573 395 140,
+420 731 157 132
E-mail: koltico@koltico.cz
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KOLTICO
Pneuservis

Holešovsko

1. ZŠ má novou kuchyłku

Den Charity Holešov
Holešov | Tradiþní a každoroþní akce se konala tentokrát v odpoledním þase. Pracovníci
Charity Holešov se po skonþení svých pracovních povinností sešli na Sv. HostýnČ. Nejprve se poþasí tváĜilo celkem sluneþnČ, ale krátce po pĜíjezdu pĜinutil déšĢ spolu s vČtrem
mnohé obléci bundy. Doþasným úkrytem
pĜed deštČm nám byl JurkoviþĤv sál, kde se
pĜi pĜednášce „O bránČ milosrdenství“ mohli
mnozí zamyslet nad tím, co je to milosrdenství, brána milosrdenství, jak a kde takovou
bránou mohou projít. Tu hostýnskou si prošli vzápČtí, protože právČ v bazilice jsme slavili spoleþnČ mši svatou, slouženou P. Markem
Výletou. Po mši následovala prohlídka vČtrné
elektrárny, o které nám mnoho zajímavého
Ĝekl pan Janek. ZvČdaví mohli vlézt i dovnitĜ,
obezĜetnČjší se kochali zvenþí. Následovalo spoleþné foto a výstup na rozhlednu, která
byla posledním bodem programu. Viditelnost
byla i pĜes nepĜízeĖ poþasí velmi dobrá, krajina byla jako na dlani. Byla to pČkná teþka za
naším Dnem Charity.
Leona Machálková
Charita Holešov

Holešov | V modernizaci vybavení a tím
i školní výuky pokraþuje 1. Základní škola
v HolešovČ. V rámci podpory polytechnického vzdČlávání (které je souþástí vzdČlávací oblasti ýLOVċK A SVċT PRÁCE) loni probČhla modernizace uþebny „školní dílny“. Dílny
byly financovány z projektu v rámci výzvy 57.
„Nyní jsme pokraþovali v modernizaci
tČchto uþeben školní kuchyĖkou, která byla financována z vlastních zdrojĤ – peníze od zĜizovatele,“ komentovala Ĝeditelka školy Jarmila RĤžiþková.

Díky penČzĤm z rozpoþtu mČsta se tak podaĜilo vybudovat kuchyĖku, kterou tvoĜí þtyĜi samostatná pracovištČ, na kterých se dČti
mohou uþit vaĜit, péct, smažit a pĜipravit témČĜ jakékoli jídlo. KuchyĖka s prostorem pro
posezení poslouží také menším spoleþenským
akcím školy.
„V dalším období chceme pokraþovat
v modernizaci odborných uþeben, pokud získáme finanþní podporu z programu IROP.
Byly by to jazykové uþebny a uþebny pro výuku ICT,“ dodala Ĝeditelka školy.
Jana Rohanová

ÿaj o páté... a něco navíc
Holešov | Dnes již každý z holešovských
obþanĤ ví, co bylo a je náplní þinnosti spolku Castellum. Známe jej pĜinejmenšícm
jako organizátora zájezdĤ za památkami
naší vlasti a spolupoĜadatele oblíbených
a úspČšných spoleþenských plesĤ. Novinkou, kterou pĜipravuje Castellum ve spolupráci s MČstským kulturním stĜediskem,
je snaha o obnovení tradice kdysi hojnČ navštČvovaných nedČlních ýajĤ o páté v zámeckých prostorách, které nyní po renovaci0 a revitalizaci opČt lákají a nabízejí
návštČvníkĤm mimoĜádné kulturní zážitky.
Také pĜipravovaný ýaj o páté není jen návratem k tolik oblíbeným taneþním podveþerĤm, ale pĜinese úþastníkĤm i Ĝadu
pĜíjemných pĜekvapení. A návštČvníci tra-
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diþních plesĤ Castella jistČ vČdí, že právČ to
poĜadatelé umČjí. Zde jsou tedy dĤležité informace pro ty, kteĜí se ještČ nerozhodli.
Místo: balkónový a pĜilehlé sály zámku
Datum: nedČle 30. Ĝíjna 2016
ýas: 17 hodin
Hudba: Show Band Pavla BĜeziny
Obþerstvení: zajišĢuje Zámecká restaurace
Josefa Pospíšila
Vstupné 80 Kþ
PoĜadatelé vČĜí, že nastavená úroveĖ retro ýajĤ podpoĜená Ĝadou vizuálních i kulináĜských pĜekvapení se stane zárukou jejich pokraþování pro nároþnČjší kulturní
veĜejnost.
Castellum Holešov a MKS Holešov

Školení charitních
pracovníkţ
Holešov | Ve dnech 10. a 11. 9. 2016 absolvovalo celkem 17 pracovnic Charity Holešov
(zdravotní sestry, peþovatelky a sociální pracovnice) základní kurz bazální stimulace.
Bazální stimulaci vyvinul profesor a speciální pedagog Andreas Frolich. Nabízí nemocnému jasné, cílené a známé informace
(stimuly) o sobČ samém nebo jeho okolí, které pro nČj byly elementární (bazální). Cílem
bazální stimulace je podpora individuálního
vývoje postižených a tČžce nemocných. Je urþena všem nemocným, kteĜí mají narušenou
nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, napĜ. nemocní v bezvČdomí,
po poranČní mozku, nemocní s hypoxickým
postižením mozku, s Alzheimerovou chorobou, nemocní s hemiplegickým postižením,
pacienti v apalickém stavu, umírající, senioĜi s poruchou mobility, zdravotnČ postižení
nebo nedonošené dČti. (zdroj.www.bazalni
stimulace.cz)
Kurz probČhl v dostateþnČ velkých a útulných prostorách Centra pro seniory Holešov.
S konceptem bazální stimulace nás poutavým
výkladem seznámila ing. Jitka Richterová.
Jednoznaþným pĜínosem pro nás bylo propojení nových poznatkĤ a informací s praktickými ukázkami a pĜedevším praktickým
nácvikem.
Velké díky patĜí nadaci Výboru dobré vĤle
Olgy Havlové, z jejíž dotace bylo toto školení
financováno.
Kolektiv pracovnic Charity Holešov
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• • • Nově • • •
Laserová terapie
ve Fyzio Holešov

SRPŠ pĺi 1. ZŠ Holešov, z. s.
Vás srdećnɀ zve
na PODZIMNÍ VEĆÍREK

Nově k dispozici laserový přístroj
Opton Pro – od firmy Zimmer

25. 11. 2016

MedizinSysteme pro vysoce výkonnou
laserovou terapii do 7000 mW.

od 19.30

Laser OptonPro se ideálně hodí pro ošetření
v těchto případech
• Poruchy pohybového aparátu – svalů a kloubů
• Onemocnění šlach
• Stavy po úrazech
• Myofasciální bolestivý syndrom
• Spouštěcí body bolesti
• Neuralgie a onemocnění kůže

Internát „A“ VPŠ a SPŠ MV
v Holešovɀ
hrají

SEXTEĽ music band
soućástí programu
tombola

Fyzio Holešov, s. r. o.
Provozovna:
Sušilova 478 (městská poliklinika – 4. patro)
Holešov
Objednávky a informace
tel.: + 420 739 469 655
e-mail: fyzioholesov@seznam.cz

Vstupné: 150 Kć
Pĺedprodej: kanceláĺ školy
tel.: 573 312 080
mobil: 736 772 612

MÏŘJWâQżÓQSBWFL
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SPOLEÿENSKÁ KRONIKA
SĕATKY

Antonín Šelešovský – Holešov

KateĜina Neradilová – Holešov
Radek Hudeþek – Holešov

Jaruška Odstrþilíková – Holešov
ZdenČk Šimek – Holešov
Bohumil Šindelek – Holešov

Ivana SedláĜová – PĜílepy
Kamil Janeþka – Holešov

Božena Hladišová – Holešov
Hedvika Hamšíková – Holešov

Jana Stáhalová – Holešov
Jakub Koneþný – Holešov

Františka Stachová – Holešov
Alois Žák – Holešov

Jana Prokešová – PĜerov
Jan Vymazal – PĜerov

Božena Baćurová – Holešov

Lucie Šlágrová – Fryšták
Jaroslav MatČjíþek – Zlín

Vlasta Mlþáková – Holešov

Marie Šimþíková – Holešov
Alena Neradilová – Holešov
Jaroslav Bílek – Holešov

KateĜina GoĜalíková – Žeranovice
Luboš ýejka – Zlín

Anna Svobodová – Holešov
Ladislava Lapáþková – Holešov

Marie Sedláþková – Zdounky
JiĜí Doležel – TĜebČtice

Marta Vašíková – Chomýž
Daniel Rascher – Švýcarsko

Marcela Galatíková – Holešov
Roman Blažek – Holešov

Elena Koneþná – Holešov
Ján Kvietok – Slovenská republika

Monika Labudová – KromČĜíž
Ladislav Filák – Holešov, þ. Žopy

Andrea Doležalová – TĜebČtice
Radim Tupý – TĜebČtice

Julie Dlabajová – Fryšták
Jan Novák – Zlín

Renáta Patáková – Zlín
Miroslav Klimek – Žeranovice

KvČtoslava Stojaníková – Holešov

Pavlína Vítková – Ludslavice
Adam Eliáš – Kostelec u Holešova

KateĜina Venenyová – Zlín
Pavel Hýbner – Míškovice

ÚMRTÍ

KateĜina Emilia ýervenková – Ostrata
Roman Oncirk – Praha

Martina Davídková – Uherské HradištČ
JiĜí Janík – OĜechov

Zuzana Anþincová – Nová DČdina
Tomáš PetĜíþek – Nová DČdina

Pavlína Ležáková – Prusinovice
Kryštof Talach – Prusinovice

Veronika Burdíková – RatiboĜ
Vít Mlþoch – Hulín

NAROZENÍ

Milada Šálková – Holešov, þ. Dobrotice
Leopolda ŠtČpaníková – Holešov
AlžbČta Kuhlová – Holešov
Stanislava Strachotová – Holešov
Hana Schrottová – Holešov
Eliška Malantová – Holešov
BedĜiška DaĖková – Holešov

Jakub DanČk – Holešov
Viliam Valko – Holešov
Marta Ivánková – Holešov
Ludmila Valášková – Holešov
Alois NČmþík – Holešov
Božena Šarmanová – Holešov
Olga KolaĜíková – Holešov, þ. Dobrotice
Miroslav Mikeška – Holešov

Eliška Vaculíková – Holešov

VČra Pechová – Holešov

Jan Polák – Holešov

Vlastimila Slavotínková – Holešov

Adéla Macková – Holešov

Markéta Osokinová – PĜílepy
Radim Svozílek – PĜílepy

Antonín Vybíral – Holešov, þ. Žopy

Jáchym Kameník – Holešov

Božena SmČšná – Holešov

Oliver RektoĜík – Holešov

ZdenČk Procházka – Holešov

KateĜina Olšovská – Otrokovice
Tomáš Doležel – Zlín

Kryštof Olšák – Holešov, þ. Tuþapy

Eva Pechová – Holešov

Aneta Sehnalová – Holešov

Anna Pudelková – Holešov

Dominik Koneþný – Holešov

ZdenČk Kartousek – Holešov

Nella Roubalíková – Holešov

Josef Šulák – Holešov

Denisa Šabatková – Holešov

Jaroslava Zemánková – Holešov

Veronika Plšková – Ostrata
Lukáš Obst – Ostrata

Jitka DvoĜáková – Holešov
Alexej Sidorenko – Holešov
Martin Dvorník – BystĜice pod Hostýnem
Monika KĜepelková – BystĜice pod Hostýnem,
þ. Hlinsko p. Hostýnem

Ekologická likvidace
autovraků ZDARMA

Sebastian Vajda – Holešov
Gabriel ŠtČpán – Holešov
JUBILANTI
Listopad 2016

včetně potvrzení na místě

Ludmila Jedliþková – Holešov

až 1200 Kč za váš vrak

Miroslava Strnadová – Holešov
Vlasta Blahová – Holešov

Zajišťujeme i odvoz

Marie Barotová – Holešov

Dobrotice, tel.: 776 719 631

Marie Šebestová – Holešov

Őíjen 2016

PĜipravila: J. Medková

Ella Doleželová – Holešov, þ. Koliþín

PODċKOVÁNÍ
ChtČli bychom podČkovat za velmi
milé pĜivítání našeho syna Pepíþka
do života mČsta Holešova. PodČkování patĜí pĜedevším panu starostovi R. Seifertovi a paní J. Medkové, ale i ostatním vystupujícím.
Manželé Rajmonovi
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I Holešov má vynikající dobrovolné pracovníky

Zlín | Dne 22. záĜí probČhlo v Otrokovické BesedČ tradiþní slavnostní OcenČní dobrovolných pracovníkĤ Zlínského kraje 2016.
Je mi velkým potČšením konstatovat, že mezi
vyhodnocenými dobrovolníky byli i dva zástupci našeho mČsta: JiĜí Navrátil se Ĝadu
let vČnuje práci v kroužku mladých rybáĜĤ
v rámci TYMY Holešov a byl za práci s dČtmi

po zásluze ocenČn; zvláštní cenu pak na závČr celého setkání pĜevzal Ladislav Linda,
mládežnický fotbalový trenér, který byl odmČnČn za svou mnohaletou soustavnou práci a výchovu sportovních talentĤ v HolešovČ.
ObČma patĜí velké podČkování a gratulace nás
všech.

DČkuji rovnČž všem dalším holešovským dobrovolníkĤm, kteĜí ve výchovČ dČtí a mládeže
vidí své poslání, vČnují dČtem svou energii
a svĤj volný þas a jsou pro budoucí generace
pozitivním pĜíkladem.
Mgr. Svatava Ságnerová
ýlenka komise
Rady Zlínského kraje pro sport

Evropský mezinárodní den bez aut také v Holešově
Holešov | V rámci Evropského týdne mobility se i v HolešovČ konala již tradiþní akce Evropský den bez aut. Smyslem akce bylo pĜimČt dČti k pohybu, ukázat jim, jak zdravČ
trávit volný þas a pĜedat jim základní informace z oblasti první pomoci a bezpeþnosti.
Akce se zúþastnilo zhruba 300 dČtí ze tĜí
holešovských základních škol a mateĜské školy Masarykova.
„DČti tu mají stanovištČ pohybových aktivit jako je chĤze s holemi, kolobČžky, jízda
zruþnosti, také jsou zde stanovištČ o spolupráci, takže stavČní z lega, ale také chceme, aby si
uvČdomily, jaké to je, když je þlovČk závislý na
nČkom jiném a kvĤli tomu zde máme invalidní vozíky. Uþíme dČti první pomoci, telefonní þísla policie, hasiþĤ, záchranky. Mimo to si
dČti zatancují, prostČ je vedeme k pohybu, aby
svĤj volný þas trávily aktivnČ,“ shrnula Jarmila Vaclachová, Ĝeditelka místního stĜediska
volného þasu TyMy, které akci poĜádalo.
Partnery akce byly mČsto Holešov, Besip,
holešovská poboþka ýeského þerveného kĜíže
a policejní škola.
Jana Rohanová
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Kdo uloví nejvíce knižních perel?
Holešov | MČstská knihovna v HolešovČ
se letos inspirovala úspČšným projektem
Knihovny mČsta Hradce Králové a vyhlásila
pro dČti a mládež celoroþní soutČž s názvem
Lovci perel. ýtenáĜi mají za úkol „ulovit co
nejvíce perel“, tedy najít v policích knihy
oznaþené speciálním symbolem a odpovČdČt
na otázky. Za každou knihu se správnČ zodpovČzenými otázkami obdrží perlu. ýtenáĜi
s nejdelší šĖĤrou perel budou odmČnČni.
SoutČž si klade za cíl motivovat dČti k pravidelnému þtení formou hry a pomocí otázek
je nauþit pracovat s knihou a vnímat þtený
text.
SoutČž odstartovala v rámci letošního
Týdne knihoven a její vyhlášení probČhne
v tom pĜíštím.
Být lovcem není složité, staþí být registrovaným þtenáĜem a mít chuĢ se zapojit.
Hana Zaoralová

AKCE KNIHOVNY
Výstava obrazĤ JiĜího Valenty

od 20. záĜí do 30. listopadu 2016,
MČstská knihovna Holešov
Island – Život s nádechem ledu
3. listopadu 2016, 17 hod.,
MČstská knihovna Holešov
PĜednáška Evy UþĖové s promítáním fotogra¿í s tipy pro cestovatele
a pĜedstavením stejnojmenné knihy
Vstupné: 25,- Kþ
CísaĜ František Josef I.
Známý i neznámý
22. listopadu 2016, 17.00 hod.,
MČstská knihovna Holešov
PĜednáška Mgr. OndĜeje Machálka
a Jaroslava Radeckého
Vstupné: 25,- Kþ

Ohlédnutí za Týdnem knihoven
Holešov | První Ĝíjnový týden se holešovská
knihovna jako již tradiþnČ zapojila do akce
Týden knihoven, která probíhá po celé republice. KromČ každoroþní amnestie pro dlužníky
a registrace nových þtenáĜĤ zdarma pĜipravila
pro své þtenáĜe zpestĜení v podobČ literárního
kvízu pro malé i velké, oblíbenou burzu knih,
kde si þtenáĜi mohli obohatit domácí knihovniþku o vyĜazené kousky nebo využít internet
zdarma. V dČtském oddČlení probČhla tĜi hrací odpoledne, kde mČli malí þtenáĜi k dispozici široký výbČr stolních her a také pro nČ

odstartovala celoroþní soutČž Lovci perel, inspirovaná projektem Knihovny mČsta Hradce
Králové, která motivuje dČti ke þtení a práci
s knihou. Perliþkami letošního roþníku byla
úspČšná pĜednáška Ing. Lenky KĜesadlové,
která zaplnČné studovnČ MČstské knihovny
odhalila kouzlo stĜedovČkých zahrad, a výstavka zapomenutých záložek, které budou
k vidČní za výlohou dČtského oddČlení do
konce Ĝíjna.
Hana Zaoralová

Soutěž Mţj prázdninový svět má své vítěze
Holešov | ZáĜijové soutČže
vyhlášené MČstskou knihovnou se zúþastnilo pĜes 70 tvĤrcĤ, kteĜí vyrábČli, psali a malovali své prázdninové zážitky.
VýbČr tČch nejlepších dČl byl
velmi složitý, ale nakonec se
vítČzi stali: Lucie Dytrychová – BystĜice 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 ocenČní za nejoriginálnČjší výtvor si vysloužil
kolektiv prvĖáþkĤ z 2. oddČlení ŠD ze 3. Základní školy
Holešov.
Prázdninová díla malých
výtvarníkĤ budou zdobit prostory MČstské knihovny do
konce Ĝíjna.
Hana Zaoralová

Őíjen 2016
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Prezentace Kroměőížska - Holešovska na veletrhu
cestovního ruchu ITEP Plzeł a Dnech kraje ve Zlíně
Holešov | V druhé polovinČ záĜí se konal
v Plzni již 12. veletrh cestovního ruchu ITEP,
který byl v letošním roce zamČĜen na rodiny
s dČtmi a díky velkému zájmu vystavovatelĤ
(132) se rozšíĜil do dvou sportovních hal. Mezi
vystavovateli nechybČli ani zahraniþní vystavovatelé, kteĜí nabízeli destinace v Rakousku,
Polsku, NČmecku, Slovensku nebo novČ Itálii
(provincie Udine, kraj Furlansko, Julské Benátsko – i za pĜítomnosti honorálního konzula ýR v Udine).
OrganizátoĜi velmi kvitovali i velké a ucelené zastoupení Moravy – Zlínsko, Valašsko,
Slovácko, KromČĜížsko a Olomouc. Nabízeli
jsme pĜírodní i kulturní atraktivity – zaujala
nová rozhledna Kelþský Javorník, Šachova
synagoga a samozĜejmČ památky UNESCO
KromČĜíž. Novinkou veletrhu byla celá Ĝada
unikátních interaktivních expozic, které cílenČ zamČĜují pozornost na zábavu a poznání a skvČle doplĖují informace o cestování,
tipy na výlety a užiteþné cestovatelské rady
od všech vystavovatelĤ. NávštČvníci mohli
napĜ. s planetáriem cestovat do vzdáleného
vesmíru, s živou expozicí nahlédnout do Zoo
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PlzeĖ, projít si nauþné stezky NP Šumava,
sportovní expozici Ski&Bike Špiþák nebo si
prožít dobu baroka všemi smysly.
Souþástí veletrhu byla prezentace regionálních produktĤ vþetnČ farmáĜských výrobkĤ (francouzské sýry, moravská, rakouská
i italská vína, þeská i nČmecká piva a tradiþní
bavorské klobásy), tradiþní Ĝemesla na vy-

zkoušení a po celou dobu veletrhu kulturní
program, kde jste mohli slyšet napĜ. Adama
Mišíka, Karla Zímu, TaĢjánu Medveckou, Stanislava Hybnera a další.
Veletrh ITEP zdarma navštívilo bČhem tĜí
dní úctyhodných 13,5 tisíce návštČvníkĤ.
Mgr. Jana Slovenþíková

Holešovsko

Myslivecké slavnosti sv. Huberta v Holešově
Holešov | Již pátý roþník mysliveckých slavností svatého Huberta pĜipravují myslivci
z mysliveckých sdružení holešovského mikroregionu.
Svatohubertský den se uskuteþní v nedČli 6. listopadu s již osvČdþeným programem.
V 9.00 hodin vyjde od holešovského zámku
reprezentativní prĤvod uniformovaných myslivcĤ z Holešovska – v þele prĤvodu pojedou
v þervených kamizolách jezdci na koních jako
tzv.hubertská jízda, za nimi ponese šest urostlých myslivcĤ na nosítkách hlavu jelena desateráka jako symbol patrona myslivcĤ, svatého
Huberta, za nimi se pak seĜadí þlenové mysliveckých spolkĤ z našeho regionu, kynologové
s loveckými psy a sokolníci s pĜipoutanými
dravci.
PrĤvod za zvukĤ mysliveckých fanfár
a hlaholĤ obejde hlavní námČstí a skonþí ve
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, vyzdobeném opČt v mysliveckém stylu. V kostele
bude jako pĜímluva za naše myslivce a pĜátele pĜíroda sloužena od 9,30 hodin mše sv.
s hudebním doprovodem slavné a pĜenádherné Hubertské mše in B autorĤ Petra Vacka
a Josefa Selementa, kterou zazpívá Holešovský chrámový sbor s doprovodem hornistĤ.
Po mši pak bude jejím úþastníkĤm a veĜejnosti pĜed holešovskou farou nabídnuto
malé pohoštČní, budou vystaveny trofeje myslivcĤ z Holešovska a zájemci si budou moci
zakoupit mysliveckou literaturu, prohlédnout
ušlechtilé psy mysliveckých plemen a dravce,
používané na tzv. sokolniþení, tedy lov drobné zvČĜe dravými ptáky. ýlenové poĜádajících
mysliveckých sdružení potom poobČdvají se

svými rodinnými pĜíslušníky v jídelnČ internátu policejní školy a budou moci posedČt
a pobesedovat o svých loveckých a mysliveckých zážitcích a zkušenostech.
Pátý roþních slavností svatého Huberta
v HolešovČ ¿nanþnČ podpoĜilo mČsto Hole-

šov, Mikroregion Holešovsko, ¿rmy Arles,
Develop, Hydropol CZ, Pila Totek - Javora,
Farma Holešov a dále manželé Fuitovi, Miklíkovi a Pospíšilovi.
Karel Bartošek

Listopad v holešovském zámku v jazzové a bluesové náladě
Dva koncerty spolku
Musica Holešov
přinesou v listopadu
spoustu skvělé muziky
a vynikajících výkonů
interpretů jazzové
a bluesové muziky.
Holešov | Již ten první koncert, 4. listopadu,
ve velkém sále holešovského zámku pĜedstaví
nádherný sametový hlas þernošské zpČvaþky Melanie SCHOLTZ z Jižní Afriky, kterou
doprovodí neobvyklá sestava dvou italských
spoluhráþĤ, pianisty Emilia Marianeliho
a beatboxera Johna Mawushieho. V programu premiérovČ zazní kromČ známých jazzových písní také nové skladby z právČ natáþeného alba Melanie. Se zvukovými kouzly na
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kontrabas se pĜidá izraelský virtuóz Adam
Ben EZRA. Tento mladý izraelský kontrabasista vynesl jindy pouhý doprovodný nástroj
do originálního sólového muzikálního projevu melodických i rytmických hudebních linek.
Vlivy latiny, jazzu a stĜedomoĜské až orientální hudby jsou pro Ben Ezru inspirací, kterou
vkládá do svých improvizací. Pomocí efektĤ
vrství tóny do plnČ zvuþného podání, které
jsou navíc umocnČny jeho pĜíjemným hlasem.
Setkání evropských, afrických a blízkovýchodních hudebních inspirací tĜí mimoĜádných hudebních individualit vyjadĜujících se
spoleþným jazykem - jazzem, slibuje skvČlý
posluchaþský zážitek.
Tradiþní Bluesový podzimek v klubu
DRIVE vstupuje 11. listopadu již do 17. roþníku a jako vždy pĤjde o konfrontaci amerického a evropského pojetí blues v té nejlepší
interpretaci. Tu autentickou, americkou tváĜ
blues uvedou dvČ kapely z USA, bluesový

matador Sean CARNEY s þernou zpČvaþkou
Saun BOOKER a neménČ protĜelý muzikant
Neal BLACK. Oba úþinkující mají za sebou již
mnoho alb jak sólových, tak i spoleþných projektĤ s Ĝadou hvČzd amerického blues.
Evropské barvy a zdejší hudební pojetí
blues bude bránit polské trio GRUFF v þele s
protagonistou Bartkem PRZYTULOU. Tento
zpČvák svým projevem pĜipomínajícím Dana
Bártu vyhrál již ponČkolikáté polskou anketu o nejlepšího zpČváka jazzu a blues. Jeho
pČvecká i showmanská prezentace nenechá
nikoho na pochybách, že je polským slavíkem právem. Skalní bluesmany urþitČ potČší
anglické akustické duo Chris a Colin þerpající
repertoár z dob nástupu anglické rythm and
blues éry. Colin Stuart je v ýechách známý
jako skladatel a zpČvák bývalé kapely Colorfactory, která hudebnČ doprovodila ¿lm Šeptej.
ZdenČk Novák
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Arabelky získaly stőíbro na mistrovství Evropy

Holešov | Druhý Ĝíjnový víkend se stal pro
holešovské mažoretky Arabelky velmi úspČšným. Z Mistrovství Evropy v Anglii pĜivezly
stĜíbro a mohou se tak pyšnit titulem VicemistrĤ Evropy v disciplínČ Parade Corps v nejstarší seniorské kategorii.
Tomuto úspČchu pĜedcházela nČkolikamČsíþní pĜíprava nové choreogra¿e, která
musela splĖovat požadavky evropských pravidel. Dívky ve svém vystoupení pĜedvedly
nejen nároþnou práci s hĤlkou a ladný krok
ale i nápadité formace a tematické vyjádĜení
hudby. Evropského klání se zúþastnilo dvanáct zemí. Arabelky patĜily k dalším dvČma
stovkám þeských reprezentantĤ, kteĜí byli na

tento prestižní šampionát nominováni díky
vítČzství na Mistrovství ýR.
Do anglického Crawley jsme vyrazily již
ve þtvrtek 6. Ĝíjna. Poprvé jsme se na takovou soutČž vydaly letecky a už jen samotné
cestování byl pro všechny z nás skvČlý zážitek. Po pĜíletu nás þekal pĜíjemný odpoþinek
v krásném hotelu a sbírání sil na následující
dny. Další den jsme vyrazily na nákupy do
centra Crawley a odpoledne pak probČhly ve
sportovní hale prostorové zkoušky. Velkolepé
slavností zahájení pĜišlo na Ĝadu až v sobotu
ráno. Zde Arabelky nasály tu správnou soutČžní atmosféru a zároveĖ už i lehkou nervozitu pĜed samotným soutČžním vystoupením.

Za velké podpory þeských fanouškĤ, mezi
kterými byli i rodiþe a poþetné pĜíbuzenstvo,
pĜedvedly dívky nádherný soutČžní výkon.
Z jejich vystoupení byla cítit energie, radost
i elegance, což ocenili nejen diváci ale i odborná porota. Konkurence v naší kategorii byla
obrovská, pĜece jen se jedná o vČkovČ nejzkušenČjší skupinu. S velkou radostí jsme pak
pĜi nedČlním vyhlašování výsledkĤ pĜebíraly
pohár za 2. místo a titul Vicemistra Evropy.
Našim výkonem jsme porazily mažoretky
z Nizozemí, Norska, Anglie, Slovinska a Belgie. Pouze pár bodĤ nás oddČlovalo od vítČzného chorvatského týmu.
Velice si vážím toho, s jakým nasazením
se Arabelky na evropský šampionát pĜipravovaly a dokázaly podat výborný výkon v této
nároþné disciplínČ.
DČkujeme za velkou podporu všem našim
fanouškĤm, kteĜí se do Crawley vydali pĜímo
s námi, a také tČm, co na nás mysleli na dálku.
Velké podČkování patĜí mČstu Holešov a Zlínskému kraji za významnou ¿nanþní podporu
a dalším sponzorĤm z Ĝad našich pĜíznivcĤ,
jejichž pomoci si velmi vážíme. PrávČ díky vám
jsme vĤbec mohly tuto zdaĜilou cestu uskuteþnit. Obrovský dík si zaslouží obČ trenérky: Eliška Doleželová za organizaci celé naší
velké výpravy, Barbora MaĢová za peþlivou pĜípravu a péþi o vzhled našich svČĜenkyĖ a sehraný tým maminek za jejich obČtavou pomoc.
Videa a fotogra¿e naleznete na facebookovém pro¿lu Mažoretky Holešov.
Lenka Doleželová, Mažoretky Holešov

Národní památkový ústav mapuje židovský hőbitov
Holešov | Od posledních záĜijových dnĤ mĤžete na židovském hĜbitovČ v HolešovČ zahlédnout pohyb pracovníkĤ NPÚ, kteĜí zaþali s dokumentací a mapováním hĜbitova. To potrvá po celý Ĝíjen. Vedoucím
projektu je PhDr. Petr DvoĜák, jeho spolupracovnicí Mgr. Nina SkĜídlovská a na dílþích úkolech se podílí i další zamČstnanci Národního
památkového ústavu, územního odborného pracovištČ v KromČĜíži.
Cílem je vlastnČ poprvé komplexnČ zdokumentovat pohĜební areál hĜbitova, jeho jednotlivé náhrobky a zachytit jejich souþasný stav.
V oblasti dČjin umČní se provede analýza typĤ náhrobkĤ a jejich výzdoby. Z hlediska judaistiky bude dĤležité podchytit nápisovou a symbolovou složku náhrobkĤ a s pomocí externích spolupracovníkĤ ji pĜeložit
a správnČ interpretovat. Na základČ pĜesného zamČĜení koneþnČ vznikne podrobný plán hĜbitova, do kterého budou zachyceny nejzajímavČjší a nejvýznamnČjší náhrobky. Tiskovým výstupem projektu bude
kompletní katalog náhrobkĤ se studiemi odborníkĤ, kteĜí získané poznatky zasadí do historického kontextu. Zajímavostí je, že odborníci
z NPÚ využijí kromČ klasické fotogra¿cké dokumentace i leteckého
snímkování za pomoci dronu.
Pro poznání historie holešovského hĜbitova a správnou interpretaci náhrobkĤ jsou klíþové staré fotogra¿e, zvláštČ jsou-li dnes nČkteré
náhrobky již špatnČ þitelné. Máte-li v rodinném albu jakékoliv snímky
z holešovského hĜbitova, budeme rádi za jejich laskavé zapĤjþení a pĜípadné oskenování pro potĜeby projektu. KromČ e-mailového kontak-

16

tu, je možné se domluvit osobnČ u správce holešovského muzea každý
þtvrtek nebo pátek na zámku.
OndĜej Machálek

Holešovsko

NováĀci v thaiboxerském ringu prodělali kőest ohněm

Holešov | Slovenské hlavní mČsto hostilo
8. Ĝíjna páté kolo amatérské Euroligy Muay
Thai. Holešovský tým reprezentovali 4 závodníci. Teprve 16letý Tomáš Vašíþek nastoupil
do svého prvního zápasu proti 21letému soupeĜi. Tomáš pĜedvedl dobrý komplexní výkon
a i pĜes docházející fyzickou kondici ke konci
zápasu vítČzí 3:0 na body. Dalším naším závodníkem byl Robin Šmíd, který svého sou-

peĜe poráží hlavnČ díky výborné práci koleny
v klinþi a taktéž vítČzí 3:0. TĜetím zástupcem
byl 17letý Jan Šopík, který nastoupil teprve
ke svému tĜetímu zápasu v životČ po pĤlroþní pauze proti papírovČ zkušenČjšímu soupeĜi, který nastupoval do svého pátého zápasu.
Honza byl o kousek lepší a rozdal více pĜesných zásahĤ, vítČzí tedy 2:1 na body. Poslední
v poĜadí nás reprezentovala 16letá Lucie Hor-

ká, která si ring vyzkoušela poprvé v životČ.
Pro její slovenskou soupeĜku to byl již þtvrtý
zápas v kariéĜe. Lucka se do boje pustila naprosto bez respektu a se zkušenČjší protivnicí
vyválþila výhru 2:0 na body.
Celkové skóre je tedy 4 zápasy – 4 výhry.
DČkujeme všem za podporu.
Mgr. Petr Osokin, trenér

Atletika Holešov vstoupila do celorepublikového sportovního povědomí
Holešov | Sportovní klub Atletika Holešov
má za sebou tĜi roky pĤsobení. „Za tu dobu
se podaĜilo vytvoĜit stabilní þlenskou základnu, která si královnu sportu nejen oblíbila, ale
dokáže rovnČž získávat cenné výsledky na regionální, moravské i republikové úrovn,“ zní
z úst trenéra Jakuba HĜiba.
Vrcholem letošní sezóny bylo prozatím
vystoupení na mistrovství ýR žactva, které
se konalo 17. a 18. 9. v Jablonci nad Nisou.
K tomu HĜib dodává: „Aþkoliv podmínky
pro trénink atletiky nemáme v HolešovČ
ve srovnání s jinými kluby srovnatelné, výkony našich svČĜencĤ jasnČ ukazují, že jen
o podmínkách to není!“ DĤkazem je vynikající výkon Pavla MynaĜíka, který na žákovském mistrovství vybojoval perfektní 7. místo
v bČhu na 800 metrĤ, pĜiþemž byl ze všech
24 závodníkĤ, kteĜí mČli díky své výkonnosti
na této vrcholné akci právo vĤbec startovat,
tĜetí nejmladší! Svým výkonem se stal druhým nejlepším mezi bČžci narozenými v roce
2002! Na stejné akci holešovská atletika postavila i dívþí štafety na 4 x 60 a 4 x 300 metrĤ. „Tím jsme se stali pĜímými konkurenty,
ba i pĜemožiteli, nejvČtších atletických klubĤ
v republice,“ hodnotí Jakub HĜib.
O týden pozdČji, v nedČli 25. 9., probČhlo v Olomouci mistrovství Moravy a Slezska
mladšího žactva. „Všichni závodníci Atletiky Holešov patĜili díky roku svého narození
k tČm mladším. Navíc v kategorii mladšího
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žactva budou závodit ještČ celou pĜíští sezónu.
PĜedevším 10. místo (vĤbec nejlepší mezi roþníky narození 2002!) Honzy SedláĜe považuji
za nesmírnČ perspektivní a kvalitní výkon,“
shrnuje Jakub HĜib.
Z dalších záĜijových závodĤ je tĜeba alespoĖ v krátkosti zmínit ještČ tradiþní Svatováclavské víceboje v PĜerovČ. Tam holešovské
barvy doslova záĜily! V klasickém pČtiboji se
na druhém a tĜetím místČ umístili JiĜí ŠĤstal
a OndĜej Šando, svatováclavskou patnáctistovku suverénnČ ovládl Pavel MynaĜík, sprinterské trojboje pĜinesly pódiová umístČní SáĜe
Vitovské (3. mezi ženami), Lukáši Vajdovi

(2. v mladších žácích), KarolínČ Smýkalové
(1.) a KateĜinČ Spieglové (2.) v mladších žákyních.
ZávČrem Jakub HĜib dodává: „Velmi si
cením nejen výsledkĤ, kterých naši atleti zatím dosáhli, ale pĜedevším cesty, která k nim
vedla a dál vede. Jsem rád, že dochází na má
slova, že TRPċLIVOST A PÍLE RģŽE PěINÁŠÍ. PodČkování si zaslouží závodníci a všichni,
kteĜí jsou jakýmkoliv zpĤsobem zaangažovaní
do naší þinnosti!“
Podrobné výsledky, fotogalerie atd. na
www.atletikaholesov.cz.
Jakub HĜib
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Aneta Lochmanová získala titul mistryně ÿR
Holešov | Ve stĜedu 28. 9. 2016, v den þeské
státnosti, se v BĜeznici u PĜíbrami konalo pro
všechny kategorie silniþní cyklistiky poslední
mistrovství ýeské republiky v þasovce dvojic
na velmi nároþné a technické trati, kde nepĜíjemným soupeĜem byl i sílící vítr.
V kategorii starších žákyĖ hájila barvy
pĜerovského MG Bike Teamu holešovská závodnice Aneta Lochmanová se svou kolegyní
Gabrielou Bártovou z SKC Tufo ProstČjov.
SpoleþnČ si dojely pro zlatou medaili a vytvoĜily si tak náskok 10 sekund pĜed druhou
dvojicí a 20 sekund na dvojici tĜetí. Anet dČlá
cyklistiku prvním rokem a už se jí podaĜilo
získat titul mistrynČ ýeské republiky v silniþním závodČ.
Na klasickém silniþním mistrovství ýeské
republiky, které se konalo na konci þervence
v Kamýku nad Vltavou, zajela Anet krásné
5. místo po napínavém spurtu do cíle.
Díky celoroþnímu vyrovnanému umístČní
na všech závodech jí patĜí v celkovém poĜadí
5. místo v ýeském poháru na silnici pro rok
2016, což je skvČlý výsledek za tuto závodní
sezónu.
Martin Gröger

Soutěž v požárním útoku O pohár starosty města Holešova
Holešov | Dne 10. 9. 2016 probČhla soutČž
v požárním útoku s názvem „O pohár starosty mČsta Holešova“ poĜádaná Sborem
dobrovolných hasiþĤ Holešov. Jednalo se
o kategorie muži a ženy. Tentokrát však soutČž neprobČhla na tradiþním místČ, kterým je
hasiþská zbrojnice, ale na sportovním hĜišti
stadionu Míru. Poþasí bylo jako objednané,
od samotného rána až do ukonþení soutČže
nás provázelo slunce a vysoké teploty. SoutČže se zúþastnilo celkem 12 družstev, a sice
8 mužských a 4 ženské. Na tyto závody se holešovským hasiþĤm podaĜilo sestavit nejen
mužské, ale po delší dobČ i ženské družstvo,
které sice nestihlo moc natrénovat, ale i tak se
soutČže 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 Tuþapy … 18.38
2. SDH Brusné … 20.73
3. SDH Sulimov … 45.77
Všem soutČžícím a divákĤm dČkujeme za
úþast a tČšíme se na další soutČžní setkání
v HolešovČ, které probČhne na jaĜe pĜíštího
roku.
Hana Dvorníková
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Petr Haiser se prosazuje na mezinárodní scéně
Holešov | Po þervnovém zisku titulu mistra
ýeské republiky v disciplínČ K1 jsme se rozhodli, že je již na þase vyslat mladého thaiboxera na mezinárodní turnaj. Vzhledem
k prázdninám jsem netušil, jakou formu bude
Petr Haiser mít, a proto jsme se vydali 11. záĜí
na ligu K1 do Olomouce. V tomto „testovacím“ zápase Haiser vyhrává 3:0 na body nad
svým soupeĜem z Liberce a já se rozhoduji ho
vyslat na nejvČtší letošní mezinárodní turnaj
v K1, Evropský pohár organizace WAKO. Turnaj zaþíná 23. záĜí v Praze. Úþastní se ho více
než 300 boxerĤ z celého svČta, amatéĜi, profesionálové, mistĜi svých zemí, mistĜi Evropy
i mistĜi svČta. V juniorských kategoriích lze
narazit na soupeĜe, co i pĜes nízký vČk mají
kolem stovky zápasĤ. Petr Haiser jich má
18 -. V pátek nastupuje Petr do þtvrt¿nále
proti reprezentantovi Rakouska. V prĤbČhu
zápasu jej 3x posílá do poþítání a vítČzí stylem
RSC (rozhodþí ukonþuje zápas). Další den jdeme semi¿nále proti mistrovi Slovenska, který
mČl v pátek volný los. Haiser celá 3 kola tlaþí
a zaslouženČ vyhrává 3:0 na body. O dvČ hodiny pozdČji nastupujeme proti zástupci BČloruska. Nutno podotknout, že právČ boxeĜi
z bývalého SSSR jsou nejvČtšími favority turnaje a na jejich výsledcích jde vidČt, že státní
systém sportovní pĜípravy tam stále funguje. BČlorus mČl ve þtvrt¿nále také volný los,
v semi¿nále s pĜehledem poráží Maška z PĜíbrami a oproti Haiserovi vcelku svČží vstupuje do ringu. Finále je maximálnČ vyrovnané,
30 vteĜin pĜed koncem vede Haiser o jeden

bod. V posledních 10 vteĜinách dojde k vČtší
pĜestĜelce, v níž je BČlorus pĜesnČjší, strhává
body na svou stranu a o ten již zmiĖovaný jeden bod vítČzí. Takový je sport, ale pĜestože
nám zlatá medaile unikla o jediný úder, jsme
maximálnČ spokojeni. Petr Haiser ukázal, že
v pouhých 18 letech má na mezinárodní úroveĖ. V listopadu vyzkoušíme první profesionální zápas a v únoru pĜi tréninkovém pobytu
v Thajsku zkusíme domluvit zápas proti místnímu borci.
Mgr. Petr Osokin

Holešovským judistţm zaĀala nová závodní sezóna
Holešov | V mČsíci záĜí zaþala další závodní sezóna mladým judistĤm z SKP Holešov.
Uplynulý mČsíc byl pro naše judisty celkem
nároþný, jelikož se zúþastnili celkem tĜí turnajĤ, což byl docela obtížný start po letních
prázdninách, kdy vČtšina z nich pouze odpoþívala.
Závodní sezónu jsme odstartovali na
jednom z nejprestižnČjších turnajĤ v naší republice, což byl ýeský pohár v BrnČ mladších
a starších žákĤ s mezinárodní úþastí. Zde se
však vzhledem k silné obsazenosti podaĜil
velice pČkný výsledek pouze Davidu JuráĖovi v kategorii ml. žákĤ ve váze do 60 kg.
I když David nedosáhl na medailové umístČní,
obsadil 5. místo, což mu pĜineslo, doufáme,
dostatek bodĤ do „ranking listu“ ýR, a tudíž
by mohl získat úþast na mistrovství ýR. Davidovo umístČní je o to krásnČjší, že se judu
vČnuje kratší dobu a podaĜilo se mu porazit
i zkušenČjší soupeĜe. KromČ Davida JuránČ
získal také 2 body do ranking listu vyhraným
zápasem taktéž Petr Bárta v kategorii ml. žákĤ
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ve váze do 50 kg, bohužel však rovnČž bez medailového umístČní.
Na turnaj v BrnČ navázal další víkend
turnaj v ProstČjovČ, kde se na tatami utkala
kromČ ml. a st. žákĤ také mláćata. Na tomto
turnaji zacinkaly našim judistĤm tĜi stĜíbrné
medaile, které získali v kategorii mláćat Lukáš Gabrhel, v kategorii ml. žákĤ David JuráĖ
a v kategorii st. žaþek Vendula Olšáková.
ýtvrtou sobotu v záĜí probČhl v Uherském
BrodČ krajský pĜebor ml. a st. žákĤ a souþasnČ turnaj pro kategorii mláćat. Na tomto turnaji bylo již znát „rozeprání“ našich judistĤ
z pĜedešlých turnajĤ. Náš klub reprezentovalo
celkem 12 závodníkĤ a tČmto se podaĜilo vybojovat pro náš klub rekordní poþet medailí
z jednoho turnaje - celkem deset cenných
kovĤ, z toho sedm zlatých a tĜi bronzové medaile. Krajskými pĜeborníky se stali v kategorii ml. žákĤ Jakub Hanák a David JuráĖ,
ve st. žaþkách Venda Olšáková. Za tento krásný výsledech a pĜedvedené výkony patĜí všem
našim judistĤm podČkování a doufáme, že

na tyto výsledky naváží i v následujících turnajích.
SouþasnČ se zaþátkem závodní sezóny
zapoþal opČt i nábor nových judistĤ do našeho klubu. Zde musíme podotknout, že zájem
o judo ve mČstČ HolešovČ (stejnČ jak po celé
republice) silnČ vzrostl, což je zĜejmČ zásluhou
olympijské medaile našeho nejlepšího þeského
judisty – Lukáše Krpálka. Velký zájem o judo
nás samozĜejmČ tČší, nicménČ pro letošní rok
2016 jsme již nábor ukonþili a nábor bude eventuálnČ pokraþovat v roce 2017. DĤvodem je již
nedostaþující kapacita tČlocviþen, kde probíhá
trénink a taktéž nedostatek trenérĤ. Tímto bych
rád apeloval na všechny holešovské judisty (již
neaktivní), kteĜí by mČli zájem se opČt k judu
vrátit, že rádi uvítáme pomocnou ruku. PĜece
jen je judo sportem, který se nezapomíná a pro
nČkteré lidi sportem na celý život. Byli bychom
rádi, kdyby se vývoj holešovského juda ubíral
stejnČ pozitivním smČrem i v dalších letech,
což je výsledkem zejména dobré spolupráce
trenérĤ našeho klubu.
JiĜí Hrbáþ
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Nová šance pro holešovskou prţmyslovou zónu
Zástupci obþanských spolkĤ „Za zdravé
a krásné Holešovsko“ a „Sdružení pro rozvoj
holešovské zóny“, kteĜí se intenzivnČ vČnují
dČní kolem prĤmyslové zóny v HolešovČ, vyjadĜují spoleþný apel smČĜovaný k politickým
stranám a hnutím, jež usilují v letošních krajských volbách o získání mandátĤ v Zastupitelstvu Zlínského kraje.
Touto cestou chceme veĜejnČ vyzvat novČ
zvolené zastupitele ke konstruktivnímu pĜístupu. K tomu, aby byli pĜipraveni odložit
vzájemné stranické spory a animozity, aby se
pokusili cestou odborné komunikace a racionální dohody se všemi dotþenými aktéry nalézt vyvážené Ĝešení mezi environmentálními
i socioekonomickými hledisky, která souvisejí
s realizací prĤmyslové zóny v HolešovČ (SPZ
Holešov), vþetnČ nezbytné ochrany tamního
zdroje pitné vody.
PĜedseda spolku Za zdravé a krásné Holešovsko Mgr. et Mgr. et Bc. ZdenČk Krajcar
uvádí: „Náš spolek se nČkolik let snaží pĜispČt
k tomu, aby v územnČ plánovací dokumentaci
kraje, týkající se prĤmyslové zóny v HolešovČ,
platila jasná pravidla. V této dokumentaci je
napĜ. uvedeno: „*Plocha je vymezena pro výrobu bez dalšího omezení*. Jsme pĜesvČdþeni
o tom, že stanovením jasných limitĤ by vznikla i jiná možnost posouzení zámČrĤ než prostĜednictvím dlouhodobČ trvajících správních
Ĝízení. Voláme tak zároveĖ po možnostech,
které by umožnily výraznČji urychlit posuzovací a povolovací správní procesy.“
PĜedseda Sdružení pro rozvoj Holešovské
zóny doc. ing. arch. JiĜí Kotásek, CSc., poznamenává: „V nedávné dobČ byly zveĜejnČny
výsledky celostátní statistiky, kde se bohužel
konstatuje, že prĤmČrná mzda ve Zlínském
kraji je pĜedposlední v ýR a poþet obyvatel se

nám prĤbČžnČ snižuje. Je tedy jasné, že bez
aktivního pĜístupu krajské samosprávy se
v budoucnosti neobejdeme a souþasnému
trendu našeho zaostávání, mĤžeme þelit pouze naší aktivní hospodáĜskou politikou, do
které patĜí i realizace projektu SPZ Holešov.“
Oba spolky se budou snažit o vzájemnČ
koordinovaný pĜístup k dané problematice.
PĜejí si, aby toto téma již nadále nerozdČlovalo, chtČjí být nápomocny politickým pĜedstavitelĤm ve snaze odblokovat patovou situaci
kolem projektu SPZ Holešov. V sázce je totiž
hodnČ – jednak tolik potĜebný socioekonomický, potažmo i dopravní (D49) rozvoj Zlínského kraje a souþasnČ také ochrana životního prostĜedí. V tomto pĜípadČ vodního zdroje,
který má potenciál zásobovat pitnou vodou
velké množství obyvatel Zlínského kraje.
JiĜí Kotásek prohlašuje: „Jedna z nejvýznamnČjších možností, jak zajistit hospodáĜský rĤst ve Zlínském kraji, je vytvoĜit pĜíznivé
podmínky pro pĜíchod nových investorĤ a odtraumatizovat situaci kolem holešovské prĤmyslové zóny. Pokud se nám to podaĜí, dojde
k udržení a vzniku nových pracovních míst
a zlepší se perspektiva zajímavého zamČstnání pro absolventy všech typĤ škol. Rozvoj
prĤmyslu je hlavním mČstotvorným þinitelem. Holešovská zóna je podle mých dlouholetých zkušeností velkou pĜíležitostí pro pĜíliv domácího a zahraniþního kapitálu a jsem
pĜesvČdþen, že se jedná o rozvojový projekt
mající pĜímý vliv na budoucí pozitivní vývoj
v našem kraji.“
PĜedsedové obou spolkĤ doporuþují, aby
záhy po krajských volbách vznikla odborná
pracovní komise, která by se zabývala problematikou SPZ Holešov. Krajcar k tomu
podotýká: „Náš spolek vychází z doporuþení

tzv. Vyhodnocení vlivu návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje…, kde se uvádí:
*Je tedy nutné vylouþit typ prĤmyslu ohrožující vodní zdroje… tato problematika by mČla
být Ĝešena komplexnČ na úrovni celé plochy,
nejen na úrovni jednotlivých zámČrĤ. Je proto
vhodné stanovit pĜípustné druhy prĤmyslové
výroby a limity využití území, které zajistí
ochranu tohoto vodního zdroje*. Zde vidíme
cestu k odblokování patové situace v prĤmyslové zónČ, v implementaci tohoto nČkolik let
starého doporuþení.“
PĜedstavitelé obou obþanských spolkĤ se
shodli na tom, že se aktivnČ pokusí pĜispČt
k dosažení cíle tohoto apelu. NechtČjí spolupracovat se subjekty, které jdou proti jeho duchu, souþasnČ jsou však pĜipraveni pĜispČt ke
zprostĜedkování efektivní komunikace mezi
MPO ýR, Zlínským krajem a dalšími institucemi, spolky, které se vČnují tématu ochrany
životního prostĜedí v souvislosti se SPZ Holešov.
Spolky reprezentované shora uvedenými pĜedsedy se snaží hledat prĤseþíky, na
kterých je možné se v zájmu rozvoje kraje
a ochrany životního prostĜedí shodnout. DospČli k tomuto stanovisku po mnoha letech
neuspokojivého stavu projektu, který prozatím nepĜinesl oþekávané pozitivní výsledky.
Byli bychom rádi, kdyby se také politici
inspirovali naší snahou vČcnČ komunikovat
a hledat racionální Ĝešení, obþané Zlínského
kraje si to zaslouží. Jsme pĜesvČdþeni, že prĤmyslová zóna v HolešovČ má stále šanci.
ZdenČk Krajcar,
Za zdravé a krásné Holešovsko, z. s
JiĜí Kotásek,
Sdružení pro rozvoj Holešovské zóny, z. s.

Pőibyla místa k sezení v Americkém parku
Holešov | Spolek Proud se tČší oblibČ návštČvníkĤ Amerického parku i na internetových, sociálních sítích. PrávČ skrze naši facebookovou skupinu nás oslovilo nČkolik našich
podporovatelĤ s návrhem vytvoĜit další místa
k sezení v parku. Jako vhodná a klidná lokalita pro montáž dĜevČných lavic na sezení byl
zvolen betonový obdélník u kvČtinové skalky
v zadní þásti parku. Tento pozĤstatek kdysi
vyhoĜelé stavby má tak nyní smysluplnČjší
využití. Náklady na materiál a výrobu lavic
byly za¿nancovány z Akce milion, kterou nám
poskytlo mČsto Holešov. Naše akce a þinnost
mĤžete sledovat i na našem facebookovém
pro¿lu Proud Holešov.
PĜedseda spolku Proud
Bc. Jakub NevĜala
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ÿtvrtý roĀník Svatováclavského turnaje v malé kopané – dţstojná
oslava Āeské státnosti
Holešov | U pĜíležitosti státního svátku svatého Václava – Dne þeské státnosti – uspoĜádala holešovská KDU-ýSL spoleþnČ s Orelskou jednotou 3. roþník Svatováclavského
turnaje v malé kopané. Ten se uskuteþnil pod
záštitou poslance PS PýR OndĜeje Benešíka
a senátora PýR JiĜího ýunka v sobotu 24. záĜí
na orelském hĜišti v HolešovČ.
Turnaj zahájil za zvuku svatováclavského
chorálu královskou jízdou sám kníže Václav
IV. Do sportovního areálu pĜijel na koni, dĤstojnČ, v královském ustrojení a zbroji, spoleþnČ se svojí družinou. Svatého Václava zpodobnil Holešovan Erik Fišer. Turnaj uvedl
tímto královským výnosem: „Vážení pánové,
vážené dámy, vážení hosté a milé dČti. DĜíve
než zapoþne zde konající se sportovní fotbalové klání, vyslechnimež královský výnos vydaný pro tuto akci. My, Václav IV., král Ĝímský a þeský, vévoda lucemburský a markrabČ
braniborský, jsme pĜijeti ráþili na tuto bohulibou akci, která se koná u pĜíležitosti oslavy
mé maliþkosti, a to v duchu zábavném. S radostí v srdci, s úctou a pokorou a pĜedevším
s vČdomím odpovČdnosti a morálním závazkem jsem pĜicestoval za vámi, abych zde dohlédl na spravedlivost sudích pĜi klání tomto,
jakož i podpoĜil fotbalisty, kteĜí se utkají mezi
sebou jako rytíĜi na kolbišti ….“ Poté rozdal
pĜihlížejícím poddaným a pĜedevším dČtem
nČco sladkých tolárkĤ ze svého královského
pokladu. Po zaznČní þeské státní hymny byl
turnaj zahájen. Zúþastnilo se devČt družstev.
Hrálo se ve dvou skupinách, v šestiminutovém hracím þase. Slovem provázela sliþná
moderátorka Lenka Karhanová. Celý den zde
byl protkán mnoha milými setkáními. TradiþnČ se zúþastnil rovnČž bývalý dČkan holešovské farnosti P. ICLic. ThLic. faráĜ František

Cinciala, který pĜijel do Holešova spoleþnČ
s družstvem mladých vlachovických fotbalistĤ a v þele se starostou obce Vlachovice, kde
nyní jako faráĜ pĤsobí. V prĤbČhu turnaje
využívali návštČvníci a pĜedevším dČti doprovodný program v podobČ dalších sportovních
aktivit, které orelský areál skýtá – hrál se tenis, stolní tenis, plážový volejbal, pro dČti byl
pĜipraven skákací hrad, trampolína a další,
k dispozici bylo obþerstvení i pitný režim.
NejvČtšímu zájmu a doslova obležení dČtí se
ale tČšil sám kníže Václav (Erik Fišer) se svým
panošem Milanem. Oba pánové ve svém
ustrojení obČtavČ doslova vydrželi až do odpoledních hodin. DČti je braly naprosto vážnČ
a mj. kladly otázky typu – „Pane králi, a víte,
co jsou to pedály?“… A po rozkazu „Všechny
dČti na hrad a braĖte hrad“ (samozĜejmČ ten
nafukovací, skákací) mČly problém se do nČj

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
Őíjen 2016

všechny vejít, jak moc chtČly královský pokyn
poslechnout.
VítČzství nakonec vybojoval tým KSK Všetuly a potvrdil tak své loĖské prvenství. Tito
borci za sebou nechali družstva PĜílep, BystĜice p. Hostýnem a Klidnou sílu.
Ceny a medaile vítČzĤm spoleþnČ pĜedali pĜedseda holešovské KDU-ýSL a jeden
z hlavních organizátorĤ turnaje Pavel Karhan, senátor JiĜí ýunek a Mgr. Šárka Jelínková. VítČzné družstvo se na závČr projelo
v povoze pana Louþky ulicemi Holešova
a hurónským pokĜikem o svém vítČzství dalo
poĜádnČ vČdČt.
Svatováclavský turnaj patĜí již k tradiþním kvalitním akcím a díky dobré organizaci
tak obohacuje sportovní a spoleþenský život
v HolešovČ.
Jana Zapletalová
Milí obþané, voliþi,
dovolte mi podČkovat Vám za podporu pĜi
letošních senátních volbách a volbách do
krajského zastupitelstva Zlínského kraje.
Vážím si Vaší podpory a zároveĖ je pro mČ
zavazující a motivující. UdČlám vše, aby
Vaše hlasy nezapadly tam, kde je nikdo neuslyší.
JeštČ jednou moc dČkuji.
Ing. Bc. Eva Badinková
Kandidátka za KSýM do Senátu ýR
a krajského zastupitelstva Zlínského kraje
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VícejazyĀnost jako cesta k úspěchu a pőekonání hranic
Holešov | Ve stĜedu 21. 9. 2016 navštívila
naši 2. Základní školu Holešov Veronika Malantová, studentka univerzity v nČmeckém
Würzburgu. ŽákĤm 7., 8., a 9. tĜíd prezentovala prostĜednictvím ýesko-nČmeckého fóra
mládeže nČmecky mluvící zemČ, každodenní
život a perspektivy uplatnČní. ýesko-nČmecké fórum mládeže je skupina 30 mladých lidí
mezi 16 a 25 lety z ýeské republiky a NČmecka, kteĜí svým pĜíkladem „táhnou“ a prezentují své zkušenosti dále.
Každý „dospČlák“ moc dobĜe ví, jak velkou váhu slovo vrstevníka v tomto vČku má.
Sleþna Malantová prezentovala možnosti,
jak podpoĜit výuku cizího jazyka a jak se zapojit do nabízených volnoþasových a studijních
aktivit. NechybČly hry, interaktivní výuka
i aktivizaþní metody. Žáci ocenili pĜednášku
potleskem a vyjádĜili názor, že do NČmecka
staþí vycestovat „jen“ za hranice, do nČjakého
vČtšího mČsta a lidem se otevĜe jak celá Evropa, tak celý svČt.
Mgr. Anna Blahová

PrvłáĀky na 2. Základní škole Holešov provázejí strážní andělé
Holešov | Kamarád, pĜítel, pomocná ruka
jsou pojmy, které k životu dČtí neodmyslitelnČ patĜí. Na naší škole se stalo samozĜejmostí,
že starší žáci pomáhají svým mladším kamarádĤm. Letošním školním rokem jsme si na
pomoc pozvali „andČly strážné“. Žáci prvĖáci
mají za sebou již druhý týden školy a po celu
dobu jim byli nablízku jejich patroni, andČlé
strážní, v podobČ žákĤ deváté tĜídy.
Každý deváĢák si vzal pod svá kĜídla jednoho z prvĖáþkĤ a o pĜestávkách jim dČlali
radost svou návštČvou, malým dárkem þi procházkou po škole. Tímto dochází ke spolupráci mezi žáky, kteĜí se pĜíliš neznají a bČhem
bČžného školního dne se míjí na chodbách.
Starší žáci pomáhají mladším, dochází k seznamování, rozvíjení empatie a k vzájemné
komunikaci. AndČlé strážní byli našim prvĖáþkĤm vždy po boku a vše zvládli na jedniþku. V takových okamžicích se buduje kamarádský vztah mezi žáky na škole, která má
povČst rodinné školy. A my už se tČšíme, že
toto dvoutýdenní pĜátelství budeme v prĤbČhu školního roku prohlubovat dalšími spoleþnými aktivitami.
Mgr. Andrea Krejþí

ZmČna tel. þísla do ordinace
MUDr. Lenky Dúbravþíkové,
Sušilova 478, 76901 Holešov.
PLATNÉ TELEFONNÍ ýÍSLO:
608 295 306
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6. roĀník setkání Hanákţ s hejtmanem

Holešov | MČsto Olomouc vždy patĜilo mezi
nejvýznamnČjší královská mČsta v ýeských
zemích. Díky své poloze je po dlouhá staletí
pĜirozeným centrem Moravy se sídlem arcibiskupství, univerzity, Àóry, nezapomenutelným orlojem a jinými dalšími historickými
památkami. O tom, že má i kulturnČ bohaté
zkušenosti, svČdþí událost, že dne 28. záĜí se
uskuteþnilo již 6. setkání HanákĤ s olomouckým hejtmanem. Krojovaní þlenové národopisných, taneþních a hudebních souborĤ
v hanáckých krojích se na této kulturnČ spoleþenské akci pĜedstavili v poþtu 747.
V prĤbČhu dopoledne vyhrávaly dechovky v ulicích mČsta a samotné setkání zaþalo
v 9.00 hod. ráno mší svatou v kostele sv. Michala s úþastí krojovaných HanákĤ a Hanaþek, kterého se zúþastnila i vČtší þást našeho
souboru Omladina. V 11.00 hod. vyšel krojovaný prĤvod z Korunní pevnĤstky a na Dol-

ním námČstí se mohl každý soubor pĜedstavit
krátkou písní nebo tancem. Za naše sdružení
pĜednesly malé dČti v doprovodu maminek
krátkou písniþku ze svého programu, poté
pokraþovaly na Horní námČstí, kde probČhlo
slavnostní zahájení za úþasti olomouckého
hejtmana, zakladatele setkání HanákĤ senátora TesaĜíka a primátora Olomouce.
Po naražení pivního soudku speciálního
litovelského piva HANÁK a spoleþné písni
Aj Olomóc je pČkné mČsto se jednotlivé soubory pĜedstavily se svým programem na
Dolním námČstí. Z dĤvodu vysokého poþtu
úþinkujících souborĤ nemohlo být vyhovČno všem, za náš soubor však vystoupily malé
dČti se svým programem. Svým vČkem mezi
3 až 5 lety patĜí spíš ke hraní si na písku, avšak
ukázaly, že z oblasti Holešovska a jeho širokého okolí mĤže mít daný folklorní žánr v budoucnu dobré zastoupení.

Odpolední program na Horním námČstí
pokraþoval vystoupením dalších souborĤ jako
HradišĢan s JiĜím Pavlicou, vojenský umČlecký soubor Ondráš þi zdravice císaĜovny Marie
Terezie, konaly se ale také hanácké farmáĜské
trhy nebo košt speciálního litovelského piva
Hanák a jiné.
„Tož je pravdó, že každé, kdo bel v kroji
a bloncal po uliþkách vydláždČnéch kostkama,
bel tak dorasované, že bel rád, že dojel dom
a alpó si ty nožiska natíral.“ Nikoho ale urþitČ
nevyvedly z míry tyto malé zdravotní potíže,
neboĢ krásná atmosféra mezi krojovanými
Hanáky a Hanaþkami a nová pĜátelství pĜispČly s celodenním programem ke krásnému
spoleþenskému dni.
Už se tČšíme na 7. setkání HanákĤ, které
by se mČlo uskuteþnit za 2 roky v ýechách pod
KosíĜem.
VO

Podzimní soutěž ve stőelbě z velkorážních pušek v Dobroticích
Holešov | Poslední a podzimní stĜelecká
soutČž z velkorážních pušek letošního roku
probČhla 8. 10. za slušné úþasti témČĜ 50
stĜelcĤ z celé ýR. SoutČž byla zabezpeþena výborem klubu, tak jak jsme zvyklí, tedy velice
dobĜe. Výbor provedl úpravu v propozicích se
zamČĜením hlavnČ na standardní pušky a byla
provedena pĜejímka zbraní a pĜevážení spouští. Kategorie volná a speciál vlastnČ žádné
omezení nenaĜizují. OpČt se stĜílelo na vzdálenosti 300, 100 a 200 metrĤ ze 12 stanovišĢ
a tak se stĜelci vešli do 5 smČn. Na zahájení
závodu se dostavil fanda stĜeleckého sportu místostarosta mČsta Holešov Bc. Jaroslav
ChmelaĜ, na jehož úþast pĜi našich závodech
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jsme si již zvykli. Základní pouþení a rozdČlení do smČn provedl hlavní rozhodþí a pomocný personál z þlenĤ klubu vyrazil na stanovištČ. SoutČž probČhla bez závažných problémĤ,
takže byla kolem 16.00 h ukonþena pĜedáním
pohárĤ, medailí a diplomĤ nejlepším. Výsledky jednotlivcĤ i dvojic v jednotlivých kategoriích jsou na listinách, které kvalitnČ zpracoval
opČt Radek Ehrlich a v galerii se mĤžete podívat na fotogra¿e. Pro pĜíští rok by výbor chtČl
opČt zorganizovat soutČže v podobném rozsahu, tj. 6 soutČží, a doufáme, že se vydaĜí podobnČ jako letos. Do pĜíštího roku 2017 pĜeje
výbor stĜelcĤm mnoho sportovních úspČchĤ.
M. Š.

23

Ukázková hodina karatedó vzbudila zájem
Holešov | Za velkého zájmu probČhla dne
14. 9. 2016 v prostorách holešovské sokolovny
ukázková hodina karatedó. Vedoucí karatedó,
které je jedním z oddílĤ T. J. Sokol Holešov,
sensei (uþitel) Michal Gerža hovoĜil o rĤzných
aspektech a pojetí karatedó jako napĜíklad
o jeho významu pro tČlo a ducha, a uþinil
tak tuto ukázkovou hodinu velmi zajímavou,
poutavou a nauþnou. Mimo jiné byla souþástí
ukázkové hodiny také praktická sebeobrana,
což bylo velmi zajímavé zejména pro dospČlé. „PĤvodnČ jsme pĜišli pĜihlásit dČti, ale jak
se tak na to dívám, nejradČji bych se nechala
zapsat do kurzu sebeobrany sama. Je to velmi
zajímavé, urþitČ bych toho využila nebo bych
se alespoĖ s klidným srdcem mohla veþer procházet,“ Ĝekla jedna z maminek po hodinČ. Sebeobrana a celkové provedení postojĤ, technik a aplikací vypadalo na první pohled velmi
jednoduše, ale jak Michal zdĤraznil, jednotlivé postoje a techniky jsou založeny na pĜesném provedení, dobré pozici tČla, vzdálenosti,
naþasování, strategii a mentálním rozpoložení. „Karatedó praktikuji mimo jiné proto,
abych se nauþil úþinným zpĤsobem reagovat
a bránit se, ale pĜedevším se zde uþím klidu
a vyrovnanosti, abych se nenechal snadno vyprovokovat. A právČ tomuto klidu se nauþím
v karatedó,“ prohlásil jeden z þlenĤ oddílu holešovského karatedó Dušan Hanák. OstatnČ,
jak je to s tím klidem a sebeobranou, jsme se
zeptali samotného vedoucího karatedó.
Co je tedy pĜi cviþení karatedó nejdĤležitČjší, dobrý duch, nebo vypracované
svaly?
Karatedó je jeden ze zpĤsobĤ, jak se nauþit
efektivnČ ovládat své tČlo, udržet v jakékoli

Koupím tuto
ohýbanou stČnu

Tel.: 603 447 040

životní situaci emoce pod absolutní kontrolou, mít klidnou, relaxovanou mysl a silného
ducha, který nám umožní pĜekonat všechny
situace, se kterými se mĤžeme v životČ setkat,
a to aĢ už pĜi sebeobranČ, ve škole, práci… Uþí
nás postavit se vždy situaci þestnČ a þelem.
Takže slovy mistra Funakošiho: „Na prvním
místČ je vždy náš duch (pĜístup) a teprve potom technika.“
Klasické posilování tedy není nutné?
Karatedó je umČní, které umožĖuje i malému
a slabému þlovČku ubránit se þi pĜežít napadení vČtším a silnČjším þlovČkem, pĜípadnČ
skupinou lidí prostĜednictvím efektivního
ovládání vlastního tČla, techniky a úþinné
strategie a také tím, že bude umČt zachovat
chladnou hlavu a dostat celou situaci pod
vlastní kontrolu a Ĝídit ji. Takže samozĜejmČ
že potĜebujeme mít tČlo v relativnČ dobré
kondici, ale je to pĜedevším o dovednostech
a ne o svalech. Takže není nutné trávit hodiny
klasickým posilováním.
Jaký mČla tato ukázková hodina pro
vás smysl? Šlo o nábor dČtí, nebo jste
jenom chtČl ukázat, co se v karatedó
praktikuje? Je to první ukázková hodina, nebo ji organizujete pravidelnČ?
Byla to kombinace obojího. Sloužila k tomu,
aby si ti (a nejen dČti), kteĜí mají zájem o karatedó, udČlali urþitou pĜedstavu, o þem to je
a o co tady pĤjde. A ti, které to oslovilo, se pak
mohli v rámci náboru zaþít zúþastĖovat nováþkovských tréninkĤ.
Jelikož náš oddíl v HolešovČ funguje teprve
druhým rokem, tak šlo o první ukázkovou
hodinu, kterou jsme pro veĜejnost a zájemce
udČlali. A mám z tohoto zpĤsobu prezentace
opravdu dobrý pocit.
Kolik máte þlenĤ v souþasné dobČ a kolik byste chtČli mít?
V souþasné dobČ máme osm stálých þlenĤ,
a to jak mužĤ, tak žen, a uvidíme, kolik nováþkĤ se uchytí a bude chtít pokraþovat. Prozatím se zaþáteþnických tréninkĤ zúþastĖuje
okolo 10–15 nováþkĤ.
Nemáme žádné konkrétní þíslo, kolik þlenĤ
chceme mít. O to nám nejde. Pro nás jsou nejdĤležitČjší ti, kteĜí mají skuteþný zájem sami
na sobČ pracovat a rozvíjet se a které karatedó
baví. A jestli to bude jeden, tak o.k., budu tam
pro jednoho, jestli tĜicet nadšených lidí, kteĜí
do toho dávají celé srdce, tak tĜicet. Nijak mi
na tom nezáleží.
Kde jste vĤbec vy sám ke karatedó pĜišel? Zúþastnil jste se i nČjakých zahraniþních kurzĤ?
S bojovými umČními jsem se seznámil jako
malý kluk, asi okolo šesti let. NejdĜíve to bylo
aikidó a až potom karatedó, které studuji
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a praktikuji nČco pĜes dvacet let. Zaþínal jsem
v pĜerovském klubu u svých dvou uþitelĤ a zároveĖ lidí, kteĜí mČli na mĤj rozvoj jako þlovČka zásadní vliv – pana ZdeĖka Janoška a pana
Tomáše Koneþného, za což jsem jim opravdu
velice vdČþný.
KaždoroþnČ se zúþastĖuji mezinárodních
semináĜĤ, které vedou nejvČtší osobnosti
dnešního karatedó. Jsou to napĜíklad mistĜi
Rokah, Kanazawa, Ogawa, Jorga, Kwiecinski
nebo Vance. Také se ještČ zajímám napĜíklad
o kjúšo džucu, což je umČní zabývající se útoky na citlivé body na tČle a meditaci, která je
nezbytná pro stabilní emoce.
Nevadí vám, že zadarmo dvakrát týdnČ
karatedó vyuþujete a ještČ navíc jezdíte
až z Olomouce?
Pravidelné tréninky máme dvakrát týdnČ
a k tomu zhruba dvakrát do mČsíce máme
ještČ dopolední sobotní tréninky + další tematické tréninky pĜi rĤzných speciálních pĜíležitostech. NapĜíklad 25. 10. se zúþastníme
celosvČtového dne karatedó, což znamená, že
budeme trénovat od 21 hodin zhruba do 1 hodiny ranní.
Dojíždím až z Olomouce, protože tam pracuji. A cesta mi nevadí, protože jedu dČlat to, co
miluji a má pro mČ smysl a to, co mČ naplĖuje
pocitem radosti a klidem. A zadarmo neuþím.
Nemám z toho sice žádné peníze, to je pravda,
ale zadarmo to není. OdmČnou je to, když vidím, jak se tito konkrétní lidé zlepšují a posunují se dál jako lidé. Když vidím jejich nadšení
a pĜekonání jejich vlastních limitĤ a omezení.
A na závČr bych chtČl Ĝíct, že jsme opravdu
velice vdČþní za to, že nám Sokol Holešov
umožĖuje svými podmínkami provoz našeho
oddílu karatedó a že nás podporuje.
Také bych zde rád uvedl naše webové stránky,
kde se pĜípadní zájemci mohou dozvČdČt více
informací. Webové stránky jsou: www.karatecestabojovnika.webnode.cz.
Podle ohlasu to vypadá, že jste zájem rozhodnČ vzbudil. Vaše podání bylo skuteþnČ velmi
poutavé. PĜeji hodnČ úspČchĤ do budoucna.
ýtenáĜe budeme o výsledku vašeho snažení
urþitČ pĜíštČ informovat.
Hana Georgiánová,
výbor T. J. Sokol Holešov

Úþetní kanceláĜ v centru
KromČĜíže pĜijímá nové klienty
Ing. Karolina Louþková,
Riegrovo nám. 264
Tel.: 603 752 010

Holešovsko

TělocviĀná jednota Sokol Holešov po znovuobnovení
Tento þlánek zmapuje struþnČ rozvíjející
se þinnost T. J. Sokol Holešov od r. 1994 do
XIII. sjezdu všesokolského sletu v roc2000.
V roce 1995 jsme si pĜipomnČli 115. výroþí
založení naší jednoty, jejíž souþástí byla i tČlovýchovná akademie ve velkém sále holešovského zámku. Poþetná skupina žactva i žen se
zúþastnila veĜejného cviþení v Plzni v rámci
oslav výroþí ukonþení II. svČtové války.
Z funkce ve výboru odstupuje sestra Plecháþová a práci pokladníka pĜebírá sestra
Šimeþková. Výbor hodlal zavést kroniku T. J.
a je velká škoda, že k tomu nedošlo. Mimo pravidelné cviþební hodiny žactva i žen trénuje
a v soutČži hraje oddíl Àorbalu a opČt se uskuteþnil letní tábor pro žactvo a dorost. Oddílu
pobytu v pĜírodČ se naskytla možnost pĜevedení chaty v Žopích bezplatnČ na naši jednotu,
ale zámČr nakonec nebyl realizován. V tomto
období byl velmi aktivní a také úspČšný oddíl
orientaþního bČhu. Organizoval i závody celorepublikového rozsahu a jeho závodníci se
umisĢovali na pĜedních místech v soutČžích. K
úspČšným oddílĤm patĜil také bezesporu od-

díl sportovní gymnastiky a jeho družstvo žákĤ
se pod vedením pĜedsedy oddílu bratra Ignáce Foukala probojovalo až do pĜeboru republiky, což byl jeden z nejvČtších úspČchĤ. Naše
T. J. byla opakovanČ poĜadatelem župního
školení pro cviþitele všestrannosti. Sokolovnu
zaþaly využívat pro hodiny tČlocviku nČkteré
školy. Sloužila také k rekreaþnímu sportování
kĜesĢanské mládeže, ze sokolovny startovaly i
turistické pochody KýT. K pĜenocování využilo naši sokolovnu i náboženské sdružení Hare
krišna i se svým volským potahem. Využití
sokolovny bylo tedy všestranné a víceúþelné.
Cviþebním programem prošli krátce i zájemci
o šerm s jeho folklorním zamČĜením. Krátce
byl souþástí jednoty i turistický odbor, jehož
pĜedsedou byl nestor holešovských turistĤ
Ladislav Hošek. Naše ženy a dorostenky zaþaly cviþit step aerobik, ze kterého však kvĤli
poklesu zájmu po pomČrnČ krátké dobČ zĤstaly jenom „bedýnky“. Asi po dvou letech skonþila také kalanetika, zato cviþení tai-þi, které
jsme objevili pĜi týdenním pobytu o prázdninách na ChvalþovČ, cviþíme dodnes.

Sokolovna opět žije sportem
Cviþebním hemžením ožila po dvou mČsících
opČt holešovská sokolovna. Zaþalo se cviþit
témČĜ ve všech oddílech hned na zaþátku záĜí
a dnes je už vše v plném proudu.
První cviþební hodinou zahájil tréninky
5. záĜí také oddíl sportovní gymnastiky. Mladé gymnastky s radostí pĜišly témČĜ všechny
a vČtšina z nich se vyjádĜila: „KoneþnČ skonþily prázdniny a mĤžeme zaþít zase chodit trénovat. NejradČji bychom cviþily i pĜes prázdniny,“ jásaly gymnastky. „Jediný problém
je, že spoleþnČ s tréninkem zaþala bohužel
i škola,“ dodávají ponČkud posmutnČle. Oddíl
gymnastiky však zaznamenal také velký nápor nových cviþenek a každý trénink pĜicházejí nové. Z toho máme samozĜejmČ radost,
že je o gymnastiku, pĜestože je to nároþný
sport vyžadující sílu a vytrvalost, takový zájem. Zaznamenali jsme dokonce dojíždČjící
z Fryštáku nebo BystĜice pod Hostýnem. Což
nás samozĜejmČ tČší, že máme dobré jméno
i za hranicemi našeho mČsta a že jsou rodiþe
ochotni dvakrát týdnČ své ratolesti na tréninky vozit.
Gymnastika je však tvrdý sport a urþitČ mnohé z nich nevydrží právČ kvĤli nároþnosti tohoto sportu. Ale TČlovýchovná jednota Sokol
nabízí další aktivity, kde by ti ménČ zdatní
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mohli uspČt. Jaké že to jsou sporty? Pokud
nevíte, pĜedkládám vám nabídku, ze které si
urþitČ vyberete:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

cviþení rodiþĤ a dČtí
cviþení žaþek
cviþení pĜedškolákĤ
kondiþní cviþení žen
cviþení na velkých míþích pro ženy každého vČku
cviþení zdravotní tČlesné výchovy
cviþení TAI-ýI
jóga pro ženy
družstvo rekreaþní odbíjené
skupina rekreaþního badmintonu
družstvo tenisu
karate pro mládež i dospČlé
skupina rekreaþního boxu

Pokud vás nČkterý z tČchto sportĤ zaujal
a chtČli byste se aspoĖ nČjak hýbat, pĜijćte do sokolovny, kde se dozvíte podrobnosti
o termínech a þasech jednotlivých sportĤ.
Rádi všechny pĜivítáme. Zkuste vymČnit pohodlí domova s televizí nebo hry na poþítaþi
a pĜijćte se aspoĖ trochu hýbat. Sami uvidíte,
že cviþení vašemu tČlu i duchu náramnČ prospívá.
Hana Georgiánová,
výbor TJ. Sokol Holešov

ýasto musel výbor Ĝešit a zajišĢovat menší i vČtší opravy stárnoucí sokolovny. V tuto
dobu bylo samozĜejmostí, že skupina našich
mužĤ v þele se starostou bratrem PĜibylem,
dále bratĜi Skopal, Háp, Glos a Adámek plnili funkci údržbáĜĤ a þinili tak bez nároku na
odmČnu. I živý plot vysázených jehliþnanĤ
na hĜišti nám pĜipomíná jejich práci. Nutno
podotknout, že bez nároku na odmČnu vykonávají svou práci þlenové výboru a také trenéĜi jednotlivých oddílĤ i v souþasné dobČ.
S pravidelnými schĤzkami zaþal i klub seniorek, které tradici udržují do dnešních dnĤ
i ve zmenšeném poþtu. V záĜí 1999 byly vyznamenány sestry L. Plecháþová a H. Gogelová ýeskou obcí sokolskou za vČrnost sokolské
myšlence. V þervnu 2000 bylo uspoĜádáno
pĜedletové veĜejné cviþení na hĜišti házené,
kde vystoupilo 430 cviþencĤ. Nato následoval XIII. všesokolský slet v Praze, kterého se
zúþastnilo také 86 cviþencĤ z T. J. Sokol Holešov.
Výbor T. J. Sokol Holešov

PodČkování
TČlovýchovná jednota Sokol Holešov by
chtČla alespoĖ tímto zpĤsobem podČkovat
holešovským hasiþĤm za jejich pomoc pĜi
odstraĖování vosích hnízd, která se usídlila na budovČ sokolovny. Jejich zásah
byl naprosto profesionální a co je dĤležité, také velmi rychlý. Po zavolání pĜijeli
témČĜ okamžitČ a také pomČrnČ rychle
a bez jediného bodnutí roje odstranili.
Jsme rádi, že díky tomuto rychlému zásahu nedošlo k pobodání nČkterých ze cviþencĤ nebo i dospČlých þlenĤ T. J. Sokol.
JeštČ jednou moc dČkujeme.
Výbor T. J. Sokol Holešov

Odvoz a ekologická
likvidace autovraků
Vystavení dokladu ekolikvidace
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

až 1200 Kč za váš vrak
Autovrakoviště Třebětice
Tel.: 777 550 621, 608 749 219
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KanceláĜ SVý, p. o.: pondČlí
– pátek 8.00–18.00
Spontánní aktivity (kuleþník,
stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM): pondČlí–pátek 15.00–18.00
hod., pro þleny TM Klubu vstup možný od
13.00 do 18.00 hod. – objednávky tČlocviþny
dle pĜedchozí telefonické domluvy minimálnČ
den pĜedem v kanceláĜi na tel.: 573 39 69 28,
734 358 563.

STÁLE SE MģŽETE HLÁSIT
DO KROUŽKģ !!!
NABÍZÍME TAKÉ:
PLAVÁNÍ pro dČti, ŠVIHADLA, JÓGA PRO
DċTI, ŠPANċLSKÁ KONVERZACE,
TAI-ýI na ul. Pivovarská, IN-LINE BRUSLENÍ,
FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI, KERAMIKA
pro dospČlé, ANGLICKÁ KONVERZACE
pro dČti i dospČlé, HRA NA KEYBOARD,
TANEýNÍ PěÍPRAVKA A SPOLEýENSKÉ
TANCE pro dČti od 4 let, HIP-HOP,
FLORBAL, KRUHOVÉ CVIýENÍ,
BADMINTON a další.
BUDEME OTEVÍRAT TAKÉ:
AFRICKÝ TANEC pro dívky i ženy, FLY JÓGA

ěÍJEN
20. 10. Klub instruktorĤ – od 16.00 hod.
20. 10. Podzimní lucerniþky – pĜijćte si vyrobit
podzimní svČtýlka od 17.00 hod., cena: 30 Kþ
dítČ, 50,- Kþ dospČlý, s sebou malé skleniþky
od marmelád, pĜihlášky do 16. 10.
21. 10. Premedical – preventivní vyšetĜení,
od 9.00 do 18.00 hod., pĜihlášky v kanceláĜi
TYMY.
21.–22. 10. Noþní deskohraní – od 18.00 hod.,
cena: 100,- Kþ pro þleny Deskohraní, 150,- Kþ
ostatní, veþer s deskovými hrami a nejen to,
pĜihlášky do 20. 10.
22. 10. Zdraví pro rodinu – od 9.00 do 14.00
hod. v SVý – TYMY (besedy na téma zdraví,
cviþení, preventivní vyšetĜení cév, ekologická
kosmetika, Voda – základ života, zdravá výživa atd.), vstupné dobrovolné.

22. 10. OtevĜený den na modelové železnici
9.00–12.00 a 14.00–17.00 hod. na ul. Školní.
25. 10. Podzimní dílniþky – tvoĜení rodiþĤ
s dČtmi, v 17.00 hod. v SVý – TYMY, cena:
50,- Kþ/rodiþ+dítČ.
26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny,
26. 10. Výtvarné dílniþky všeho druhu
8.00–16.00 hod. cena: 250,- Kþ. þtvrtek
27. 10. Sportovní vyžití 8.00–16.00 hod.,
cena: 290,- Kþ. Cena zahrnuje odbornou práci pedagoga, pomĤcky, dopolední a odpolední
svaþinku, obČd a pitný režim.
27. 10. Turnaj ve stolním tenise – amatéĜi
i profesionálové 7–18 let, od 14.00 hod. na ul.
Pivovarské þ. 1419, startovné 30,- Kþ (þlenové
ZÚ zdarma).
LISTOPAD
1. 11. Rodový strom – od 16.30 do 20.30
hod. uzdravujeme vztahy malbou rodového
stromu formou tĜí setkání s Janou Látalovou
a TaĢánou Ságlovou, cena: 2 500 Kþ, 2 200 Kþ
pro studenty, maminky na MD, seniory (obsahuje veškerý výtvarný materiál a obþerstvení po celou dobu kurzu), další setkání 15. 11.
a 29. 11.
4. 11. Slavnost brouþkĤ – od 17.00 hod. na
námČstí E. Beneše, prĤvod brouþkĤ bude
ukonþen na zahradČ SVý – TYMY (vlastnoruþnČ vyrobené lampiony a kostýmy budou
ocenČny).
5. 11. Oblastní kolo pČvecké soutČže DČtská
Porta a Melodie 2016 od 10.00 hod., pĜihlášky do 25. 10.
6. 11. Zahájení kurzu Taneþní pro dospČlé
– od 18.00 hod., cena: 1400,- Kþ za pár
a 6 lekcí, pĜihlášky do 31. 10.
7. 11.–11. 11. ěecký týden – zajímavosti
o ěecku, hudba, tanec, soutČž, ochutnávka jídel, bližší info na našich webových stránkách.
17. 11. Zájezd do PĜerova – muzeum J. A. Komenského (entomologický program a pravČk), Ornitologická stanice.
18. 11. Premedical – preventivní vyšetĜení,
od 9.00 do 16.00 hod., pĜihlášky v kanceláĜi
TYMY.

18.–19. 11. Noþní deskohraní – od 18.00 hod.,
cena: 100,- Kþ þlenové, 150,- Kþ ostatní, veþer s deskovými hrami a nejen to, pĜihlášky
do 17. 11.
19. 11. Florbalový turnaj – od 9.00 hod. v tČlocviþnČ SVý – TYMY.
20. 11. SoutČž ve spoleþenských tancích – Taneþní soutČž „O Všetulskou lentilku“ – spoleþenský sál TYMY od 9.00 do 20.00 hod.
29. 11. Hedvábná dílna s Bárou – od 17.00
do 20.00 hod. v SVý – TYMY, pĜijćte se kreativnČ vyĜádit pĜi malování na hedvábí, kurzovné 100,- Kþ + cena materiálu, pĜihlášky do
24. 11.
27. 11. ýertovská pohádka – od 16.00 hod.,
vstupné 40,- Kþ.
23. a 24. 11. Vánoce na Hané a Valašsku
– tradiþní dopolední program pro dČti MŠ
a ZŠ, rezervace pĜedem.
24. 11. Rozsvícení vánoþního stromu – od
16.30 hod., zahrada TYMY a tČlocviþna, pĜedvánoþní program folklorních souborĤ na
Hané a Valašsku, vstupné dobrovolné, všechny srdeþnČ zveme!
26. 11. Republikové ¿nále taneþní soutČže
Sedmikvítek – rĤzné taneþní styly od
11.00 hod., spoleþenská hala TYMY.
PěIPRAVUJEME
10. 12. Zájezd do Rožnova pod RadhoštČm na
vánoþní jarmark, pĜihlášky do 5. 11.
17. 12. PĜedvánoþní VídeĖ – zájezd, pĜihlášky
do 5. 11.
3.–5. 2. 2017 Ledová Praha –zájezd pro dČti
i dospČlé, návštČva rĤzných muzeí, památek,
koncert DČti dČtem, bližší informace v kanceláĜi TYMY, pĜihlášky do 30. 11. 2016.
VYHLAŠUJEME VÝTVARNOU
SOUTċŽ „O NEJKRÁSNċJŠÍ
VÁNOýNÍ PěÁNÍ“
Své práce mĤžete nosit do 2. 12., výstava bude
probíhat od 7. 12., vyhodnocení na Vánoþním
pohlazení.

Podzimní výstava výpěstkţ holešovských zahrádkáőţ
Holešov | Jedineþnou výstavu ovoce, zeleniny a jiných výpČstkĤ si mohli nedáno prohlédnout návštČvní zámku v HolešovČ. Na chodbČ
prvního patra byly k vidČní dýnČ, jablka, ale
i „speciality“ jako granátovník, italská rajþata, která z þerné barvy dozrávají do oranžové, mochynČ peruánská, žluté patisony,
indická okurka nebo paprikookurka aþokþa.
„Jsme rádi, že se nám z letošní bídné úrody
podaĜilo posbírat aspoĖ pár pČkných vzorkĤ.
I odborníci na jablka, kteĜí se specializují na
rezistentní odrĤdy, mČli problém vybrat pár
pČkných vzorkĤ. Jsme ale rádi, že se podaĜilo posbírat exponáty asi od dvanácti lidí,“
komentovala za organizátory výstavy Vlasta
ýablová.
(roh)
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4.11.

17.
11.11.

v 19:00

v 19:00

MELANIE SCHOLTZ
& ADAM BEN EZRA

37(.

37(.

KLUB DRIVE

KLUB DRIVE

SHAUN BOOKER
& SEAN CARNEY
/USA/

GRUFF
/POLSKO/

NEAL
BLACK

/USA/
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Indie
všemi
smysly
Pátek 4. listopadu 2016 v 19:30
Kavárna a kinoklub v kinČ SvČt, Holešov
•
•
•
•

Projekce filmu Cizí obČd (2013)
Indické speciality v nabídce kavárny
Kouzelnická show
Tematická doprovodná hudba skupiny
Vítr do dlanČ (záznam)

Podrobnosti sledujte na holesovskekino.joomla.com
Na tuto akci vás srdeþnČ zvou:
Iniciativa
Holešovské kino

Őíjen 2016
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Kulturní servis
VÝSTAVY
do 30. 10.
do 30. 12.

Holešov divadelní – (Kinoklub SvČt)
Hraþky dávné i nedávné (Zámecká galerie)

PŘEDNÁŠKY
3. listopadu

Island – život s nádechem ledu
(17:00, knihovna)
15. listopadu František Josef I. a jeho odkaz
souþasné stĜední EvropČ
(17:00, sala terrena zámku)
24. listopadu František Josef I. známý i neznámý
(17:00, studovna knihovny)

HUDBA
29. Ĝíjna

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 SvČt)

OSTATNÍ
3. listopadu

O sexu pĜevážnČ nevážnČ aneb
O intimních slastech a strastech
s MUDr. Radimem Uzlem
a písniþkáĜem Pepou Štrossem,
(kino SvČt Holešov, 19:00)
4. listopadu Slavnost brouþkĤ
(17:00, sraz u kašny na námČstí
Dr. E. Beneše)
4. listopadu Indie všemi smysly
(19:30, kavárna a kinoklub kina SvČt)
5. listopadu Noþní 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)

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA

www.holesov.cz
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