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regionální měsíčník města Holešova

Oslavy Dne české státnosti
Město má novou mobilní aplikaci

Svatováclavský koncert ke Dni české státnosti



2 | holešovsko

Foto | Jana Rohanová

ÚVODNÍK STAROSTY

Letošní rok se postupně kloní k svému závěru
Myslím, že jsme ani moc nenadáli, a rok 2017 se blíží ke svému finále. Asi by ještě nebylo na místě „strašit“
Vánocemi, ale pomalu je třeba se připravovat na další
- tedy - příští rok a ten letošní začít uzavírat. Ale mnoho
věcí nás ještě do Nového roku čeká. A určitě to bude i ve
společenské oblasti s mnoha milými setkáními a kulturními pořady, ale i s rodinnými slavnostmi. Ty jsou v adventní
a vánoční době vždy nejintenzivnější a nejmilejší. Ale nyní
je třeba dokončit rozpracované investice případně zahájit
to, co bude patřit k nosným věcem v roce 2018.

Investiční akce
Velmi náročné práce stále pokračují v ulici 6. května
a nyní je hlavním investorem Ředitelství silnic Zlínského
kraje, které prování obnovu samotného tělesa vozovky
i s podložím. Nečekané problémy se ale vyskytly v konstrukci mostu přes Rusavu, kdy vady v armaturách komplikují dokončení celé stavby. Tímto je třeba konstrukci
vyztužit a obnovit jejich nosnost a statiku. To vyžaduje
vícenáklady (nese je investor ŘSZK) a také se prodlužuje
termín ukončení této části investice. Připravují se další
zemní práce – tedy úprava zeleně, kterou provede i s výsadbou nových lip firma Stella a také by měly být následně dokončeny práce na chodnících, které investuje
město.
Opět si dovolím požádat obyvatele ulice i přilehlých
lokalit o trpělivost, ale na druhou stranu si ještě mohou
bydlící v ulici užít trochu klidu. Po otevření cesty už ho asi
tolik mít nebudeme. Problém stále zůstává v tom, že se
jedná o komunikaci II. třídy, ve které není možné omezovat nákladní dopravu. Snad až vybudování komunikace
D49 může problémy s dopravou v ulici 6. května sníži.
Oprava chodníků v ulici Palackého se postupně
chýlí ke svému závěru a dodavatelská firma skutečně
velmi rychle pokračuje. Součástí bude i doplnění několika habrů a úprava zeleně. Součástí stavby je obnova
veřejného osvětlení v této části ulice a následovat bude
i doplnění mobiliáře. S tímto souvisí celková rekonstrukce veřejného osvětlení také v ulici Masarykova.
Již byl vybrán dodavatel – fa Strabag – na obnovu některých komunikací, jde o silnice na Novosadech
k DPS a dále kolem panelového domu k parkovišti, o ulice Jiráskovu a Dvořákovu, provedení průtahu přes garáže
na Novosadech (u ul. Dukelská) a také se opraví komunikace v Žopech k nové zástavbě (za hasičskou zbrojnicí).
Další obnova komunikací se plánuje na příští rok.
Došlo k dohodě s obyvateli některých domů v sídlišti U Letiště a tím bude moci proběhnout další etapa
opravy. Jedná se o druhou ulici od ul. Tovární (od Dobe
Caru). Rekonstrukce proběhne v závěru roku v podobném rozsahu jako loňská obnova první ulice, jen podle
plánu a projektu nebude v této lokalitě vybudováno
tolik parkovacích míst, jak se předpokládalo. Všichni
obyvatele ulice se mohli ke stavbě vyjádřit a výhradně
na jejich popud je počet stání výrazněn snížen.

Komunikace D49 a petice
Příprava komunikací D49 a té D55 probíhá již asi
patnáct let a stále není možné stavbu těchto velmi důležitých dopravních spojení zahájit a tím také alespoň
některé důležité úseky zprovoznit. Holešov a obce v našem okolí nejvíce zatěžuje spojení Hulína přes Holešov
na Fryšták a Zlín a také na Bystřici pod Hostýnem a Valašské Meziříčí. Město Holešov má vybudovánu severní
část obchvatu, ale stále není možné zahájit stavbu právě
komunikace D49 (dříve R49), která by ochvat města dokončila a těžká tranzitní doprava by byla vedena mimo
Holešov, Všetuly a Třebětice, ale následně i mimo Martinice a Horní Lapač.
V současné době je v případě D49 příprava projektu
přerušena, kvůli „křečkovi polnímu“ přestože, se na pozemcích této stavby prakticky nevyskytuje. Tento stav
budí dojem, že jsou stále nadřazovány zájmu zcela malé
skupinky „ekologických aktivistů“ pod rouškou ochrany
přírody nad ochranu zdraví a bezpečnosti lidí žijící v našem širokém regionu.
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na
Moravě připravilo petici a vychází s většinového názoru
obyvatel na nutnost dostavby významných komunikací,
které budou eliminovat škodlivý vliv husté dopravy na
život ve městech a obcích a také podpořit rozvoj našeho
kraje. Petice je umístěna na adrese www.infrastrukturamorava.cz, a město ji zájemcům umožňuje podepsat
v informačním centru, v přízemí knihovny i v dalších
místech, kde ji šíří soukromí aktivisté.

Podzim bude bohatý i společensky
V oblasti společenského dění nás čeká řada významných událostí. Tou nejbližší je již 99. výročí a připomínka založení samostatného Československa i s velmi
hodnotným koncertem Musiky Holešov, ve kterém
vystoupí Moravská filharmonie Olomouc a sopranistka
Jana Šrejma Kačírková (zámek 29. října).

Následující víkend, tedy v sobotu 4. listopadu,
uzavře MKS zámek tradičním „Pohádkovým zámkem“
a v neděli 5. listopadu bude patřit město myslivcům našeho regionu a svatohubertskému setkání i se mší svatou.
Neobvyklou událostí následně jistě bude odhalení
pamětní desky pilotům, holešovským rodákům, kteří bojovali a létali v britském královském letectvu RAF za druhé
světové války. Jedná se o šest osobností, jejichž památník
v podobě desky bude odhalen u chodu do 1. Základní
školy ve Smetanových sadech. Pietní akt i s přeletem
stíhacích letounů Saab JAS 39 Gripen proběhne v sobotu
11. listopadu ve 14 hodin. Datum 11. 11. je již skoro oněch
zmíněných sto let považován za Den veteránů válek, a to
proto, že v tento den v 11 hodin skončila v r. 1918 definitivně první světová válka. Svátek je slaven především v anglosaském světě a ve Francii a v poslední době také u nás.
Ale protože se jedná o svátek sv. Martina, odpoledne se můžeme těšit i na slavnostní žehnání svatomartinských či mladých vín na náměstí. A tímto se už pomalu
bude náměstí připravovat na adventní období. Jen orientačně – adventní trhy a rozsvěcení vánočního stromu
města proběhne v sobotu 2. prosince.
To jen to hlavní. Již tento víkend nás ale čekají parlamentní volby, tak si dovolím všem voličům popřát nejen
šťastnou, ale především zodpovědnou „ruku“.
A protože si už asi mnoho pěkných dnů neužijeme,
tak využijme všechny možnosti a čas, kdy můžeme pobýt
v přírodě a na zahrádkách a vychutnat si nádherné podzimní barevné období. Zámecká zahrada i holešovské parky či okolní lesy jsou nyní úžasné. A taky se nezapomeňme
připravovat trošku na zimu. Co když se nás potom anebo
i dřív zeptá, co jsme dělali? Ať nejsme překvapeni J…
Moc klidné a pěkné podzimní dny všem
Rudolf Seifert
starosta

Most v ulici 6. května je nyní pro stavebníky nemalým problémem.
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POPELNICE - KONEC
ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK
Vážení občané,
podobně, jako v jiných obcích, i město Holešov zruší od roku 2018 zasílání složenek na místní
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Je to především z toho
důvodu, že dlouhodobě klesá počet lidí, kteří
složenku k platbě používají. Složenky tak získávají
pouze informativní charakter a jejich rozesílání
je v dnešní době již překonané a dá se nahradit
jiným efektivnějším způsobem.
I nadále budou mít občané možnost platbu provádět jako doposud:
• osobně v pokladně MěÚ Holešov
• bankovním převodem – nejvýhodnější způsob
platby
• poštovní poukázkou, kterou je možné si vyzvednout na pobočkách České pošty. Tato služba je ale zpoplatněná.
Vždy je nutné znát aktuální částku a své identifikační údaje, tedy především variabilní symbol.
Tyto údaje občané naleznou na dokladech o zaplacení z druhého pololetí roku 2017, které právě
začínáme rozesílat. Doporučujeme proto poplatníkům, aby si poslední poukázku uschovali. Jinak
lze vše potřebné zjistit na úseku místních poplatků finančního odboru MěÚ Holešov.
Další efektivnější způsoby placení a informování o platbách připravujeme. Poplatníkům, kteří
chtějí dostávat veškeré potřebné údaje elektronickou poštou, stačí nahlásit svůj e-mail pracovníkům úseku místních poplatků finančního odboru
na e-mailu: dagmar.prusova@holesov.cz nebo na
telefonu 573 521 507.
Podobné upozornění o změně placení poplatků za odpad budeme v měsíčníku Holešovsko
do konce roku ještě opakovat.

Holešov získal dotaci 750 tisíc na digitalizaci kina
Holešov – Letošní kolo rozhodování o dotacích
Fondu kinematografie (FK) na digitalizaci a modernizaci
kin (výsledky byly vyhlášeny 20. září 2017) zná své vítěze. Holešov je mezi nimi s jednou z nejvyšších přidělených dotací. Naše město se nachází mezi osmičkou kin,
která byla oceněna částkou větší než půl milionu korun,
Holešov se s částkou dotace 750 tisíc korun umístil celkově na pátém místě. 15 projektům byla dotace přiznána;
osm projektů na digitalizaci oceněno nebylo.
Rozhodnutí FK vyjadřuje přesvědčení, že provozovat digitalizované kino v našem městě má smysl.
Uvedená výše podpory pro Holešov činí 750 tisíc korun a připomeňme, že předložený holešovský projekt
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počítá s digitalizací za částku kolem 3 milionů korun.
Aby dotace nepropadla, je nutné získat potřebnou část
prostředků (cca 1,5 až 2 miliony) z městského rozpočtu,
a to nejlépe vyčleněním této částky v rámci rozpočtu na
rok 2018. Věříme, že se k této záležitosti Rada a Zastupitelstvo města Holešova postaví zodpovědně, a potřebné
finance z městského rozpočtu (stejně jako další nezbytnou součinnost) poskytnou.
Michal Šuráň, iniciativa Holešovské kino
(holesovskekino.joomla.com)
Mgr. Svatava Ságnerová,
zastupitelka města Holešov

27. října v 16.00 hodin (pátek)

Připomínka založení Československa
- památník u gymnázia
29. října v 18.00 hodin
Koncert u příležitosti připomínky Dne vzniku samostatného československého státu

„KOUZLO BELCANTA“.
sólista: Jana Šrejma Kačírková - soprán, Moravská
filharmonie Olomouc,
dirigent: Robert Jindra.
Vstupenky v předprodeji v MIC.

ZPRÁVY

Lepší informovanost obyvatel i turistů díky
mobilní aplikaci Město Holešov
Holešov – Mít po ruce (konkrétně v mobilu) aktuální informace z města, využívat možnosti chytrých telefonů v rámci komunikace s úředníky, rychle najít přesně
to, co potřebujete nebo dostávat aktuální informace
přímo na displej mobilu.
Přesně tohle umožňuje nová mobilní aplikace
s názvem Město Holešov, kterou si nyní mohou zdarma
a jednoduše do svých mobilů stáhnout majitelé iPhonů
(přes App Store) i smartphonů (Obchod Play). Sloužit

bude jak obyvatelům města, tak i turistům pro snazší
orientaci v Holešově.
Aplikace byla vytvořena v dílně společnosti TRIPON
DIGITAL s. r. o. a částečně kopíruje internetové stránky
obce. Užitečná je ve své přehlednosti a přístupu k informacím. Věříme, že uživatelé ocení i takzvané push zprávy, které jsou zdarma posílány všem majitelům aplikace
a bez prodlevy informují například o aktuálním dění ve
městě, omezeních, výpadcích a podobně.
Jana Rohanová

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji
Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla
v domácnostech Zlínského kraje II, tzv. kotlíkové dotace.
Příjem žádostí bude zahájen 25. 10. 2017 od 8:00
hod.
Předkládání žádosti o dotaci probíhá ve dvou krocích:
1) Vyplnění a odeslání elektronického formuláře žádosti. Formulář žádosti včetně návodu na jeho vyplnění naleznete v dokumentech ke stažení.
2) Doručení žádosti o dotaci vč. příloh v listinné podobě
(osobně, poštou či kurýrní službou) nebo do datové
schránky Zlínského kraje. Žádost s přílohami musí
být doručena nejpozději do 10 kalendářních
dnů od data odeslání elektronického formuláře.
Pro tuto výzvu je potřeba si stáhnout a vyplnit aktuální elektronický formulář žádosti s přílohami! Starý
formulář žádosti nelze použít. Pro otevření a vyplnění
žádosti je nutné mít nainstalovaný program Form Filler.
Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační

Zákaznické karty
SPORTCENTRA
předány
Vážení zákazníci,
zákaznické karty bývalého provozovatele SPORTCENTRA Holešov byly předány. Od 23. 9. 2017 je
možno využít kredit na těchto kartách pro vstup
do všech atrakcí areálu krytého bazénu.
Platnost přebraných karet SPORTCENTRA bude po
dobu tří let, a to do 31. 12. 2020.

UPOZORNĚNÍ:
KARTY BÝVALÉHO PROVOZOVATELE NENÍ
MOŽNO HOTOVOSTNĚ VYPLÁCET, JE MOŽNÉ
POUZE ČERPAT NABÍZENÉ SLUŽBY!

systém Windows naleznete na https://www.602.cz/onas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/ .
V případě, že již máte na svém počítači program
Software602 Form Filler nainstalovaný z dřívějška, je
pro správné zobrazení a funkčnost formuláře nutné provést aktualizaci. Návody ke stažení programu Form Filler
a k jeho aktualizaci naleznete v dokumentech na stránkách kraje www.kr-zlinsky.cz.
RS

Změna otvírací doby

PRO ZIMNÍ OBDOBÍ LISTOPAD - BŘEZEN
PRO ODPADOVÉ CENTRUM

PO, ST
ÚT, ČT, PÁ
SO

8.00-10.30
8.00-10.30
8.00-12.00

11.00-15.00
11.00-16.00

Výzva spoluobčanům
při hledání starých
fotografií Holešova
Do připravované publikace k historii Holešova
poptávám staré fotografie, především z let 1960
- 1995, určitých částí města. Především záběry
z ulice Tovární (okolí dnešního krytého bazénu,
prodejny Pramen na sídlišti u letiště a okolí ČSAO/
Mopasu). Dále ulici Grohova, především prostory mezi hřbitovy (dříve snad uhelné sklady, dnes
štěrkové parkoviště). Dále také břeh řeky Rusavy
od mostu na Přerovské směrem k Novosadům.
Pokud takovéto snímky vlastníte a můžete je poskytnout, prosím, kontaktujte mě na tel. č.: 724
575 874 nebo e-mail: patrik.trncak@centrum.cz

V Holešově koupím byt, 2-3+1.
Tel.: 608 720 716

AKCE
KONCERTY

29. října, 18.00 Kouzlo belcanta
koncert ke státnímu svátku
festival Musica Holešov, podzimní řada
Jana Šrejma Kačírková – soprán
Moravské filharmonie Olomouc
Robert Jindra – dirigent
Vstupné: 240/120,- Kč

PŘEDNÁŠKY

31. října, 17.00 Letci v Royal Air Force
z Holešovska
studovna Městské knihovny Holešov
Nové poznatky o osudech letců z Holešovska
ve službách britského královského letectva představí Ing. Jan Dúbravčík, předseda Vlastivědného
kroužku v Holešově. Vstupné: 25,- Kč.

VÝSTAVY

Nepál
Prodejní výstava, která představuje v Česku život v této zemi. Výtěžek z výstavy bude putovat
na vybudování školy po zemětřesení v roce 2015.
Výstava trvá do 29. října.
Výstava k 25. výročí Charity Holešov
15. 9. - 31. 10., studovna Městské knihovny Holešov. Pořádá Charita Holešov ve spolupráci s Městskou knihovnou Holešov. Vstup volný

PŘIPRAVUJEME

Pohádkový zámek
4. listopadu, od 17 hod.
akce pro děti a dospělé, kde celý zámek ožívá
pohádkami. Akce na ukončení letní prohlídkové
sezony.
Divoké kočky
9. 11. od 19.00 hodin - Kino Svět Holešov
Travesti vystoupení
Vstupné 200 Kč, v den konání 250 Kč.
Výstava betlémů a historických baněk
30. 11. - 31. 12., zámek Holešov, sala terrena
Vstupné: 60,- / 40 Kč. Rodinné 160,- Kč.
Výstava hobby modelů
15. listopadu – 12. ledna
Vstupné: 80 / 40,- Kč. Rodinné 170,- Kč
Koncert BIG BAND Holešov Josefa Hájka
22. 12., od 19.00 hodin. Kino Svět Holešov
Spolu s BBH vystoupí Young Moravia Jazzband
ze ZUŠ Morava Zlín, pěvecký soubor ZUŠ Holešov.
Sólisté: Petra Foltýnová, Petra Kuciánová, Josef Vaverka a Martin Hejník.
vstupné: předprodej 140 Kč, v den konání 180 Kč.
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Právní aktuality
Holešov – V dalším díle našeho nepravidelného
seriálu se zaměříme na problematiku ochrany nočního
klidu. Vrátíme se v čase k datu 1. července 2017. K tomuto dni nabyla účinnost dvojice zákonů, které nahradily
dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Ve skutečnosti se tohoto zákona nadále používá při vyřizování
přestupků, k nimž došlo do 30. června 2017. Avšak nová
právní úprava v oblasti přestupků, kterou tvoří zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“),
a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále
jen „zákon o některých přestupcích“), přináší jednu
novinku. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby
(podnikatelé) mohou být nově odpovědní za spáchání
přestupku. Ustanovení § 20 zákona o odpovědnosti za
přestupky upravuje odpovědnost právnické osoby jako
pachatele, § 22 odpovědnost podnikatele. Právnická
osoba může být odpovědná za přestupek, jestliže k přestupku došlo jednáním fyzické osoby, jejíž jednání je
„přičitatelné“ právnické osobě. Podnikající fyzická osoba
je pachatelem, pokud k přestupku došlo při jejím podni-

kání a svým jednáním porušila povinnost, která je uložena podnikající fyzické osobě. V důsledku této skutečnosti
tedy podnikatelé jakékoli právní formy mohou být odpovědni například za přestupek rušení nočního klidu dle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích, typicky provozem restauračního zařízení. To tedy znamená, že provozovatel restaurace může nést odpovědnost
za chování svých hostů, nebo i za celkovou hlučnost svého provozu. Za přestupek porušení nočního klidu může
být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložena pokuta až 10 000 Kč.
Setrvejme u problému ochrany nočního klidu déle.
Jak je známo, platí noční klid od 22.00 do 6.00. Naposledy byl tento časový interval zakotven v právním předpisu
ustanovením § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích
tak, že „dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté
druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti
nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“

Obec nemůže obecně závaznou vyhláškou dobu nočního klidu prodloužit – například do sedmé hodiny ranní.
Má však jinou možnost, jak příznivě ovlivnit klidný
spánek občanů, jakkoli je to prostředek krajní. Dle § 10
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, lze vydat obecně závaznou vyhlášku o omezení provozní doby restauračních
zařízení. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn.
28 Cdo 542/2011 však tato vyhláška nemůže být příliš
konkrétní (v případě řešeném soudem se týkala jediné
provozovny). Z toho vyplývá, že pokud by město přikročilo k vydání obecně závazné vyhlášky o omezení provozní
doby (lidově řečeno: o zavedení „policejní hodiny“), musela by se týkat rozsáhlejší zóny, například středu města.
Vydání takové vyhlášky by nepochybně předcházelo jednání s dozorovým orgánem Ministerstva vnitra tak, aby
nebylo možné tento právní předpis napadnout pro jeho
nezákonnost. V tuto chvíli město Holešov vydání takové
vyhlášky bezprostředně nepřipravuje, pouze je zvažuje
jako jednu z možností.
Aleš Křížan

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Třebětice v uplynulém období 2013 - 2017
Holešov – Městský úřad Holešov, útvar územního
plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje
v souladu s § 55 odst. 1 a za použití § 47 odst. 2 stavebního zákona projednání návrhu Zprávy o uplatňování
Územního plánu Třebětice v uplynulém období 20132017 (dá-le jen „návrh Zprávy“)
Návrh Zprávy obsahuje zejména vyhodnocení
uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán.
Součástí návrhu Zprávy jsou Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny.
Návrh Zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 6. 10. 2017 do 6. 11. 2017 včetně:
• u pořizovatele - Městského úřadu Holešov, útvaru
územního plánování, dveře č. 315, Masarykova 628,
Holešov
• na obecním úřadu v Třeběticích
• v elektronické podobě na internetových stránkách
města Holešova www.holesov.cz, v sekci Úřad, Útvar
územního plánování, Územně plánovací dokumentace - rozpracovaná.
Do 6. 11. 2017 (včetně) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
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Do 30 dnů ode dne doručení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány, krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou
požadavky na obsah Zprávy. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit podněty.
K později uplatněným připomínkám, vyjádřením
a podnětům se nepřihlíží.

Vyjádření, připomínky a podněty zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování,
Masarykova 628, 769 01 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová v.r.
referentka útvaru územního plánování

ZPRÁVY

Podzimní slavnost v Centru pro seniory

Klienti holešovského Centra pro seniory jsou přece jen poněkud méně pohybliví, jak už to tak s věkem
bývá. Aby zejména ti, kteří se už nemohou vydávat na
procházky po okolí, neztratili kontakt s tím, co se zrovna
v přírodě děje, pořádají obětavé a výtvarně nadané pracovnice CPS v přízemí centra výstavky, dokumentující
probíhající přírodní děje. A první říjnový týden to byla
opravdu nádherná připomínka podzimu, která navíc
vhodně doplnila souběžně připomínaný Týden sociálních služeb. Už před vchodem do centra byly v maleb-

ných kompozicích umístěny nádherně barevné přírodniny – houby, plody a listy typické pro náš podzim.
Stejně tak hýřivě bylo vyzdobeno schodiště a zejména
vestibul a chodby přízemí budovy.
Pro naše milé stařenky a staříčky byly na ukázku
shromážděny veškeré možné plody zahrad, záhonů
a polí, z přírodnin vytvořené postavičky z pohádek
i románů, všechny stěny, lustry a dveře byly ozdobené
až oči přecházely. V klubovně potom pracovnice centra připravily podzimní občerstvení, ve kterém samo-

zřejmě nemohly chybět typické podzimní švestkové
koláče. Tuto opravdu velmi příjemnou a přátelskou
akci navštívili nejen snad všichni klienti Centra pro seniory, ale také starosta města R. Seifert a místostarosta
J. Chmelař, které přivítala ředitelka centra J. Šťastná. Ale
především se podařilo aspoň trochu rozsvítit tyhle zachmuřené, zatažené a upršené dny obyvatelům centra.
A to je důležité!
Karel Bartošek

Otevření opraveného přivaděče vody z prameniště v Hulíně
Holešov – Ve středu 27. září otevřela společnost
Vodovody a kanalizace Kroměříž opravený přivaděč
vody z prameniště v Hulíně. Akce se konala v kroměřížské úpravně vody a účastnila se jí řada osobností kraje.
Mezi nimi nechyběl ani starosta města Holešova Rudolf
Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař.
Investice spojené se zprovozněním prameniště
se vyšplhala na částku více než 65 milionů korun a 40
procent nákladů bude hrazeno z dotace ministerstva
zemědělství.
„Občané celého regionu za tyto peníze dostanou
300 litrů za sekundu surové vody na úpravnu. Je to
takové množství, které i v době sucha zabezpečí dostatek kvalitní pitné vody pro občany, kterých nyní
vodu z naší vodárny odebírá přes 104.000,“ uvedl
starosta Kroměříže a místopředseda představenstva
VaK Jaroslav Němec.
Přivaděč z hulínského prameniště nebyl v dobrém
stavu. „Již delší dobu se potýkal s poruchovostí a nedostatečnou kapacitou,“ popsal předseda představenstva
a ředitel VaK Ladislav Lejsal. Při rekonstrukci stavbaři
vyčistili dřívější ocelové 7,5 kilometru dlouhé potrubí
a moderní technologií bez výkopů do něj vložili nové
plastové potrubí.
Jana Rohanová
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POZVÁNKA

Odborné učiliště bylo zrekonstruováno
Jedna z nejzajímavějších holešovských budov, původně postavená jako okresní soud a věznice již řadu
let slouží potřebám Odborného učiliště a základní školy,
určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tzv. soudní budova na Nádražní ulici slouží především
potřebám učiliště a jako internát pro studenty učiliště, zatímco budova bývalé Hospodářské školy na rohu
Palackého a Školní ulice (ta ostatně díky této škole získala své jméno) slouží právě potřebám základní školy.
I když je bývalý soud velmi vznosnou a krásnou stavbou,
postavenou v letech 1924 -1925, rekonstrukci, která
proběhla během školních prázdnin, si opravdu zasloužil. Z prostředků Zlínského kraje, který je zřizovatelem
této instituce, byly díky částce více než osm milioanů
korun vyměněna nevyhovující okna, opravena fasáda
a to včetně jejího odvlhčení, sociální zařízení přesunuta ze suterénu, kde se až do padesátých let 20. století
nacházely vězeňské cely do patra k pokojům internátu

a celkově nově vybaveny upraveny pokoje pro žáky
školy. V pátek 6. října byla rekonstrukce školy oficiálně
ukončena a předána škole – na tuto skromnou, ale o to
milejší slavnost přijel jak hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek, tak starosta města Rudolf Seifert, místostarosta
města Jaroslav Chmelař, bývalý ředitel školy Miroslav
Logaj i zástupci dodavatelských firem a bývalí pedagogové školy. Ředitelka školy Stanislava Horáková hrdě
provedla hosty nově upravenými prostorami a to včetně
školní kuchyně, která právě vařila pro studenty obvyklá
dvě jídla – dušená játra cibulce a žemlovku. Hejtman
Čunek si vyžádal ochutnávkovou porci žemlovky, která
patří k jeho nejoblíbenějším jídlům a podle svých slov
si na žemlovce moc pochutnal. A nejen se stravou jsou
jistě spokojeni i studenti odborného učilištěm které
připravuje chlapce a dívky na profesi kuchař, pečovatel,
zahradník a prodavač.
Karel Bartošek

Firma POKART spol. s r.o.
s provozovnou v Holešově
přijme do třísměnného provozu
na HPP řidiče VZV.
Praxe nutná.
Kontaktní osoba:
paní Ptáčková,
email: ptackova@pokart.cz,
tel.: 724 994 049.
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KULTURA

Přijďte se podívat na myslivce z Holešovska
Podzim je mimo jiné dobou žní myslivců - ti se celý rok starají o zvěř
a o její prostředí a na podzim se společně setkávají na několika málo honech
na drobnou zvěř a ani moc nestřílejí, jako spíš udržují živé myslivecké tradice.
Podzim je také časem oslavy patrona myslivců, svatého Huberta. A už šest let
pořádají myslivci z mysliveckých spolků Holešovska s podporou města Holešova, Mikroregionu Holešovsko a Římskokatolické farnosti Holešov krásnou
oslavu myslivosti a svého patrona. V neděli 5. listopadu vyjde v 9,00 hodin
slavnostní průvod uniformovaných myslivců pěšky a dokonce i na koních
jako hubertská jízda, s prapory jednotlivých obcí, s loveckými dravci a psy od
zámku k farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Vyzdobený vůz poveze
obětní dary - myslivecké trofeje a drobnou zvěř, průvod doprovodí nově vytvořený soubor Trubačů holešovského zámku, složený ze špičkových hornistů
vesměs z Filharmonie B. Martinů, troubením klasických českých loveckých
signálů a hlaholů. V 9,30 hodin potom bude v nádherně vyzdobeném kostele
zahájena slavnostní troubená a zpívaná Hubertská mše sv., jejíž hudební doprovod, mši in B složenou P. Vackem a J. Selementem předvedou holešovští
trubači a Holešovský chrámový sbor, který nedávno s touto skladbou exceloval v nedalekých Kvasicích.
Po skončení svatohubertské mše sv. budou trubači vytrubovat před
kostelem a holešovští myslivci budou podávat pro účastníky mše sv. občerstvení - tradičně budou rozdávány svatební koláčky, chleby se škvarkovou
pomazánkou, svařené víno a čaj. Kromě myslivců z Holešovska se na zajištěná mysliveckého dne finančně i organizačně podílí rovněž Farma Holešov D. Polášek, manželé Pospíšilovi a Fuitovi z Rymic, manželé Miklíkovi ze Všetul, manželé Bartoškovi z Holešova, pila Totek - Javora z Martinic a firma
Arles - Develop z Fryštáku.
Karel Bartošek

Týden knihoven 2017 zaujal děti, dospělé i kamery České televize
Holešov – V prvním říjnovém týdnu se holešovská
knihovna tradičně připojila k celorepublikovému Týdnu
knihoven a připravila bohatý program pro své čtenáře
i pro ty, kteří se čtenáři teprve stát chtěli.
Každého nového člena knihovny čekala registrace
zdarma a na ty nejmenší, kteří zatím nejsou školou povinní, jako bonus také drobná odměna.
Zájemci o historii našeho města si jistě nenechali
ujít poutavou přednášku Mgr. Jana Štětiny, specialisty na stavebněhistorický průzkum z ÚOP v Kroměříži
a ti, které zajímá historie a současný stav budovy naší
knihovny, měli možnost si prohlédnout její zákoutí
i s odborným výkladem.
Na všechny čtenáře bez rozdílu se jako každoročně
vztahovala amnestie pro dlužníky a ti ještě nezaregistrovaní měli během celého týdne možnost využít internetu
pro veřejnost zdarma.
Týden knihoven byl letos však zaměřen především
na předškolní děti a zejména na ně čekaly po tři dny
v dětském oddělení regionální osobnosti, jmenovitě
spisovatel Jan Sviták, ředitel MKS Holešov a bývalý divadelník Mgr. Pavel Chmelík a básnířka Helena Žůrková
i se svým čtyřnohým kamarádem Bojarem, aby dětem
četli z knih Karla Čapka, Jana Wericha a v případě Honzy
Svitáka, ze své vlastní tvorby.
Třešničkou na dortu a příjemným osvěžením v šedivém podzimním počasí byly pohádkové kostýmy,

kterými se paní knihovnice pyšnily celý týden, a díky
nimž si děti i dospělí mohli půjčit knihu od Červené
Karkulky, Vodníka, Čarodějnice, Makové panenky či
myšky Minnie.

Věhlas kostýmovaných knihovnic přilákal do Holešova i kamery České televize a proto si náš pohádkový tým
odbyl premiéru dokonce i na televizních obrazovkách!
Hana Zaoralová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
SŇATKY
Petra Jurášková – Holešov
Tomáš Jurášek – Holešov
Simona Šidlíková – Cetechovice
Michal Bartoš – Cetechovice
Alžběta Tréglová – Holešov
Adam Vystrčil – Holešov
Nela Dorazínová – Holešov
Roman Tiefenbach – Holešov
Lucie Stratilová – Hulín
Pavel Novák – Horní Lapač
Pavla Garlíková – Holešov
Petr Čuba – Holešov
Pavla Šenkyříková – Holešov
David Milion – Havířov
Lucie Šindelková – Holešov
Jiří Talach – Prusinovice
Aneta Ponížilová – Holešov
Miroslav Pánek – Holešov
Denisa Švestková – Beňov
Michal Ďopan – Beňov
Marie Vaculíková – Prusinovice
Oldřich Herudek – Prusinovice

Vzpomínáme

Šárka Fojtíčková – Hulín
Miroslav Ludvík – Hulín
Kateřina Bakalíková – Holešov
Peter Labancz – Holešov

Ema Adámková – Holešov
Karin Dudová – Holešov
Václav Fujera – Holešov
Justina Tučková – Holešov
František Palečka – Holešov

JUBILANTI
říjen
Jarmila Sedlářová – Holešov
Jaroslava Janalíková – Holešov, č. Količín
Martina Pavelková – Žeranovice
Marie Drozdková – Holešov
Jan Dobeš – Žeranovice
Vlasta Kubešová – Holešov
Ludmila Staňková – Holešov
Tereza Klapilová – Kvasice
Jarmila Vyorálková – Holešov
Petr Dujka – Zlín
Jan Přibyl – Holešov
Bedřich Pecháček – Holešov
NAROZENÍ
Antonín Břeň – Holešov, č. Tučapy
Leontýna Čermáková – Holešov
Jitka Choltová – Holešov
Ella Rektoříková – Holešov
Jarmila Janská – Holešov
Arnošt Kratochvíla – Holešov, č. Dobrotice
Helena Odložilíková – Holešov
Richard Menšík – Holešov, č. Žopy
Vlasta Masná – Holešov
Ella Staňková – Holešov
Ludmila Škrabalová – Holešov, č. Dobrotice
Jonáš Vrajík – Holešov
Marie Bělíková – Holešov
Andrej Kubis – Holešov
Dagmar Zakopalová – Holešov
Veronika Syřenová – Holešov
Libuše Dědičová – Holešov
Michal Kadlčík – Holešov
Jarmila Družbacká – Holešov
Kristýna Mikulcová – Holešov
Vladimír Odložilík – Holešov
Adéla Trhlíková – Holešov, č. Tučapy
Iva Popelková – Holešov
Kryštof Krátký – Holešov
Františka Bukovjanová – Holešov, č. Količín
Filip Ploch – Holešov, č. Žopy
Ludmila Podolová – Holešov
Dominik Šmeidler – Holešov
Marie Žáková – Holešov
Kristýna Mikešková – Holešov
Zdeněk Gren – Holešov
Vojta Pavelka – Holešov
Božena Pospíšilová – Holešov
Nikolas Kajnar – Holešov
Františka Machalová – Holešov
Adriana Soldánová – Holešov, č. Žopy
Eliška Otáhalová – Holešov
Michaela Roubalíková – Holešov
Josef Miklík – Holešov
Dominik Bačík – Holešov
Emil Procházka – Holešov
Veronika Pavlačíková – Holešov
Zdeněk Hanzlík – Holešov
Irena Šenkeříková – Holešov
Ladislav Brázdil – Holešov
Jaroslav Pitrun – Holešov
Jan Novotný – Holešov
provozovna Holešov - průmyslová zóna,
Oto Franc – Holešov
přijme pracovníka na pozici
Denisa Kuželová – Roštění
Lukáš Hradil – Pacetluky

Firma POKART spol. s r.o.,
DĚLNÍK/DĚLNICE V KARTONÁŽI
v třísměnném provozu.

Dne 20. října 2017 by se 80. narozenin dožila
paní Anna Sedláková z Holešova.
Za všechny, kteří vzpomínají...
syn Luděk
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Náplň práce: obsluha strojů ve výrobě – nakládání a odebírání
kartonů.
Požadavky: ochotu pracovat ve směnném provozu, spolehlivost,
zručnost, dobrý zdravotní stav
Nabízíme: hlavní pracovní poměr, stabilní zaměstnání v dobře zavedené a stále se rozvíjející firmě, příspěvek na stravování,
dopravu a další benefity, noční, víkendový příplatek, příplatek za
práci o svátcích a přesčas dle zákona.
Nástup možný ihned. Životopis zašlete na pokart@pokart.cz
Kontakty:
Ptáčková Eva – 724 994 049
Helga Davídková – 606 711 319
(volat mezi 6.00-14.00 hod. PO-PÁ)

ÚMRTÍ
Anna Poláchová – Holešov
Josef Zaoral – Holešov
Věra Jeníčková – Holešov
Irena Holíková – Holešov
Olga Zapletalová – Holešov
Jana Malotová – Holešov, č. Kolíčín
Marie Mrázková – Holešov
Zdeněk Skovajsa – Holešov
Vlasta Navrátilová – Holešov,
č. Tučapy
Otilie Zavadilová – Holešov
Rudolf Osoba – Holešov
Jarmila Grebíková – Holešov
Anna Odložilová – Holešov
Viliam Ďurka – Holešov
Zdeněk Macháček – Holešov
J. Medková

KULTURA

Podzimní Propadeňák

Holešovští skauti se ve spolupráci s městem již přes dva roky starají o Hradisko, někdy též zvané Propadeňák. Je to přírodní i historická lokalita nad hřištěm v Dobroticích,
kde z původní stavby zůstaly pouze valy. Pravidelně je zde upravována zeleň, aby zdejší druhy rostlin měly pro svou existenci lepší podmínky. V blízkosti samotného Hradiska byly
instalovány informační tabule pro turisty, kteří se zde mohou dočíst o pohnuté historii tohoto místa i o zdejší přírodě. Zvláštní modelace krajiny často sama láká k návštěvě. Slohově
zdatný výletník se může zapsat do „vrcholové“ knihy, vyjádřit svůj dojem básní či písní. A právě toto místo se stalo hlavním dějištěm akcí Propadeňák (letní a podzimní), které
jsou ideální jak pro děti, tak i rodiče. V létě je zde řada aktivit jako hudební a výtvarná dílna, poznávání přírody, hmatový chodníček, deskové hry, šerm, čajovna. Na podzimním
Propadeňáku se pouštějí draci, pečou brambory i těstoví hadi, šermuje, hraje discgolf či lakros. Podzimní Propadeňák letos proběhl 28. září. Počasí se zrovna na tento den umoudřilo
a dopřálo nám krásný slunný den, který jsme si mohli užít v náruči přírody. Hadi se pekli, kytara hrála, draci se hrdinně vznášeli v mírném vánku, někdo využil poslední příležitosti
a chytal bronz. Bojechtiví do sebe navzájem mlátili měkčenými meči a dole na hřišti se odehrával zuřivý lakrosový zápas. Co víc si přát…
Junák Holešov, http://junak.zholesova.cz
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Holešovský muzikant má slušně našlápnuto!
Holešov – Mirek Olšák je nadějný hudebník, který
se před časem vydal na sólovou dráhu. Nedávno si dokonce nechal natočit videoklip profesionální televizní
technikou, a to ke své nové písni Holka z plakátů.

Můžeš nám představit tvoje kolegy z kapely?
Určitě, a moc rád. Na basovou kytaru hraje a zároveň mi pomáhá se zpěvem Radek Sovadina a za bicími usedá Robert Deneš. Musím říct, že za ty roky, co
se všichni známe a působíme jako hudební skupina, se
můžu na oba dva ve všem spolehnout a když se někdy
neshodneme, tak jen v úplných maličkostech.

Ahoj, zeptám se tě hned ze startu, jaké byly
tvoje hudební začátky?
Ahoj, zdravím všechny čtenáře Holešovska! Zpívám
si nejspíš úplně „od narození“, nebo alespoň co si dokážu
vzpomenout. K tomu jsem v sedmi letech nastoupil do
místní lidové školy umění, kde jsem se začal učit hře na
kytaru. Myslím, že už tenkrát v dětství jsem měl jasno,
že jednou chci hrát v kapele. Tu jsme s klukama založili,
když nám bylo patnáct a hrajeme spolu pořád.
S jakou muzikou jste tehdy začínali?
Z počátku to byly různé coververze známých rockových songů s vlastními českými texty a docela brzo jsme
s tím i začali vystupovat. Postupem času jsme k tomuto
repertoáru přidali i víc tuzemských hitů a začali se i zaměřovat na společenské akce typu plesů, svateb a různých večírků. Na tomto hudebním poli působíme také
pořád a ve stejné sestavě jako kapela BRIXENband.
To vypadá, že máte zajímavý koncept a že se
vám daří. Proč ses tedy rozhodl pro sólovou dráhu?
Za dobu, co hrajeme, se mi začala hromadit velká
spousta nápadů, které už jen stačilo vhodně poskládat,
přidat chytlavou melodii a složit text. A tak mi začaly
přibývat kompletní vymyšlené písničky. Ostatní z kapely
mi v tomto mém tvoření nechávají volnou ruku a zase
pomáhají ve věcech propagačních a technických. Měl
jsem pocit, že by moje hudba mohla moderně laděné

Koho chceš svou hudbou oslovit a kam to
chceš do budoucna směřovat?
V současné době mi jde hlavně o to oslovit především mladé publikum, ale i starší generace mi dává najevo, že se jim moje písničky líbí a poslouchají je. Vždycky
mi bylo sympatické, když má posluchač svého oblíbeného interpreta, dospívá nebo stárne s jeho hudbou a má
s jeho písněmi spojena různá životní období.

posluchače zaujmout, tak jsem se jednoho dne rozhodl
vypustit první písničky pod svým jménem.
Kolik písniček jsi už takto složil?
Úplně přesný počet ti neřeknu, nápadů je tam
opravdu spousta. Postupně se ke všem vracím a pouštím se do jejich realizování. Následné zveřejňování
potom také neprobíhá nijak pravidelně. Pokud cítím, že
už je to to pravé, teprve to pustím mezi lidi. Přestože se
jedná o pop-rockové písničky, většinou s jednoduchým
nápadem, tak si na tom dávám opravdu záležet. Jejich
zveřejnění předchází stovky hodin ve zkušebně, kde vychytávám všechny detaily.

Kouzlo Belcanta
Donizetti, Bellini, Rossini, Jana Šrejma Kačírková - soprán,
Moravská filharmonie Olomouc, Robert Jindra - dirigent
Program slavnostního koncertu nás přivádí do Itálie první
poloviny 19. století. Gioacchino Rossini píše mimo jiné svého
Lazebníka sevillského, Gaetano Donizetti Luciu di Lammermoor, Vincenzo Bellini Normu. Dodnes patří tyto opery k nejčastěji uváděným. Jsme v období pěveckého stylu „bel canto“,
což znamená „krásný zpěv“, a které dalo posluchačům mnoho
z nejpopulárnějších operních árií. Velký důraz byl kladen na
zpěvákovu techniku a schopnost čistě tvořit tón. Tři výše jmenovaní skladatelé napsali dohromady asi 120 oper a vtiskli
opeře podobu nesmírně populární na několik desetiletí především v Itálii a Francii. V polovině dvacátého století vzkřísila lesk
tohoto pěveckého stylu slavná Maria Callas. V Holešově budeme mít možnost obdivovat umění sopranistky Jany Šrejma Kačírkové, která v tomto repertoáru sklízí nadšené ohlasy, o čemž
svědčí i Cena Thálie za mimořádný jevištní výkon v titulní
roli Anna Bolena ve stejnojmenné opeře G. Donizzetiho. Árie
i z této opery na koncertě zazní.
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Co teď aktuálně ve svém projektu chystáš
a kde vás s kapelou můžeme v brzké době slyšet?
Pokračuju samozřejmě v dalším nahrávání svých
písniček, ale teď nejaktuálnější věc je hudební videoklip
k poslední nahrané skladbě. Píseň se jmenuje Holka
z plakátů a natáčení klipu probíhalo převážně v prostorách našeho zámku v Holešově. Tímto bych chtěl poděkovat městu za podporu a vstřícné jednání při organizaci. Samotné natáčení probíhalo velmi profesionálně a už
se všichni těšíme na výsledek, který byl pro veřejnost
k mání někdy přelomem měsíce září a října. Vystoupení našeho hudebního tělesa plánujeme až na příští rok.
Rádi bychom celou naši věc ještě více zpropagovali internetovou cestou, vychytali i různé maličkosti s vystupováním spojené a teprve pak to celé spustili.
(red)

KULTURA

18. Bluesový podzimek

Holešov – Nejstarší a jediný mezinárodní festival
bluesové hudby ve Zlínském kraji a, vedle festivalu Blues
Alive Šumperk, také jedinečná přehlídka v rámci celé
České republiky. Vedle umělců z kolébky blues USA zde
pravidelně vystupují nejlepší hudebníci z Evropy. Dramaturgie festivalu neopomíjí ani českou hudební scénu
a vždy dá příležitost i amatérským souborům ze Zlínského kraje. Termín festivalu navazuje na slavný Blues Alive,
se kterým sdílí některé zahraniční účinkující. Stejně tak
tomu bude i letos na 18. ročníku Bluesového podzimku,
který se koná v pátek 10. listopadu od 19 hodin v tradičním DRIVE Clubu na zámku Holešov.
Dramaturgie přehlídky je postavena na mezinárodní hvězdě Nick Schnebelen Group z USA /www.
nickschnebelenkc.com/, který vyrazil na své sólové
světové koncertní turné po rozpadu věhlasné rodinné
kapely Trampled Under Foot, která v době své existence
sbírala jedno ocenění za druhým, včetně nejprestižnější
Blues Music Award 2014 jako nejlepší bluesový soubor,
a jejich album coby nejlepší bluesová nahrávka. Samotný Nick byl již v roce 2008 vyhodnocen coby nejlepší
bluesový kytarista. Jeho hra a zpěv jsou plné bluesového napětí, energie a kytarové virtuozity a je pro posluchače festivalu velkým příslibem skvělého hudebního
zážitku. Posluchače nepochybně nadchne i další hvězdná kapela Cheap Tobacco /cheaptobacco.pl/ z Polska, na
tamější scéně jedna z nejlepších, v čele s fantastickou
zpěvačkou Natalií Kwiatkowskou, která nejen s kapelou,
ale i jako sólistka obdržela řadu cen, nejvíce hodnotnou
je pak vítězství v anketě Nejlepší zpěvačka blues 2015
a 2016. Repertoár kapely je postaven na autorských
písních přesahujících bluesová schémata a mířících do

různých odstínů soulu i šansonu. Kdo si vzpomene na
loňský fenomenální úspěch jiného laureáta této ankety
Bartka Przytuly a kapely Gruff, ví, že se může těšit na
skvělý koncert. Překvapení návštěvníkům připravili Staří
Psi - Old Dogs /www.staripsi.blog.cz/, kteří se pro festival spojili s věhlasným hráčem na foukací harmoniku
Charlie Slavíkem, který patří mezi špičku evropských hudebníků. Vystoupení nepochybně přinese skvělý dialog
dvou nejtypičtějších hudebních nástrojů blues - kytary
a foukací harmoniky. Jako host se ke Starým Psům připojí známá zlínská zpěvačka Magdalena Malaníková,

která přijede na festival také se svou novou, velmi nadějnou kapelou Same Old Story s vynikajícím klavíristou
Štěpánem Holíkem. Pěvecký vývoj Magdalenu zákonitě
přivedl k náročnějším formám projevu, a proto není
divu, že v jejím, z části autorském repertoáru, dominují
jazzové a bluesové skladby. Závěr festivalové přehlídky
bude patřit místním rythm and bluesovým Good Old
Trails s poctivou inspirací černošským blues i stylovými
vlastními skladbami, kde se vedle již ostřílených hudebníků představí zpěvačka Katka Charvátová. 
Zdeněk Novák

Mše a koncert ke Dni české státnosti
Holešov – Ve středu 27. září se konaly dvě akce,
kterými jsme si připomněli Den české státnosti (28. září).
Ve čtyři hodiny odpoledne se v kostele Sv. Anny
konala mše u příležitosti požehnání práce starostů mikroregionu Holešovsko, kterou vedl holešovský děkan
Jerzy Walczak.
Poté se nejen starostové přesunuli do sala terreny
načerpat slavnostní atmosféru při koncertě Holešovského komorního orchestru.
Seskupení pod vedením Ivo Kurečky předvedl
oopět excelentní výkon a lidé ocenili i zpěv sólistky
Terezy Šrámkové.
Během koncertu se na sociální účely vybralo
3 380 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci dobrovolného vstupného. 
Jana Rohanová

říjen 2017 | 13

PŘÍSPĚVKY

Členové T. J. Sokol Holešov
na Sletové štafetě

Srdečné blahopřání

...sestře Jarmile Ondruškové, která oslaví 19. listopadu 90. narozeniny.
Od mládí byla členkou Sokola a na jeho činnosti se podílela i v pozdějších letech jako cvičitelka nejen
ve Všetulích. Po obnovení Sokola od roku 1990 se podílela na nácviku seniorské skladby „Věrná garda“ pro
XII. Všesokolský slet v roce 1994 v Praze. Před několika lety vystřídala ve vedení klubu sokolských seniorek,
které se pravidelně schází v místní sokolovně dodnes a podílí se na činnosti T. J. Sokol Holešov. Několik let
byla členkou výboru Sokola ve funkci zapisovatelky.
Výbor T. J. Sokol Holešov děkuje sestře Jarmile Ondruškové za práci, kterou pro Sokol vykonala.
Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, dosavadní „kondici“ a osobní pohodu.
Výbor T. J. Sokol Holešov

8. října - Památný den sokolstva
Holešov – V tento den si Sokolové i veřejnost připomněli tisíce členů našeho spolku, kteří přinesli v boji
za vznik našeho samostatného státu, udržení jeho
existence a demokratických základů oběti nejvyšší.
Tento den je vzpomínkou na neblahé výročí tragických
událostí, které bezprostředně ohrozily samou existenci
sokolského hnutí.
8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna,
její majetek úředně zabaven a takřka naráz byli zatčeni
významní představitelé ústředí, žup i řady jednot naše-

ho spolku. A mnoho z nich, mezi nimi i občané města
Holešova, zaplatilo za svou oddanost Sokolu životem.
I přesto jsme se dočkali satisfakce znovuobnovením
sokolských spolků v roce 1990, a díky tomu zdravá sokolská myšlenka žije dál nejen u „starších“ členů Sokola,
ale i v nejmladší generaci a narůstající počet cvičenců
ukazuje, že bude žít i v letech příštích tak, jak si to přál
zakladatel Sokola Miroslav Tyrš.
Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov

Holešov – Členové T. J. Sokol Holešov se v sobotu
23. 9. 2017 v Třeběticích přidali k dalším členům Sokola
Župy hanácké, aby odstartovali začátek sletových příprav na Všesokolský slet v roce 2018 v Praze. Akci vyhlašuje ČOS. Jde o celorepublikovou záležitost, kdy jednotlivé župy připevňují na hlavní štafetový kolík své štafetové
stuhy v určených termínech. Ten je pak předáván členy
Sokola do dalších obcí a měst po celé republice, aby se
v závěru umístil v Tyršově domě v Praze. Celá trasa činí
téměř 5 tisíc kilometrů a členové Sokola ji předávají buď
na kolech nebo pěšky přes všechna města a jednoty.
A přestože bylo velmi nevlídné počasí a celý den pršelo,
i z Třebětic vyrazili dva členové Sokola na kolech za mohutné podpory všech přítomných, aby předali štafetový
kolík dalším oddílům. Tímto aktem je oficiálně zahájena
veškerá příprava na nadcházející slet.
Atmosféra v třebětické sokolovně byla slavnostní
a uvolněná zároveň. Vzhledem k počtu i malých cvičenců
Sokola je vidět, že myšlenka Sokola není mrtvá a najde
si své příznivce ve všech věkových kategoriích. Program,
který pro účastníky připravili členové T. J. Sokol Třebětice, nadchl všechny přítomné duchem sokolství tak, jak
to hlásal zakladatel Sokola Miroslav Tyrš. Jsme rádi, že
sokolská myšlenka pronikla i do té nejmladší generace
a základní sokolská myšlenka „ve zdravém těle zdravý
duch“, a i díky nim bude přenášena dál.
Hana Georgiánová,
výbor T. J. Sokol Holešov

Zimní bazárek
dětského oblečení
Mateřské centrum Srdíčko, Školní ulice
pondělí 23. října 2017 od 8 do 18 hodin.
Z důvodu bazárku 23. 10. neproběhnou v pondělí
kurzy hrátky s batolátky. Výtvarné hrátky v 16 hodin budou!

Matematické soustředění žáků 1. ZŠ Holešov
Holešov – V září se již tradičně žáci matematických
tříd všech ročníků druhého stupně zúčastnili soustředění, které má rozvíjet jejich talent netradiční formou.
Učitelé matematiky a fyziky žákům připravili spoustu
činností a her, na které není ve škole čas nebo prostor.
Na dva týdny se tak RS Trnava stala svědkem všemožných výpočtů, rýsování, vyrábění či pokusů. Čas zbyl i na
různé hry, sport a pobyt na čerstvém vzduchu. Mohlo by
se zdát, že takové soustředění je pěkná nuda, ale podle
účastníků to byl skvěle strávený čas.
V úterý 19. 9. jsme vyrazili na matematické soustředění do RS Trnava. Po příjezdu jsme se ubytovali a vybalili si. „A učení mohlo začít.“ První den bylo na programu
vyrábění padáčků a letadýlek. První pokus byl z igelitu
a ten druhý už z pravé padákoviny. Letadýlka jsme si nejprve sami navrhli a pak jsme si je vyrobili. Padáčky jsme
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pouštěli z malého kopečku a letadýlka jsme házeli do
dálky. Pořád jsme si kladli otázku, jak ho ještě vylepšit,
aby doletělo dál. Nakonec jsme došli k názoru, že přední
část stačí zatížit. A trhání rekordů mohlo začít.
Jan Maceška, 8. C
Ve středu dopoledne jsme cvičili kótování a potom
jsme vyráběli periskopy. Po obědě jsme zkoušeli, jak daleko doletí naše vyrobená letadla a padáky. Po svačině
jsme na papír rýsovali zmenšený periskop i s kótami.
Večer jsme měli pozorovat hvězdy, ale bylo bohužel zataženo, takže jsme měli zajímavou přednášku o Slunci.
Kamila Polišenská, 8. C
Čtvrteční dopoledne jsme počítali různé logické
příklady a rýsovali spletité čtverce a trojúhelníky. Po

obědě jsme složili origami kouli, ale některým z toho
vyšla krychle. Odpoledne jsme ještě chvíli počítali a pak
už jsme jen hráli různé hry. Poté jsme dostali chvíli času
pro přípravu na večerní diskotéku, kterou jsme si všichni
skvěle užili.
Ema Fridrichová, 8. C
Poslední den jsme vstávali o hodinu později, protože předchozí večer byla diskotéka. Samozřejmě, i tak se
nikomu nechtělo vstávat. Tento den už byl jen odpočinkový. Celá práce za soustředění se sečetla a po snídani
bylo vyhodnocení. Pak jsme šli hrát fotbal na hřiště,
nejdříve naše třída a pak deváťáci. Potom na oběd, naskládat kufry a hlavně nás do autobusu. A hurá domů.
Sabina Vrbecká, 8. C

PŘÍSPĚVKY

Adaptační pobyty šesťáků 1. ZŠ Holešov
Holešov – Na naší škole se začátek školního roku
opět nesl v duchu vytváření nových kolektivů žáků šestých tříd. V polovině září žáci 6. A a 6. B vyrazili vlakem
do Rajnochovic a 6. C autobusem na Trnavu. Žáci strávili
několik dnů v přírodě, věnovali se různým kolektivním
hrám a výletům do přírody za doprovodu jejich třídních
učitelů. Často se museli spolehnout nejen na sebe samotné, ale i na své spolužáky, a o to šlo především. Učili
se řešit problémy dohromady, říci svůj názor, vyslechnout jiný a hlavně spolupracovat. Pár dnů mimo školní
lavice stačilo, aby si děti zvykly na nové spolužáky, a bez
obav tak zvládly začátek na druhém stupni základní školy. Jejich dojmy svědčí o tom, že si své pobyty užily a že
panovala příjemná atmosféra.
Na adaptační kurz jsme jeli vlakem a pak šli kousek
pěšky. Ve vlaku byla sranda, povídali jsme si a smáli se.
Po ubytování jsme šli hrát hry. Jedna spočívala v tom,
že každý myslel na zvíře, a když se řekla jeho vlastnost,
museli jsme skočit dopředu.
Radek Chytil, 6. B
Hry jsme začali hrát hned po příjezdu. Týkaly se
spojení kolektivu. Hry byly velmi dobře připravené, za

což musíme poděkovat našim učitelkám. Například hra
s obušky byla skvělá, ale i hra s provlíkáním nitě pod oblečením byla velmi povedená.
Martin Mareček, 6. C
Po obědě jsme šli hrát hry na louku kousek od hotelu. Bylo to super, protože jsem si zapamatovala jména
všech nových spolužáků. Večer jsme opékali špekáčky
a zpívali u táboráku.
Pavlína Utěkalová, 6. A
Bavila mě hra, kterou jsme hráli před diskotékou.
Spočívala v tom, že si někdo zavázal oči a zavolal na druhého hráče, který měl zavázané nohy. Ten mu odpověděl
a nevidomý se ho snažil chytit podle zvuku. Ten se zavázanýma nohama se snažil utíkat.
Karolína Jurčová, 6. C
Jednu hru jsme hráli poslepu. Šlo v ní o to, že jsme
se zavázanýma očima museli najít molitanové tyčky
a pak tou tyčkou opatrně bouchnout protihráče. Všichni
jsme se u toho moc nasmáli a bylo to super i proto, že
jsme se neučili.
Nela Boušková, 6. C

Nejvíc ze všeho se mi líbilo, jak jsme šli na Kelčský
Javorník. Ten výhled byl krásný. Odtud jsme šli se zavázanýma očima za sebou a učitelé nás vedli. Byl to super
zážitek.
Ema Ševčíková, 6. A.
Rozhledna byla strašně vysoká. Když jsme vylezli
nahoru, šel vidět celý Holešov. Všechno se mi tam líbilo.
Byli jsme na lanovkách, hráli hry s ponožkami a běhali
v lese. Nebrali jsme si tam mobily, takže tam na nich
nikdo nebyl.
Kateřina Skýpalová, 6. B
Super byla soutěž s béčkem. Museli jsme za určitý
čas naházet co nejvíce přírodnin na jednu hromadu. Hráli jsme také vědomostní a slovní hry.
Radek Ponížil, 6. A
Pro mě bylo nejlepší to, že byl neustále nabitý
program a ani sekundu jsem neměla čas se nudit. Stihli
jsme toho, jako bychom tam byli měsíc. Naučila jsem se
hromadu nových věcí. Zjistila jsem, že mám kamarádské
spolužáky, kteří jsou na mě fakt hodní!
Lena Navrátilová, 6. C

Školní družina 1. ZŠ o prázdninách

Holešov – Letošní krásné léto připravili vychovatelé 1. ZŠ Holešov dva týdenní příměstské tábory. Zájem o účast byl veliký nejen ze strany současných žáků, ale i budoucích
prvňáčků. Co všechno děti v jednotlivých týdnech absolvovaly, by vystačilo na celou stranu. Děti si užily sportovní vycházky i celodenní výlety. Ve Šternberku jsme navštívili hrad
i Muzeum času. Při přestupu v Olomouci jsme stihli vyjet do nejvyššího patra budovy krajského úřadu, odkud je celé okolí města jako na dlani. Další výlet do Valašského Meziříčí
byl ve znamení přírodovědného poznávání - v prostorách zámku Kinských si totiž děti prohlédly výstavu Čus vydrus! – ze života vyder. A při hledání zámeckého pokladu musely
projít spoustu místností, seznámit se s množstvím zajímavých příběhů a vyřešit i několik úkolů či nesrovnalostí. Další celodenní výlet vedl k rozhledně Maruška v blízkosti Trojáku.
Pěší túrou po hřebenové trase jsme se dostali na Tesák a odtud do Rajnochovic. Vycházka to byla pěkně dlouhá, proto si děti rády odpočinuly u studánky Fons Theodori a v říčce
Juhyni stavěli kamínkové hráze. Opět tady byl výlet do Olomouce, tentokrát za památkami v historickém centru a do Pevnosti poznání. Toto interaktivní muzeum vědy při Univerzitě
Palackého nabízí úžasné možnosti vyžití pro všechny věkové kategorie dětí i dospělých. Spojuje dobrodružství s poznáním, poučením a zábavou. Výlet byl ukončen neméně lákavou
aktivitou – návštěvou laserarény. V obou táborech nechyběly klasické táborové hry, opékání špekáčků, sportovní hry nebo barvení triček. Nezapomněli jsme ani na výlety do okolí
– Žopy, Dobrotice a Přílepy jsou našimi oblíbenými místy. Na holešovském zámku jsme zase obdivovali výstavu zvířátek. Při hledání pokladu dokonale ukrytého pod zemí musely
děti najít všech 30 schovaných klíčů, aby pak vybrali ten jediný správný k otevření pokladu. V horku všechny osvěžila vodní bitva nebo vycházka za zmrzlinou. Prostě prázdniny byly
vydařené se vším všudy a pomalu myslíme na ty další, čím zase děti překvapíme.
Jarmila Růžičková a vychovatelé ŠD 1. ZŠ Holešov
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Společně do šesté třídy
Holešov – Začátek školního roku je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv šestého ročníku na adaptačním kurzu. Tentokrát
jsme pro společné zážitky a budování důvěry v kolektivu
zvolili malebné prostředí Hostýnských vrchů, Rusavu.
Na děti čekala řada aktivit, u kterých musely překonávat samy sebe, užily si napětí i dobrodružství,
a to je přesně to, co dává adaptačnímu kurzu správný
náboj, zážitky a nezapomenutelné vzpomínky. Je totiž
mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády
a třídní učitelku v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích.
Během tří zářijových dnů žáci poznali své nové
spolužáky více do hloubky, učili se spolu komunikovat,
hledat společná řešení a spolupracovat. Adaptační kurz
přinesl žákům výhodu, která jim usnadnila zvládání nároků nové školy a přechodu na druhý stupeň a u některých podpořila vytvoření hlubších přátelských vztahů.
Mgr. Helena Moravčíková, 2. ZŠ

Táborníci vzpomínali na Robinsonův ostrov
Holešov – Prázdniny jsou již minulostí a nám
zůstaly pouze krásné vzpomínky na společně prožité
chvíle na táboře. 8. a 9. září se uskutečnilo setkání dětí
a pracovníků tábora „Robinsonův ostrov“, na kterém
jsme si připomněli společně prožité okamžiky. Setkání
se zúčastnila většina táborníků i vedoucích. Společně
jsme si také zazpívali oblíbené táborové písničky, zopakovali pokřiky, prohlédli jsme si fotografie, poseděli nad
táborovou kronikou a nechyběl také táborák s opékáním
špekáčků. Děti i vedoucí vzpomínali na různé táborové
historky, které se jim přihodily. Při tomto vzpomínání
jsme zažili spoustu legrace. Vzhledem k tomu, že naše
setkání bylo přes noc, tak zbyl čas také na hry a sportování. Zahráli jsme si naše oblíbené táborové hry a také
deskovky.
Druhý den jsme se jen neradi balili domů, při loučení jsme si slíbili, že se brzy zase sejdeme.
Jarmila Vaclachová, vedoucí tábora

Příjemné počasí doprovázelo druhou večerní projížďku na in-line bruslích
Holešov – V neděli 10. září pořádalo SVČ – TYMY
již druhou večerní projížďku na kolečkových bruslích pod
názvem ,,Night ride of in-line“. Na startu se tentokrát sešli
kromě bruslařů také jezdci na koloběžkách a skateboardisté. Za doprovodu městské policie a záchranné služby se jel
okruh dlouhý 10 km. Tento okruh vedl centrem Holešova
a také průmyslovou zónou. Start i cíl byl u hypermarketu
Tesco. Máme radost, že se nepotvrdily špatné předpovědi počasí a akce se mohla uskutečnit za velmi příznivých
podmínek. Děkuji všem účastníkům za sportovní chování
a vytvoření skvělé atmosféry v průběhu celé projížďky.
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Poděkování patří také sponzorům – Krajský úřad Zlín,
Raab computer, Tesco Holešov, Vladan Daněk, EKKL Kroměříž, Sanita car s.r.o. Holešov a město Holešov, kteří se
podíleli na realizaci této akce. Poděkování si zaslouží také
pan Petr Stoklásek a Jakub Vojkůvka za ozvučení celé akce
a hudební doprovod a panu Aleši Ryškovi, pracovníku
městského úřadu Holešov, za pomoc při organizačním zajištění celé akce. Děkujeme také paní Věře Fouskové z Industry Servis ZK, a. s.. Těšíme se na další společnou večerní
projížďku Holešovem, tentokrát na jaře 2018. 
Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

SPORT

Mažoretky Arabelky obhájily titul Vicemistra Evropy
Děkuji všem děvčatům za výbornou reprezentaci
a sportovní nasazení při celoroční tréninkové přípravě.
Poděkování patří trenérkám Barboře Maťové a Elišce
Doleželové za trpělivost a pomoc s organizací celé naší
výpravy, stejně jako sehranému týmu maminek, které
jsou nám vždy při ruce.
Významnou roli hraje v naší úspěšné reprezentaci
hraje finanční podpora města Holešova, Zlínského kraje,
Nadace SYNOT a dalších institucí, jejichž pomoci si velmi
vážíme a patří jim velký dík.
Videa a fotografie z Mistrovství Evropy jsou k vidění
na facebookovém profilu Mažoretky Holešov.
Lenka Klepalová,
Mažoretky Holešov

Výstava chovatelů
drobného zvířectva
Holešov – Počtvrté v řadě měly holešovské mažoretky možnost reprezentovat Svaz mažoretek a twirlingu
ČR – NBTA na mažoretkovém Mistrovství Evropy. To se
konalo 6.-8. října 2017 v holandském Almere za účasti
čtrnácti evropských států. Celý šampionát začal zahajovacím ceremoniálem za vydatné podpory fanoušků,
kteří přijeli fandit přímo do Holandska, ale i těch co sledovali přímý přenos doma na svých obrazovkách. Česká
reprezentace opět patřila při počtu 153 účastnic k té nejpočetnější a v závěru i nejúspěšnější výpravě.
Holešovské Arabelky startovaly v disciplíně Parade
Corps senior s tématickou skladbou „Orient“. Své vy-

stoupení zvládly i přes soutěžní nervozitu skvěle a jejich
energický a přesvědčivý výkon sklidil bouřlivý potlesk
a také vysoké hodnocení poroty. Přesto ale jako minulý
rok chybělo na vítězný chorvatský tým pár desetin bodů.
Při nedělním slavnostním vyhlášení si Arabelky převzaly
pohár a medaile za 2. místo a titul Vicemistra Evropy.
Bronzovou příčku v naší kategorii obsadilo domácí holandské družstvo. Dalšími soupeři byly skupiny z Norska,
Anglie, Itálie a Maďarska.
Kromě krásné podívané v hale měla děvčata možnost navštívit nejznámější místa v Amsterdamu, nasát
přátelskou atmosféru tohoto města a pořídit si fotografie do cestovatelského alba.

Pravidelně pořádá holešovská organizace Českého
svazu chovatelů ve svém areálu na Plačkově výstavu
drobného zvířectva. Podobně tomu bylo i v sobotu 7.
a v neděli 8. října. K vidění byla všemožná plemena
králíků, drůbeže a také holubů a dalších domácích zvířat. Klub pod vedením předsedy Dušana Labudy patří
k nejaktivnějším v našem okrese a výstava významnou
měrou obohacují společenský život regionu a doplňují
i zájem o chovatelství. V sobotu dopoledne proběhlo
hodnocení plemen odbornou porotou a následně byly
prostory areálu otevřeny návštěvníkům a milovníkům
zvířat. Na programu byla i tombola pro příchozí i expozice dalších domácích mazlíčků. Jen počasí moc nepřálo.
RS

Do školy o prázdninách
Holešov – 3. ZŠ Holešov se může pochlubit tím,
že ožila dříve, než jsme zvyklí. 14. – 18. srpna se v prostorách školy konal tradiční příměstský tábor pro žáky
1. stupně, ale také pro předškoláky – za pár dnů prvňáčky naší školy. Děti strávily srpnový prázdninový týden ve
škole, který byl plný her a zábavy, ale také vzdělávacích
aktivit rozvíjejících osobnosti dětí. Program, jenž si kladl za cíl připravit děti nenásilnou formou na nástup do
školy, adaptovat je na prostředí školy a seznámit také
budoucí prvňáčky se spolužáky z vyšších ročníků.
Pro děti jsme připravili zajímavý program: zábavná
angličtina, výtvarné činnosti, atletika, rytmické a hravé aktivity. Každý den se tak děti mohly těšit na jeden ze zájmových kroužků. Kromě těchto stabilních aktivit jsme soutěžili,
běhali venku na hřišti i uvnitř v tělocvičně, prožili bezva den
na Policejní škole, skamarádili se, vyběhali, prosmáli se...
Žádná podobná akce se neobejde bez lidí, kteří stojí
za její přípravou, podporou a realizací: velké poděkování
patří především panu řediteli naší školy Mgr. Ivo Junáškovi, který je těmto aktivitám velmi nakloněn, vždy ochotný, vstřícný a umožnil tak dětem strávit krásný prázdninový týden v prostředí školy.

Děkuji táborovým vedoucím: Bc. Martině Horákové,
Monice Hoškové a instruktorům - studentům holešovského gymnázia. Odměny a další podporu poskytli naši
věrní sponzoři: Lukrom, Raciola, Nestlé Česko, Wastex,
Luko Holešov, České dráhy, rodiče i přátelé – vám všem
moc děkujeme. V neposlední řadě nás, jako již tradičně

podpořil Ing. Jan Dvořák - ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově – děkujeme za celodenní zábavný preventivní program na policejní škole v Holešově.
Je radost takto si užít prázdninový čas! Těšíme se na
další akci!
Iveta Dvořáková, 3. ZŠ Holešov
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ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY OBČANŮM HOLEŠOVA
Pokračování z minulého čísla Holešovska
Josef Hrůza se narodil 20. března
1911 v obci Francova Lhota v tehdejším
okrese Uherský Brod. Jeho matka Veronika Hrůzová se o něho nemohla sama
starat, a proto ho dala na vychování
opatrovníkům manželům Kabalovým
v Holešově v ulici Samostatnost č. 718.
V letech 1917 až 1925 vychodil v Holešově obecnou a chlapeckou měšťanskou
školu. Od svých šestnácti let pracoval jako dělník v továrně
na ohýbaný nábytek Thonet-Mundus v Holešově. V letech
1933 až 1935 si odsloužil vojenskou prezenční službu
u Hraničářského praporu 8 v Šahách na Slovensku.
V roce 1936 se Josef Hrůza rozhodl, že odejde bojovat na straně republikánské armády do Španělska.
Po nevydaření první cestě do Španělska přes Německo se
mu podařilo v lednu a únoru 1937 projít přes Rakousko
a severní Itálii do francouzské Marseille. Odtud Josef Hrůza
odcestoval do španělského města Albacete. Byl přidělen
k protiletadlové baterii s názvem Klement Gottwald, která byla vyzbrojena čtyřmi sovětskými protiletadlovými
kanóny ráže 76 mm. Josef Hrůza byl zařazen u baterie
k optickému dálkoměru.
Dne 13. února 1937 se baterie přesunula na jaramskou frontu severně od Madridu a asi po 2 měsících začala
bránit přímo Madrid. Později Jan Hrůza bojoval s baterií
v provincií Aragón a u městoa Valenciie.
V říjnu 1938 nařídila španělská vláda, aby dobrovolníci opustili Španělsko. Josef Hrůza překročil hranice
ze Španělska do Francie 9. února 1939. Po překročení
francouzských hranic byl internován nejdříve v táboře Argeles-sur-Mer na pobřeží Středozemního moře a od května 1939 v koncentračním táboře Camp de Gurs. V polovině
prosince probíhaly v táboře Gurs odvody do československé zahraniční armády a Josef Hrůza se u odvodní komise
prezentoval 19. prosince 1939. Před Vánocemi přijel do
výcvikového střediska ve městě Agde, kde byl přidělen
k 1. pěšímu pluku, 11. rotě. Po přepadení Francie nacistickým Německem byl 1. pěší pluk ve dnech 5. až 11. června
1940 přesunut na frontu východně od Paříže. Po ústupových bojích se Josef Hrůza v přístavu Sete, kam dorazil

26. června, nalodil na egyptskou loď Rod
el Farag a přes přístav v Gibraltaru doplul
12. července 1940 do přístavu Liverpool
ve Velké Británii.
Po vylodění byli vojáci, včetně
Josefa Hrůzy, přesunuti do stanového
tábora v zámeckém parku v Cholmondeley v hrabství Cheschire. Zde se část
vojáků odmítla podřídit československému velení a nechtěla dále sloužit
v československé armádě v zahraničí.
K této skupině se přidal i Josef Hrůza. Byla mu odňata vojenská hodnost a od 28. července byl internován v táboře
v Oswetry. V říjnu probíhaly odvody britské armády do
Pomocného vojenského ženijního sboru (Pioneer Corps)
a Josef Hrůza se přihlásil do této jednotky 9. října 1940. Byl
přidělen do 226. roty Pioneer Cops v Ilfrancombe v hrabství Devon a tato rota později pracovala při opevňovacích
pracích převážně na letištích RAF.
Na Vánoce 1941 vyhlásil president Edvard Beneš
abolici pro všechny vyloučené vojáky v Anglii. Josef Hrůza využil této možnosti a 1. ledna 1942 se prezentoval
u Náhradního tělesa čs. armády v Leamington Spa. Dne 27. února byl přidělen
k Výcvikovému středisku československého
letectva v St. Athan, kde byl přijat do RAF
Volunteer Reserve. Zpočátku vykonával ve
středisku různé pomocné práce, později až
do konce války měl na starost pozemní výcvik nováčků.
V roce 1943 se oženil s britskou státní
příslušnicí, slečnou Joyce Goldsmit z Brightonu, se kterou měl syna. Do vlasti se vrátil
i s rodinou 18. prosince 1945. Z armády byl
propuštěn 4. června 1946. Manželka se synem se v únoru 1946 vrátila do Velké Británie a manželé se později rozvedli.
Po propuštění z armády pracoval Josef
Hrůza jako dělník v Karlových Varech, od
roku 1947 až do června 1948 byl národním
správcem sodovkárny v Mariánských Lázních. Po zrušení sodovkárny pracoval jako
vrátný v hotelu Pacific a později jako lesní

dělník v Mariánských Lázních. V roce 1950 byl přijat do
Sboru národní bezpečnosti a sloužil na oddělení Veřejné
bezpečnosti v Mariánských Lázních. Později byl přemístěn
na okresní oddělení Veřejné bezpečnosti do Kroměříže
a od roku 1954 do Holešova.
V roce 1951 se oženil s Jarmilou Rosmanitovou, se kterou společně vychovávali dvě děti. V Holešově bydleli na ulicí
Nábřeží č. 790, později na sídlišti Ludvíka Mucalíka u letiště.
V roce 1966 odešel Josef Hrůza do starobního důchodu. V roce 1991 byl armádou rehabilitován a povýšen do
hodnosti majora ve výslužbě. V roce 1996 mu bylo španělským parlamentem nabídnuto španělské státní občanství.
Svůj nelehký život Josef Hrůza dožil v domově důchodců
v Holešově. Zemřel 6. října 2001 v nemocnici v Kroměříži.
Za sviji činnost v československé zahraniční armádě
byl Josef Hrůza vyznamenán v roce 1945 Československou
medailí „Za zásluhy“ II. stupně a Československou vojenskou pamětní medailí „Za službu v československé armádě
v zahraničí“ (se štítkem Francie a Velká Británie). Britové
ocenili jeho službu v Pioneer Corps odznakem Good Conduct Badge.
Pokračování v příštím čísle

až
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Školní sportovní soutěže zahájil Holešov úspěšně
Holešov – Podzimní atletické soutěže, pořádané Asociací školních sportovních klubů ČR, odstartovaly začátkem
září okresním Středoškolským atletickým pohárem v Kroměříži: zde bojovali zástupci středních škol o právo postupu
do krajského kola a holešovští sportovci byli tradičně velmi úspěšní! Atletky z policejní školy obsadily 1. místo a hoši
z téže školy si odvezli bronzové medaile; k tomu navíc přidali řadu pěkných individuálních umístění:
družstva – dívky:

1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
hoši: 1. Gymnázium Kroměříž			
2. Gymnázium Kroměříž		
2. SŠ-COPT Kroměříž			
3. Gymnázium LJ Holešov		
3. VPŠ a SPŠ MV Holešov

Skok daleký:
200 m:

1. Šárka Polášková		
1. Sára Vitovská		

504 cm (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
28,9 s (Gymnázium LJ Holešov)		

Skok vysoký:
1. Šárka Polášková		
160 cm (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
400 m:
1. Tomáš Bartůsek		
54,6 s (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
1 500 m:
1. Tomáš Odstrčil		
4:28,2 m(Gymnázium LJ Holešov)
Vrh koulí:
1. Jakub Kasala		
12,18 m (Gymnázium LJ Holešov)
		
Další okresní závody – tentokrát v přespolním běhu – proběhly 26. září v biatlonovém areálu Bedlina v Bystřici p.H.
a i zde byli zástupci našich škol velmi úspěšní:
mladší žáci: 2. I. ZŠ Holešov (Filip Bělíček, David Kuba, Petr Zámorský, Šimon Pospíšil, Matěj Pumprla, Pavel Zdráhal)
starší žákyně: 2. I. ZŠ Holešov (Ema Fridrichová, Anna Zatloukalová, Kristýna Konečná, Kateřina Juráňová, Karolína
Smýkalová)
starší žáci: 3. I. ZŠ Holešov (Pavel Mynařík, Petr Omasta, David Josefčák, Tomáš Hanák, Vít Pustka)
dorostenci: 2. Gymnázium LJ Holešov (Tomáš Odstrčil, David Jetelina, Daniel Dočkal, Martin Skříček) 3. VPŠ a SPŠ MV
Holešov (Erik Jünger, Ondřej Měrka, Petr Ševčík, Petr Horák, Adam Michalík)
dorostenky: 1. Gymnázium LJ Holešov (Pavla Hermanová, Petra Nováková, Eva Urbášková, Markéta Zajacová, Ema
Jiroušková, Karolína Kovářová)
Všem účastníkům patří poděkování za předvedené výkony a postupujícím do krajského kola přejeme hodně
úspěchů!!!
Mgr. Svatava Ságnerová
Viceprezidentka AŠSK ČR

Zdraví pro rodinu
V sobotu 21. 10. 2017 od 9.00 do 14.00
v SVČ – TYMY
PROGRAM:
9.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - vystoupení dětí
9.30 – 13.00 WORKSHOPY, BESEDY, UKÁZKY
CVIČENÍ, OCHUTNÁVKY JÍDEL A TAKÉ PROGRAM PRO DĚTI
Můžete se těšit na:
Centrum preventivní medicíny Brno - přednáška
„Novinky medicíny pro naše zdraví“, možnost diagnostiky cév zdarma
Ladislav Šíma – přednáška „S radostí ke zdraví i po
padesátce bez prášků a nemoci“ Mikro-výživa pro
naše tělo, ochutnávka produktů s houbou REISHI
Voda je zázrak-úklid bez chemie
Tradiční čínská medicína s produkty TIANDE
VIA HUMAN – přednáška „Voda jako lék“
BOTY J HANÁK R, s.r.o. - patentovaná biomechanická obuv s biomechanickou
aktivní stélkou
FALUN DAFA – kultivační metoda - cvičení
a další….
13.00 – 14.00 ZÁVĚREČNÁ BESEDA S ODBORNÍKY
NA TÉMA ZDRAVÍ
Vstupné dobrovolné

KDU-ČSL Holešov a Orel jednota Holešov uspořádali Svatováclavský turnaj
v malé kopané
Holešov – Pátý ročník turnaje v malé kopané musel být kvůli nepříznivému počasí přesunut z původně
plánované soboty 23. září přímo na čtvrteční svátek
sv. Václava - Den české státnosti. Volný den naštěstí
návštěvnost nijak negativně neovlivnil a tak se na Orelském hřišti v Holešově setkalo celkem osm mužstev.
Sešly se zde týmy z Holešova, Přílep, Všetul a Bystřice
pod Hostýnem. Slunečný den vylákal ven také fanoušky
všech týmů, což podpořilo správnou sportovní náladu.
Skvělé občerstvovací zázemí vytvořili obětaví členové
Orla a holešovských lidovců. Protože se měli celý den co
ohánět, patří jim za veškerou pomoc velké poděkování.
Vítězem se stal tým Star Holešov, následovaný družstvem Kanada Holešov a mužstvem z Přílep na bronzové
příčce. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Martin Machálek,
nejlepším brankářem Jiří Tureček a nejlepším střelcem
David Froňka. Vítězové si převzali i putovní pohár, o který se nepochybně svede neméně urputný boj příští rok.
Všem družstvům děkujeme za účast a za jejich hru v duchu fair play!
Ondřej Machálek
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Fotbalová školička - nevysychající líheň talentů SFK ELKO Holešov

Holešov – Uplynulou sezónu 2016/2017 jsem
dostal možnost coby bývalý aktivní fotbalista a funkcionář doprovázet jako prarodič svého vnuka Štěpána do
holešovské fotbalové školičky, která má mnohaletou
tradici ve výchově nejmladší fotbalové generace. Již
od prvních tréninků na hřišti ve Všetulích byla patrná
vysoká odbornost, zkušenosti a citlivý přístup trenéra Stanislava Jaši, kterého výborně doplňovala mladá
fotbalistka a trenérka Terezie Pospíšilíková, studentka
holešovského gymnázia. Tito dokázali více než dvaceti
klukům a dvěma dívkám ve věku 5–7 let během roku
vštípit nejen základy fotbalové abecedy, ale i kázně a týmové spolupráce. Že se jim práce dařila, o tom svědčí
minimální počet „odpadlíků“ i nadšení a zápal těch,
co zůstali a fotbal si zamilovali.
První křest ohněm proběhl pro holešovské fotbalové naděje na halovém turnaji v Bystřici pod Hostýnem

v únoru 2017, kde zaznamenali první góly, vítězství i porážky, a z 9 účastníků si odvezli i první medaile za krásné
třetí místo. Následovalo několik kol turnajů fotbalových
školiček v rámci okresu Kroměříž, kde obě naše družstva dosahovala velmi dobrých výsledků. Nešlo o góly
a body, to ostatně trenéři, ani my, přítomní rodinní příslušníci, moc nesledovali. Šlo o to, aby si všichni zahráli,
získávali herní návyky a zkušenosti. Radost z gólů a vítězství se už ale samozřejmě u hráčů náležitě spontánně
projevovala. Za zmínku stojí červnový turnaj školiček
ve Zlíně – Loukách, kterého se holešovská školička zúčastnila spolu se sedmi družstvy ze Zlínska a Hradišťska.
Proběhl totiž v dešti a blátě, což byl tedy od všech hráčů
úctyhodný výkon.
Pan trenér Jaša dokonce v průběhu turnaje byl
nucen dovézt z Holešova náhradní dresy, a tak jsme dohrávali s pamětnickým nápisem Slavoj Všetuly na hrudi.

Jen pro úplnost: dosáhli jsme 4 vítězství, 1 remízy a 2
porážek a skončili na pěkném 4. místě.
A byl tu 26. červen a slavnostní zakončení sezóny.
V dovednostních soutěžích i fotbalovém zápase to mladí
fotbalisté nandali nám rodičům a prarodičům, dostali od
oddílu spoustu dárečků, sladkostí, pamětní fotografie
a nechyběly ani láhve dětského šampaňského. Závěrem
se sluší poděkovat trenérům Stanislavu Jašovi a Terezii
Pospíšilíkové, fotbalovému oddílu SFK ELKO Holešov
a všem rodičům a prarodičům, kteří tvořili nezbytný
doprovod a servis začínajícím fotbalistům a popřát
nové trenérské dvojici – fotbalovým tatínkům Davidovi
a Ríšovi, kteří vystřídali pana Jašu, aby spolu s Terezkou
úspěšně pokračovali ve výchově fotbalových talentů
v Holešově.
Za rodiče a hráče školičky
JUDr. Milan Fritz a Štěpánek

První ročník Lovců perel zná své vítěze
Holešov – Soutěž pro všechny čtenáře, ve které se vybrané dětské knížky stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zisk v podobě perliček a dalších odměn, má
za sebou v holešovské knihovně první ročník.
Hra vznikla v Knihovně města Hradce Králové a jejím hlavním cílem je proměnit čtení v dobrodružství a z práce s knihou udělat pro děti zábavu. Zaměřuje se na vnímání
čteného textu díky otázkám, které děti k vybraným knihám obdrží, a motivuje je k dalšímu čtení díky tomu, že za každou přečtenou a zpracovanou knihu děti obdrží jednu
perličku, za doplňující otázky pak groše, které mohou směnit za drobné dárky. Perly si čtenáři postupně navlékají na vlasec a ten nejúspěšnější lovec po roce získá odměnu.
Těmi nejlepšími z nejlepších se v prvním ročníku stali Míša Dlabajová, Štěpánka Ambróšová a Klára Svobodová, kterým gratulujeme!
A pro ty ostatní máme dobrou zprávu! Nový ročník Lovců perel právě odstartoval, nové knihy, perly a odměny na všechny lovce už čekají!
Kolektiv knihovny
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VÝROČÍ

VÝROČÍ - LISTOPAD
26. 11. 1957 Zemřel v Bystřici pod Hostýnem ČEJKA, Theodor Nepomuk, učitel, šiřitel esperanta. Vystudoval učitelský ústav v Příboře a poté učil na Měšťanské a obecné škole chlapecké v Bystřici pod Hostýnem. Mezi žáky podporoval ideje skautingu; věnoval se turistice, lyžování i cyklistice. Založil a řídil esperantské časopisy Internatia pedagogia
revue, Revue internatia a Český esperantista. Spolu s J. Krumpholcem vydal „Esperanto: malá učebnice“, „Učebnice esperanta pro samouky i kursy“ a „Úplná učebnice
esperanta“. Osvětový pracovník, propagátor myšlenek Masaryka. Inicioval založení bystřické spořitelny a městské knihovny. V Příboře, kde studoval, stojí jeho pomník.
(*10. 1. 1878 v Holešově) - 60. výročí úmrtí
13. 11. 2007 Zemřel JANALÍK, František - novinář a publicista, beletrista, fotograf. Šéfredaktor časopisu Krkonoše – Jizerské hory, vedoucí odboru kultury Správy KRNAP. Věnoval se
ornitologii a fotografování živé přírody. V periodickém tisku uveřejnil více než 500 zpráv, článků, fejetonů a humoristických povídek z prostředí hor, myslivců a lesníků,
tvořil i beletrii. Spoluautor kuchařských knih „Tajemství židovské kuchyně aneb 270 tradičních židovských receptů. Dílo: „Když Krakonoš nekouká“, „Jak jsem lezl Krakonošovi do zelí“, „Hříšníci hor krkonošských“, „Kvítka z čertovy zahrádky“, „Myslivecká vyznání“. (*3. 9. 1938 v Rymicích)
29. 11. 2012 Zemřela SKÁLOVÁ, Ema. V rodném Holešově získávala jako ochotnice i první divadelní zkušenosti. Začala studovat obor zubní laborantka, ale z podnětu brněnského
divadelního režiséra Aleše Podhorského se rozhodla pro dráhu herečky. Vystudovala Státní konzervatoř v Brně (1940) a ještě za studií pohostinsky účinkovala na jevišti
Státního divadla v Brně (hry Ondřej a drak nebo Se srdcem divno hrát), uplatnila se také v brněnském rozhlase. Profesionální angažmá získala ve Východočeském divadle v Pardubicích (1940-1941), do konce války pak hrála v Českém divadle v Olomouci (1941-1945), kde zaujala velkými rolemi v Noci na Karlštejně, Našich furiantech
nebo hlavní rolí v Goldoniho komedii Mirandolína. Po zbytek své herecké dráhy byla spjata s Realistickým divadlem Zdeňka Nejedlého, kde působila až do odchodu do
důchodu (1945-1972). Na divadelním jevišti vynikla Skálová jako univerzální herečka s bravurní schopností obsáhnout řadu odlišných charakterů v klasickém i moderním repertoáru. Výjimečné schopnosti prokázala například v českých hrách Strakonický dudák, Lucerna nebo Stříbrný vítr, ze světového fondu si zahrála například
v představení Člověk pro každé počasí, O myších a lidech nebo Bouře. Přes její herecké schopnosti hrála za svůj život pouze ve dvaceti filmech, navíc výhradně ve vedlejších až epizodních úlohách. Její největší filmovou rolí byla postava atraktivní Fanynky v psychologickém dramatu Kruh, uplatnila se i v komediálním žánru - hraběnka
Kounicová ve filmu Poslední růže od Casanovy. Více pozornosti na sebe upoutala až v 70. a 80. letech účastí v několika televizních seriálech (Pan Tau), až do vysokého
věku se objevovala v televizních inscenacích. Prosadila se i v rozhlase; až do bezmála devadesáti let věku účinkovala v rozhlasových pohádkách. Svůj kultivovaný hlasový
projev uplatnila i v dabingu. Ema Skálová získala v roce 1993 cenu Senior Prix od Nadace Život umělce. (*2. 10. 1915 v Holešově) – 5. výročí úmrtí
17. 11. 1907 Narodil se v Němčicích na Holešovsku PRAVDA, Vladimír, publicista, fotograf, profesor gymnázia ve Vsetíně. Překládal z ruštiny učebnice a prózu A.P. Čechova,
I.A. Gončarova , L. Leonova či N. Stěpanova. (+ 30. 3. 1978 ve Vsetíně) – 110. výročí narození
25. 11. 1922 Narodil se v Machové ZELINA, Ladislav – Doc., PhDr., CSc., pedagog. Vyučoval na základních školách prvouku a matematiku. Působil Přílepích, Mysločovicích, Štěpánkovicích na Hlučínsku, Velkých Karlovicích a v Růžďce na Valašsku. Spolu s Josefem Brožem a Imrichem Lečkem vydali „Početnici pro třetí ročník základní devítileté školy“
(s ilustracemi Adolfa Hoffmeistera). Dálkově studoval na Karlově univerzitě v Praze. V letech 1968 – 1988 působil na Pedagogické fakultě UP v Olomouci jako vedoucí
Katedry pedagogiky. Napsal řadu učebnic a odborných článků, které publikoval ve sbornících. Psal o významných osobnostech regionu, napsal také Dějiny obce Machová
a spolupracoval s Janou Langerovou na publikaci „Dějiny římskokatolické farnosti Žeranovice“. (+17. 11. 2013 ve Vyškově) – 95. výročí narození

Svatý Martin přijede
i do Holešova
Letošní sobota 11. listopadu připadne na svátek
sv. Martina, se kterým je spojena řada zvyků. Jezdí na bílém koni – tedy přináší sníh. Na jeho svátek se většinou
začnou čepovat mladá, tedy svatomartinská vína. A je
patronem žebráků a tedy i sociální péče, neboť se rozdělil
o svůj plášť s nuzákem na ulici. V našem městě v posledních
letech připomínáme památku tohoto světce a snažíme
se obnovit některé zvyky, s ním spojené. Také letos proběhne už dopoledne od 11,00 hodin kde jinde než v kapli
u sv. Martina ve Smetanových sadech svatomartinská mše
sv. A od 16,00 hodin začnou svatomartinské oslavy na
náměstí Dr.E.Beneše. Na svém oři přijede skutečný, plně
vyzbrojený rytíř se svou družinou, který předvede onu
proslavenou scénu, ve které se sv. Martin dělí s žebrákem
o svůj plášť. Děti, které si přinesou lampiony potom budou
moci v čele se sv. Martinem vykonat lampionový průvod po
městě. Pro dospělé bude připravena ochutnávka a nabídka
mladých ví n, kterým požehná holešovský farář a děkan
J. Walczak. A všem bude vyhrávat hudba, aby jim to svatomartinské víno ještě lépe chutnalo. Přijďte se také na
sv. Martina podívat!
-kb-

28. říjen - státní svátek velkého významu
Vážení občané,
dovolte nám několik vět v souvislosti s významným státním svátkem České republiky, který slavíme na podzim
tohoto roku.
28. říjen představuje nejdůležitější státní svátek České republiky, představuje vznik naší novodobé státnosti.
Za naši svobodu a suverenitu položily stovky a tisíce lidí život, proto je povinností nás všech se v tento den jejich
památce poklonit. Tento den je významným svátkem moderních českých dějin. Před 99 lety uprostřed poválečné
a často i nedemokratické Evropy vznikl stát, který byl vybudován na jednoznačně na demokratických základech, který
velmi rychle začal hospodářsky prosperovat a v třicátých letech minulého století se zařadil mezi nejvyspělejší evropské země.
Má smysl – v dnešní překotné uspěchané době - tento svátek slavit? Domníváme se, že jednoznačně ano
- s cílem navázat na dobrou pověst a pozitiva tzv. první republiky. Dnešní česká společnost se velmi často vzdaluje
zásadám, které vyznával první český prezident T. G. Masaryk. Přiznejme si, že po dvaceti osmi letech budování demokracie jsme v řadě oblastí našeho života nijak zásadně nepokročili… naše současnost, morálka a stav věcí veřejných
je velmi často pravým opakem Masarykova Československa…
Máme-li být ve společenství vyspělých evropských států plnoprávným a ostatními respektovaným členem
- možná víc než na stavu ekonomickém záleží na tom, jak rozumíme svým vlastním dějinám, jak ukončíme jejich
neustálé zpochybňování a přehodnocování. Dějiny se nemýlí - dějiny byly, jsou a budou existovat tak, jako existuje
28. říjen 1918, se kterým začínají existovat dějiny naší státnosti.
Přejeme vám krásné sváteční podzimní dny.
		
Mgr. Svatava Ságnerová
			
Ing. Jaromír Tomšů
			
Zastupitelé města Holešova
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TYMY
Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov,
573 39 69 28, 734 358 563
vsetuly@centrum.cz, www.tymycentrum.cz
20. 10. Premedical - preventivní vyšetření, od 9.00 do
18.00, přihlášky v kanceláři TYMY
20. – 21. 10. Noční deskohraní - od 18.00, cena: 100,- Kč
pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými
hrami a nejen to, přihlášky do 18. 10.
21. 10. Zdraví pro rodinu – od 9.00 do 14.00 v SVČ – TYMY
(besedy na téma zdraví, cvičení, preventivní vyšetření
cév, ekologická kosmetika, Voda – základ života, zdravá
výživa atd.), vstupné dobrovolné
22. 10. Taneční pro dospělé – od 18.00, cena: 1400,- Kč za
pár a 6 lekcí, přihlášky do 20. 10.
26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny –
čtvrtek 26. 10. Sportovní vyžití 8.00 – 16.00,
cena: 290,- Kč
Cena zahrnuje odbornou práci pedagoga, pomůcky, dopolední a odpolední svačinku, oběd a pitný režim
pátek 27. 10. Výtvarné dílničky všeho druhu 8.00 – 16.00
cena: 250,- Kč
Přihlášky do 16. 10. v kanceláři SVČ - TYMY
LISTOPAD
2. 11. Vědomý půst – beseda s Peterem Starcem v 18.00
hodin v čajírně SVČ – TYMY, vstupné: 50,- Kč
3. – 5. 11. Vědomý půst – víkendový kurz s Peterem Starcem
3. 11. Slavnost broučků od 17.00 na náměstí E. Beneše,
průvod broučků povede přes město do zámku (vlastnoručně vyrobené lampiony a kostýmy budou oceněny)
4. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež DĚTSKÁ PORTA A MELODIE bližší informace a přihlášky v kanceláři a na webu SVČ, přihlášky do 25. 10. 2017

5. 11. Soutěž ve společenských tancích - Taneční soutěž
„O Všetulskou lentilku“ – společenský sál TYMY od 9.00,
vstupné 100,- Kč
9. 11. Rukodělné hrátky s Vlaďkou Hlavinkovou – od
16.00 v TYMY, podzimní téma – enkaustika,
dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč
10. 11. Kurz modelingu aneb jak o sebe správně pečovat
– úvodní lekce pro dívky od 12ti let, cena: 380,- za 10 lekcí, etiketa, péče o pleť, minikurz líčení, focení, vizážistika,
choreografie … počet míst omezen, přihlášky do 3. 11.
10. - 11. 11. Noční deskohraní – od 18.00, cena: 100,- členové, 150,- ostatní , večer s deskovými hrami a nejen to,
přihlášky do 8. 11.
11. 10. Florbalový turnaj – od 10.00 (prezentace v 9.00),
pro děti do 15ti let (hráči v poli: 3+1), startovné 30,- Kč
na hráče, přihlášky do 3. 11.
12. 11. Čertovská pohádka – od 16.00, vstupné 40,14. 11. Muzikoterapie s Jitkou Králíkovou - od 16.00 do
19.00, cena: 400,-, přihlášky do 5. 11.
15. 11. Africké bubnování – minikurz - od 16.00 do 17.00
pro děti od 4 let nebo pro rodiče s dětmi cena: 50,- dítě,
80,- dospělý, zajišťují bubeníci z Rytmu pro život, přihlášky do 10. 11., v případě zájmu možnost domluvit i bubnování pro dospělé
16. 11. Premedical – preventivní vyšetření, od 9.00 do
16.00, přihlášky v kanceláři TYMY
21. a 22. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční dopolední program pro děti MŠ a ZŠ, rezervace předem
22. 11. Rozsvícení vánočního stromu – od 16.30, zahrada
TYMY a tělocvična, předvánoční program folklorních souborů na Hané a Valašsku, vstupné dobrovolné, všechny
srdečně zveme !
26. 11. Republikové finále taneční soutěže Sedmikvítek
– různé taneční styly od 11.00, společenská hala TYMY
29. 11. Hedvábná dílna s Bárou – od 16.00 do 19.00 v SVČ –

TYMY, přijďte se kreativně vyřádit při malování na hedvábí,
kurzovné 100,- Kč + cena materiálu, přihlášky do 25. 11.
30. 11. Rukodělné hrátky s Vlaďkou Hlavinkovou – od
16.00 v TYMY, zimní téma, dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč
30. 11. Vědomý půst – beseda s Peterem Starcem v 18.00
hodin v čajírně SVČ – TYMY, vstupné: 50,- Kč
1. – 3. 11. Vědomý půst – víkendový kurz s Peterem Starcem
PŘIPRAVUJEME
1. 12. Festival deskových her – od 15.00 do 18.00
2. 12. Festival deskových her – od 9.00 do 13.00
3. 12. ROCKY – muzikál v Praze, Kongresové centrum,
cena: 1450,- Kč nebo 1290,- Kč,
přihlášky do 31. 10. 2017
PLYŠÁK PRO RADOST – charitativní sbírka plyšáků, můžete nosit do TYMY oprané a vyčištěné plyšáky, které můžou
udělat radost dalším dětem, výtěžek sbírky bude odeslán
na konto Šance a Stonožka, plyšáky můžete nosit do
TYMY každé pondělí a pátek do 30. 11.
DÍVKA ROKU 2018 – děvčata ve věku 13-16let, můžete se
již nyní hlásit v kanceláři TYMY do této zajímavé soutěže,
oblastní kolo bude v únoru 2018, hlaste již nyní, proběhnou přípravná setkání a workshopy
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Kapacita cca 40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze
zahrady a součástí je také sociální zařízení. Informace na
tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
Nabídku zájmových kroužků na školní rok 2017-2018 najdete na stránkách – www.tymycentrum.cz
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY nebo na stránkách www.tymycentrum.cz

Holešovské setkání Sulejmana Secka a Abdula Urbana
I když by se mohl leckdo vyděsit, že islamisté jsou už
i v Holešově, není tomu tak. Naopak! V sobotu 30. září se
na holešovském koupališti sešli přátelé 1. místopředsedy
Českých drah Ludvíka Urbana a přivítali na něm konzula
Republiky Senegal pro střední a východní Evropu, Monsieur Souleymana Secka (Senegal je francouzsky mluvící
stát v nejzápadnější části rovníkové Afriky). Ten nejen že
v současnosti žije a působí na Slovensku, ale také plynně
hovoří slovensky, neboť je absolventem Vysoké školy dopravní v Žilině. A odtud pramení jeho přátelství s Holešovákem Ludvíkem Urbanem, který byl jeho spolužákem.
A ten – což tady nikdo doposud nevěděl – měl během
svých vysokoškolských studií přezdívku Abdul. No občas
se člověk o svých přátelích a spoluobčanech dozví zajímavé věci. Monsieura Secka mimo jiné přivítali i Alena
Gajdůšková, Petr Kořenek, Jaroslav Chmelař a Libor Liška.
Velmi milý, přívětivý a vtipný konzul je – ostatně má na to
vzdělání – odborníkem především na železniční dopravu
a mimo jiné informoval o zamýšlené mnohamiliardové investici do přestavby dopravní infrastruktury, což by mohlo
přinést zajímavé zakázky i pro české dodavatelské firmy.
Jaroslav Chmelař
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František Nedvěd
1. prosince 2017 - kino Svět

18.

PÁTEK 10.11.
19:00, DRIVE CLUB Zámek HOLEŠOV

NICK SCHNEBELEN
GROUP
(USA)

CHEAP TOBBACO

(PL)

OLD DOGS feat. Charlie SLAVÍK
Magdalena MALANÍKOVÁ a S.O.S.
GOOD OLD TRAILS

www.musica-holesov.cz
předprodej: Informační centrum Zámek Holešov
v síti Ticketportal: www.ticketportal.cz

Ferona

Spolek Castellum Holešov vás srdečně zve na předvánoční koncert
Františka Nedvěda a jeho doprovodné kapely, který se uskuteční v pátek 1. prosince 2017 v 19.30 hodin v sále kina Svět v Holešově.
Vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek v MIC MKS.

www.holesov.cz
Inzerujte v Holešovsku.
Kontakt: 603 488 727

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

SportRelax – Krytý bazén Holešov
Celé sportovní relaxační centrum je v plném provozu!
www.thholesov.cz/sportrelax/
tel.: +420 573 398 434
bazen@thholesov.cz
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