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Volby 2012
Holešov (frs) - V nastávajících
volbách do Zastupitelstva Zlínského
kraje se chystá kandidovat také celá
řada holešovských občanů. Jsou
mezi nimi současní holešovští zastupitelé, lékaři, studenti podnikatelé,
učitelé a zástupci řady dalších profesí. Uvnitř čísla najdete podrobné
informace o tom, za které subjekty
tito občané kandidují, na kterém
místě kandidátky jsou zařazeni
a jaké vlastně mají šance, aby se do
krajského zastupitelstva vůbec dostali. Podrobnosti k volbám najdete
na str. 2, 3 a 4.

Zastupitelé
budou jednat
Další zasedání Zastupitelstva
města Holešova se uskuteční v pondělí 24. září 2012 od
16 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu
Holešov. Program je na str. 2.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ. Na 600 studentů se zúčastnilo dalšího ročníku Evropského dne jazyků,
který se konal v pátek 14. září v učebnách holešovského gymnázia. Podrobnosti na str. 6.
Více fotografií na www.holesov.cz. Foto František Sovadina

Nestlé vypisuje granty
Region (sov) - Společnost
Nestlé Česká republika zveřejnila
pravidla pro poskytování grantů ze
svého rozpočtu. Grant je určen na
podporu aktivit v následujících oblas-

tech, resp. v jejich kombinaci: volný
čas dětí a mládeže s důrazem na
fyzický pohyb, ochrana životního prostředí, zdravý způsob života, podpora
fyzické aktivity. Podrobnosti na str. 9.

Již podesáté prezentují hromadně svá díla umělci z Holešova a blízkého
okolí na výstavě nazvané Letní iluze. Podrobnosti uvnitř čísla.
Foto Jiří Vojáček

Prodej alkoholu omezen
Co vy na to, pane starosto?
V pátek večer zakázala vláda České republiky
na celém území prodej alkoholických nápojů
s obsahem nad 20 procent alkoholu. Jak se tato
skutečnost projevila v Holešově? Co vy na to,
pane starosto?
„Už v průběhu minulého týdne jsme prostřednictvím městského rozhlasu a internetových stránek
upozorňovali občany, aby se zdrželi konzumace
alkoholu nejasného původu, jehož požití by se mohlo
stát zdrojem smrtelné otravy. Poté, kdy vláda České
republiky v pátek večer rozhodla o zákazu prodeje alkoholu s obsahem
nad 20 procent, strážníci městské policie objížděli všechny restaurace
a informovali majitele a přítomný personál o tomto vládním rozhodnutí.
Holešov je také obec s rozšířenou působností (ORP) a vykonává státní
správu i pro ostatní obce ve své působnosti. Proto jsme v této souvislosti
plnili i některé úkoly ve vztahu k těmto obcím, jak nám ukládá zákon. Do
pondělka 17. září jsme přitom nezaregistrovali v Holešově a ani ve správním
obvodě města žádný případ otravy metanolem.
Chtěl bych apelovat na občany, aby aktuální vládní opatření spojená
s prodejem alkoholu nechápali jako restrikci, nýbrž jako počin, který slouží
k ochraně jejich zdraví. Opatření, která jsme v Holešově přijali, nešla nad
rámec toho, co rozhodla vláda České republiky.“
(sov)
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Holešované se ucházejí o místa v zastupitelstvu kraje
Holešov (frs) - Nastávajících
voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje, které se budou konat
ve dnech 12. a 13. října 2012, se
zúčastní dvaadvacet politických
stran a subjektů. Na mnoha kandidátkách figuruje také celá řada
obyvatel Holešova, mezi nimi
i několik současných zastupitelů
města Holešova.
Z holešovských kandidátů
v rámci všech kandidátek do Zastupitelstva Zlínského kraje byl na nejvyšším místě nominován jednatel
firmy Roman Lukáš, když v rámci
uskupení Zdravý kraj osloví voliče
z 5. místa. Ekonomka a členka Zastupitelstva města Holešova Gabriela Hradilová figuruje na kandidátce ODS na šestém místě. Na 37.
místě téže kandidátky je i současný
starosta Holešova Zdeněk Janalík.
Nejvýše postaveným Holešovanem na kandidátce ČSSD je

holešovský radní a ředitel KCOD
ČD ve Zlíně Luděk Urban. O hlasy
voličů se bude ucházet ze sedmého místa. Na 36. pozici je místostarosta Holešova Jaroslav Chmelař a
na 48. je za Holešov na kandidátce
ČSSD projektový manažer Martin
Knápek. Za KSČM bude z Holešova kandidovat pouze zastupitelka
a vedoucí školní družiny Ludmila

Krajské volby 2012
Štaudnerová, a to na 28. místě.
Na kandidátce Starostové a TOP
09 pro Zlínský kraj jsou hned tři
Holešované. Místostarosta Holešova Rudolf Seifert na 15. místě,
ekonomka Jana Šťastná na 45.
místě a památkář Karel Bartošek
na 50. pozici. Holešov reprezentuje v rámci kandidátky Křesťanské
a demokratické unie - Českoslo-

Program jednání holešovského
zastupitelstva
Další zasedání Zastupitelstva města Holešova se uskuteční v pondělí 24. září 2012 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu Holešov. Rada města navrhla, aby se jednání zastupitelstva
města řídilo tímto programem:
I. Zahájení.
II. Program jednání:
1. Schválení programu.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Volba návrhové komise.
4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města.
5. Zpráva o činnosti orgánů města.
6. Realizace akce „Odstranění hlavních závad požárně bezpečnostního řešení na Centru pro seniory Holešov“.
7. Investiční záměr - Stavebniny, Holešov, ul. Tovární.
8. Odpis pohledávek za bytové a nebytové prostory.
9. Schválení úvěrové smlouvy na financování obchvatu města.
10. Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření
č. 8/2012.
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství při jednotném pořízení
a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského
kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky.
12. Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, k.ú. Holešov.
13. Zveřejnění záměru směny pozemků, k.ú. Holešov.
14. Prodej části pozemku p.č. 1038/6, k.ú. Všetuly.
15. Prodej části pozemku p.č. 244/21, k.ú. Žopy.
16. Prodej městských pozemků pro stavbu garáží, k.ú. Holešov.
17. Prodej části pozemku p.č. 362/1, k.ú. Všetuly.
18. Prodej části pozemku p.č. 208/16, k.ú. Holešov.
19. Prodej pozemků pod již postavenými garážemi.
20. Ukončení veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na zastavění
části lokality ul. Školní.
21. Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1195/4 v budově
čp. 1193-1194-1195, Holešov.
22. Prodej nebytového prostoru č. 1194/5 v budově č. p. 11931194-1195, Holešov.
23. Program regenerace městské památkové zóny Holešov.
24. Zpráva předsedkyně kontrolního výboru o výsledku kontrol
za I. pol. 2012.
III. Diskuse členů zastupitelstva města.
IV. Diskuse občanů města.
V. Přednesení souhrnu přijatých usnesení.
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venské strany lidové na 17. místě
technik Vojtěch Jurčík a na 34.
místě lékařka Petra Bílková.
Také Strana Práv Občanů
Zemanovci nominovala do voleb
tři občany Holešova. Na 15. místě
právníka a důchodce Petra Hálu,
na 24. místě hydrogeologa a ekologa Zdeňka Vacka a na 39. místě
studenta a předsedu občanského

sdružení Jakuba Nevřalu. Za uskupení ZVUK 2012 kandiduje na 13.
místě učitelka základní školy Ivona
Vávrová a na 27. místě advokátka
Jarmila Pokorná. Za politické uskupení Lékaři a odborníci za ozdravení kraje figuruje na 11. místě ekonom Tomáš Veverka a na 14. místě
holešovská zastupitelka a dětská
lékařka Lenka Dúbravčíková. Na

kandidátce Strany zelených je na
10. místě holešovská zastupitelka
a kulturní pracovnice Jana Slovenčíková. Na 5. místě Dělnické
strany sociální spravedlnosti - Stop
nepřizpůsobivým je kuchař Miroslav Piskač. Tato kandidátka má
však obsazených pouze osm míst.
Podle průzkumu pro úterní
Otázky Václava Moravce Speciál podporuje 23 procent voličů
ČSSD. Na druhém místě jsou
komunisté (16 %), těsně za nimi
ODS (15,5 %). Lidovci by podle
průzkumu dostali 11,5 % , Starostové a TOP 09 pro Zlínský
kraj (7,5 %) a Strana práv občanů - Zemanovci (6 %). Nad 5%
už se žádná jiná strana v průzkumu nedostala. Zdroj: ČT24.
František Sovadina

Bude čas na ořezy kolem
elektrického vedení
Regionální správa společnosti
E.ON Česká republika upozorňuje
vlastníky či uživatele pozemků na
zákonnou povinnost odstranění
nebo ořezání stromoví a jiných porostů kolem vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí.
V případě nízkého napětí musí
být nejmenší vzdálenost porostu od
vedení jeden metr, a to s přihlédnutím k ročnímu přírůstku či vychýlení
porostu při větru. U vysokého napětí
musí být tato vzdálenost od vedení

dva metry a dále je nutné respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 7 metrů kolmo
od svislé roviny krajního vodiče na
obě strany, kde je dovoleno pěstovat pouze porosty do výše 3 metry.
U vedení velmi vysokého napětí je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu od vodiče 3 metry
a ochranné pásmo, kde je možné
pěstovat pouze stromy do výše 3
metry, je dvanáct metrů na obě strany. V lesních průsecích jsou vlastníci
či uživatelé dotčených nemovitostí
povinni umožnit pracovníkům E.ON
Česká republika udržování volného
pruhu pozemků o šířce 4 metry po
jedné straně základů podpěrných
bodů nadzemního vedení.
Odstranění a okleštění dřevin má být provedeno v termínu
do 15. listopadu tohoto roku.
Pro kácení stromů a jiných porostů si majitelé pozemků musí
zajistit písemné povolení orgánů
ochrany přírody. Bližší informace
poskytnou zaměstnanci společnosti E.ON na své zákaznické
lince 840 111 333.
(sov)

Prodám dobře zavedený obchod na hlavní třídě Palackého 544
v Holešově s pánským kusovým textilem i s částí nemovitosti
tohoto domu. Informace v prodejně.

Nová exkluzivní služba
v Salonu „Karolína“ Holešov
- Permanentní make-up - technika vlásky.
Získáte naprostou přirozenost dnešní moderní ženy.
- mikrojehličkování - microneedling

Kontakt: Zdenka Konečná,
tel. 601 371 476

www.holesov.cz
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Kašna na náměstí prošla zásadní rekonstrukcí
Jistě si některý z obyvatel našeho města
všiml, že centrální plochu na náměstí Dr. E.
Beneše opět zdobí naše chlouba, a to kašna,
která tu slouží lidem pro potěchu oka, ale i pro
osvěžení v parných letních dnech.
Stav této kašny byl po deseti letech jejího
bezproblémového provozu neutěšený a kašna
ve své podstatě přestala plnit svoji původní
funkci. Některé trysky a rozvody, jak přívodní,
tak odpadní vody, byly zaneseny, těleso kašny
bylo pokryto sedimentem a vodním kamenem,
a to i přesto, že byla kašna pravidelně udržována. Součástky ve strojovně, především filtry
a UV lampu bylo nutné vyměnit za zcela nové,
čerpadla jsou ovšem zatím plně funkční.

Proto město Holešov přistoupilo k celkové rekonstrukci kašny a pod vedením odboru investic, silničního hospodářství a údržby
města zahájilo v červenci letošního roku práce
na opravě kašny. Zhotovitelem těchto oprav byla
společnost Technické služby Holešov s. r. o., dodavatelem technologie byl pan Ing. Ševčík, který
přispěl jak svými zkušenostmi a znalostmi, tak
svojí prací. Celková oprava kašny trvala zhruba
14 dnů. V této době bylo provedeno čistění tělesa kašny parním vysokotlakým zařízením, což
je patrno na první pohled. Došlo také k výměně
některých armatur a trysek, vyčistění strojního
zařízení včetně výměny filtrů a UV lampy, která

Návštěvníci evropské akce
zavítali i do podzemí
Holešov (red) - V neděli
16. září zorganizovali členové
Vlastivědného kroužku v Holešově
v rámci Dnů evropského dědictví procházku po méně známých
či zcela neznámých památkách
Holešova. „Skupina více než 30
účastníků si postupně prošla mimo
jiné kapli sv. Kříže ve Smetanových
sadech, kapli sv. Martina, Masné krámy na nám. Dr. E. Beneše
a areál bývalého trinitářského kláštera. Jedním z vrcholů akce byl sestup do pozdněgotických místností
pod zámeckým mostem,“ uvedl
předseda Vlastivědného kroužku
v Holešově Ondřej Machálek. Více
informací o této akci přineseme
v obsáhlejším článku v příštím vydání Holešovska. Více fotografií
na www.holesov.cz

se zde používá na minimalizaci tvorby vodní řasy.
Bylo taktéž opraveno nasvícení kašny, a to nejen
mechanickým vyčistěním vodotěsných lamp,
ale i výměnou svítidel v těchto lampách. Bylo
zkrátka překontrolováno a opraveno vše, co bylo
pro další bezporuchový provoz kašny potřebné.
Všímavý občan jistě poznal, že vodní proud
v tryskách znatelně posílil, trysky stříkají plynule
a víceméně stejnou silou, středová koule již není
začernalá od vodního kamene a osvětlení nabylo na jasu. Ale ostatně hodnocení provedeného
díla, tedy jak se tato „generální oprava“ podařila,
necháme na každém z vás.
Otto Gross

Upozornění
Odpadové centrum v Holešově
oznamuje občanům, že bude
v sobotu 29. 9. 2012 z technických důvodů uzavřeno. Uvedly to na svých internetových
stránkách Technické služby
Holešov. Ještě do konce října platí v odpadovém centru
letní provoz. Po 7.00 -10.30
a 11.00 -16.30, Út - Pá 7.0010.30 a 11.00 - 18.00, So 7.00
- 12.00, Ne - zavřeno.

Volby do Zastupitelstva
Zlínského kraje
Dva volební okrsky mění adresu
V souvislosti s volbami do Zastupitelstva Zlínského kraje, které se
uskuteční ve dnech 12. - 13. 10. 2012, upozorňujeme občany, že u dvou
volebních okrsků dochází ke změně jejich sídla.
Z důvodu zrušení Střední odborné školy Holešov, ul. Pivovarská
1419, bude nové sídlo volebního okrsku č. 3 v budově Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov, ul. Bezručova 675. Druhá změna se
týká volebního krsku č. 6, který dříve sídlil v budově Mateřského centra
Srdíčko, Školní 1582, nyní bude v Domě s pečovatelskou službou, Novosady 1597. Občané, kterých se tyto změny týkají, budou vyrozuměni
při roznášce hlasovacích lístků.
V případě, že se občan ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
nemůže dostavit do volební místnosti, může již nyní toto nahlásit osobně
na podatelně Městského úřadu Holešov, Masarykova ul. nebo na telefonu
573 521 359. Členové okrskové volební komise jej navštíví ve dnech
voleb v jeho bydlišti s přenosnou volební schránkou. Je třeba nahlásit
jméno, bydliště, číslo volebního okrsku a případně čas.
Irena Ďuláková
odbor správní a vnitřních věcí
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Majitel si ukradené kolo poznal
Holešov (sov) - Majitel nedávno ukradeného kola poznal
dodatečně svůj majetek, nahlásil
vše policii a ta usvědčila pachatele.
Ve středu 13. září totiž sdělili holešovští policisté podezření z trestného činu krádež jednadvacetiletému muži z Holešova. Mladík
počátkem minulého měsíce popíjel
v jedné z holešovských restaurací.
Dvě hodiny před půlnocí se rozhodl, že už půjde domů.
Před restauračním zařízením
si všiml zaparkovaného horského
kola, které nebylo ani uzamčeno.
Protože se mu cesta domů zdála
dlouhá, kolo ze stojanu vzal a odjel
na něm. Hned druhý den ho prodal

známému za čtyři tisíce korun. Skutečnost, že jej ukradl, mu ale zatajil.
„Nedávno si však majitel své kolo
poznal. Dodatečně proto krádež
v minulých dnech oznámil na policii. Odcizení nejprve ohlašovat
nechtěl, neboť si byl vědom toho,
že svůj majetek před zloději řádně
nezabezpečil. Během vyšetřování
podezřelý mladý muž nejprve zapíral, ale policisty přesto neobelhal.
Důkazy jednoznačně ukazovaly na něj. Mladý muž se nakonec
ke krádeži přiznal a svého neuváženého skutku litoval,“ prozradila
policistka Simona Kyšnerová. Nyní
mu za tuto trestnou činnost hrozí
až dva roky vězení.

Silně opilý cyklista zranil chodkyni
Holešov (sov) - V pátek
7. září odpoledne řešili dopravní
policisté v Holešově střet opilého
cyklisty s chodcem. Mladík jel v ulici Novosady na kole po chodníku
a pod vlivem silné podnapilosti
nezvládl řízení, upadl a zranil se.
Nadýchal 2,32 promile alkoholu.
Rychlou záchrannou službou byl
převezen do nemocnice v Kroměříži k ošetření. „Mezitím co dopravní
policisté tuto nehodu vyšetřovali,
oznámila na obvodním oddělení

v Holešově devatenáctiletá žena,
že ji na chodníku u místní základní
školy srazil neznámý muž na kole
a poté ujel. Dívka při tom utrpěla
tržnou ránu na noze,“ sdělila policistka Simona Kyšnerová.
Při vyšetřování události vyšlo
najevo, že mladou ženu srazil právě osmnáctiletý podnapilý cyklista,
který havaroval na kole dvě hodiny
po jejich střetu. Zraněná ho poznala na fotografii, kterou jí předložili
policisté.

Středisko volhého času,
Sokolská 70, Holešov,
tel.: 573 396 928, 734 358 563
e-mail: vsetuly@centrum.cz

Zveme vás na Všetulské dny
5. - 7. října 2012
Pořádá SVČ Holešov-Všetuly
za podpory a s přispěním
města Holešova

Dokument
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle
§ 80 odst. 1 písmo g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně
ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými destiláty
a lihovinami, postupem podle § 95 zákona č. 258/2000 Sb. vyhlašuje
toto mimořádné opatření:
Provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby se zakazuje nabízení k prodeji, prodej
a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu
od 20 % objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu, a to
až do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Toto mimořádné opatření nahrazuje mimořádné opatření ze
dne 12. 9. 2012, č. j. MZDR 32037/2012, a je závazné okamžikem
vyhlášení v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání.
Mimořádné opatření bude odvoláno stejným postupem, tedy
vyhlášením v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání.
Celý text mimořádného opatření bude vyvěšen na úřední desce
Ministerstva zdravotnictví ČR a úředních deskách v sídlech krajských hygienických stanic. Obsah úředních desek bude zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr
(Vydáno v Praze 14. 9. 2012)

Tož tak…
…ač se budou krajské volby konat až 12. a 13. října, už dnes lze
s velkou mírou pravděpodobnosti
odhadovat, že v krajském zastupitelstvu Holešov oslabí. V současném krajském zastupitelstvu máme
čtyři zástupce - Rudolfa Seiferta
(Starostové a TOP 09), Luďka Urbana (ČSSD), Vojtěcha Jurčíka
(KDU-ČSL) a Ludmilu Štaudnerovou (KSČM). Soudě podle analýzy
posledního předvolebního průzkumu pro Otázky Václava Moravce

speciál a umístění Holešovanů
na jednotlivých kandidátkách (viz.
str. 2) je zřejmé, že výsledek z minulých voleb se Holešovu nepodaří
obhájit. Vycházíme-li z této kombinace, pak reálnou šanci na zvolení
mají pouze Luděk Urban (ČSSD)
a Gabriela Hradilová (ODS). Ostatní kandidáty už by mohlo spíše
v teoretické rovině zachránit pouze
mimořádně vydatné kroužkování.
František Sovadina

Zahrádkáři chystají výstavu
Dobrotice (sov) - Výstavu ovoce, zeleniny a květin pořádají o víkendu 22. a 23. září zahrádkáři v Dobroticích. Akce začíná v sobotu
v deset hodin dopoledne v areálu Sádek.

Řádková inzerce
• Prodám garáž Na Letišti za Tracheou. Tel. 777 874 431.
• Prodám zahradu v Holešově, zděná chatka. Tel. 606 332 683.

• Koncert Evy a Vaška - 5. 10. od 18.00 h
společenská hala TYMY, Všetuly
předprodej vstupenek - kancelář TYMY

• Všetulský jarmark - 6. 10. od 9.00 do 13.00 h
areál TYMY - prodej perníčků, medu, medoviny, řemeslných
výrobků, dřevěných hraček atd.

• Dětské dílny - 6. 10. od 9.00 do 13.00 h
v budově TYMY - výtvarné, rukodělné, taneční, sportovní atd.

• Kolotoč, střelnice, skákací hrad - 6. 10.
louka u fotbalového hřiště, pouze v případě příznivého počasí

• Mše sv. za obyvatele Všetul - neděle 7. 10. v 8.00 h
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
Hudební doprovod „Holešovská muzika“
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Společenský život v Žopích je vskutku bohatý. Svědčí o tom celá
řada kulturních akcí, které se tady pravidelně konají. Jednou z těch
povedených událostí bylo i prázdninové Zavařeninobraní. Více fotografií
na www.zopy.cz.
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Na Rusavské kotáry vyrazilo sto třicet účastníků

Nezbytné formality v sokolovně a nic nebrání tomu vyrazit do sluncem
zalitých Hostýnských vrchů.
Na jednu z turistických tras vyrazily i členky T.J. Sokol
Holešov. Na fotografii jsou společně s předsedou
KČT Holešov Františkem Hostašou. >
Holešov (frs) - Na sto třicet
účastníků přivítali organizátoři
z holešovského Klubu českých
turistů na tradiční akci babího léta
s názvem Rusavskými kotáry na

kole a pěšky. Na pěší trasy o délce
10, 25, 35 a 50 kilometrů vyrazilo
celkem 70 turistů, cyklistické tratě
v délce 25 a 50 kilometrů absolvovalo 50 cyklistů. „Všem přálo

krásné počasí a všichni se vrátili
do cíle bez nehody a doufáme,
že i spokojení. V cíli čekalo turisty
malé občerstvení, doušek burčáku
a také ocenění výkonu ve formě

medaile a diplomu. Pořadatelé děkují všem za účast a tímto je zvou
na příští již 44. ročník,“ zhodnotili
akci členové Klubu českých turistů
Holešov.

Trasy turisticko-cyklistického závodu bylo možné absolvovat různým způsobem.
A někteří si s sebou vzali také své čtyřnohé miláčky. Foto František Sovadina

Koně a jezdci soutěžili o pohár starosty Holešova
Slunečné sobotě v Holešově dominovaly 8. září vedle turistické akce také závody
v parkúrovém skákání O pohár starosty města
Holešova a O pohár moravsko-slovenského
přátelství. Jejich pořadatelem byla zlínská ob-

last České jezdecké federace, jezdecký klub
Azavero, město Holešov a MKS Holešov.
Na start jednoho ze čtyř připravených závodů se postavilo 168 koní a jezdců. Na zahájení
se kromě dalších hostů přišli podívat také před-

stavitelé města Holešova. Pro diváky a jejich děti
byl v nádherném slunečném dni připraven vedle
občerstvení zajímavý doprovodný program.
Závody jsou započítávány do Středomoravské
jezdecké ligy.
(sov)
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Evropský den jazyků navštívilo šest set studentů
Holešov (frs) - Další ročník velmi úspěšného projektu holešovského gymnázia s názvem
Evropský den jazyků se uskutečnil v pátek
14. září. V učebnách školy se v průběhu dopoledne vystřídalo zhruba 600 studentů nejen
z gymnázia, ale i z některých škol z regionu.
V průběhu dopoledne pro ně bylo připraveno
bezmála šedesát přednáškových hodin v několika světových jazycích.
Zájemci o jednotlivé ukázkové vyučovací
hodiny se mohli registrovat prostřednictvím
webových stránek a řada přednášek byla obsazena už několik dnů dopředu. A není se co divit.
Dobré zkušenosti z minulých ročníků i atraktivní
upoutávky jednotlivých předmětů udělaly své.
V rozvrhu byly například motivační hodiny
výuky japonštiny, ukázkové hodiny matematiky vedené v anglickém jazyce či německého
dějepisu v německém jazyce, nechybělo ani
setkání s ruštinou či slovenštinou. Rodilá mluvčí
vyprávěla o zajímavostech z německého života,
ve francouzštině se studenti seznámili s historií
Normandie. Zajímavý byl rozhodně i anglický

Oblíbený profesor a rodilý anglický mluvčí Jonathan Blowers učí na holešovském gymnáziu už
několik let. V rámci dne jazyků studentům přednášel v angličtině, jak se mohou pomocí populární
hudby naučit a zapamatovat si gramatickou strukturu. Více fotografií na www.holesov.cz.

seminář vedený rodilým Australanem o životě,
kultuře a tradicích na tomto nejmenším kontinentě. Mezi přednášejícími byl i bývalý student
gymnázia, který v německém jazyce prezentoval úspěšnou seminární práci na téma Zánik
židovské komunity. Přednáškové semináře doplnily prezentace učebnic či informační hodiny
o mezinárodních jazykových zkouškách. Mez
přednášejícími byli vedle profesorů z gymnázia
také jejich kolegové z Univerzity Tomáše Bati

ve Zlíně, Univerzity Palackého v Olomouci
a dalších škol.
Evropské dny jazyků jsou speciální
projektové dny pořádané jednou ročně
ve školách a veřejných institucích v rámci iniciativy Rady Evropy. V holešovském
gymnáziu se letos konal Evropský den
jazyků již popáté. Hlavní pořadatelkou akce
je profesorka gymnázia Irena Solařová.
Foto František Sovadina

Eva a Vašek
koncert v pátek 5. 10. od 18.00 hodin
ve společenské hale SVČ - TYMY.
Vstupenky: 190,- v předprodeji,
240,- na místě.

Součástí prezentací Evropského dne jazyků byla i motivační hodina
japonského jazyka.

Přednášky o zdraví
Výbor Sdružení zdravotně postižených (SZP) Holešovska zve
své členy i nečleny na zdravotní
přednášku, která se bude konat
26. září od 13 hodin v klubovně
sdružení ve Smetanových sadech.
O diabetu a jeho komplikacích bude

povídat MUDr. Hasalová. Další
přednáška se uskuteční 10. října od
13 hodin opět v klubovně sdružení.
Tentokrát odborníci z dodavatelské
firmy seznámí přítomné s použitím
pera na určení hladiny cukru v krvi.
Zve výbor SZP Holešovska

Charitativní koncert - poděkování
Dne 25. 8. 2012 se uskutečnil v zámecké zahradě v Holešově
charitativní koncert pořádaný Charitou Holešov na podporu Michalky
Láníkové a Michalky Macurové z Holešova. Tento koncert byl součástí
oslav 20. výročí založení Charity Holešov a konal se pod záštitou starosty
Holešova PaedDr. Zdeňka Janalíka. Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Holešov a MKS Holešov za podporu a pomoc při zajištění
koncertu. Město Holešov poskytlo prostory a podpořilo tuto akci částkou
5000 Kč, za což děkujeme a velmi si toho vážíme.
Charita Holešov
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Opil se a naboural do rodinného domu
Rymice (sov) - V sobotu
8. září hodinu po půlnoci nezvládl
vlivem podnapilosti průjezd křižovatkou v obci Rymice jednadvacetiletý řidič osobního automobilu
Seat Alhambra z Přerovska. „Při
odbočování vlevo vyjel mimo silnici, poté pokračoval přes živý plot
a chodník až narazil do oplocení
rodinného domu, kde zůstal s autem stát. Po chvíli se ale pokusil
z místa odjet. To se mu však nepodařilo. Řidič, který byl zjevně pod
vlivem alkoholu, odmítal policistům předložit doklady od vozidla,
nechtěl prokázat svou totožnost

ani se podrobit dechové zkoušce,“
popsala nehodu policistka Simona
Kyšnerová.
Policejní hlídka navíc zjistila, že vůz nesplňuje stanovené
podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Neměl platnou
technickou prohlídku a navíc byl
trvale vyřazen z evidence motorových vozidel. Ke všemu měl řidič
zablokované řidičské oprávnění.
„Protože hrozilo, že by ve svém
riskantním jednání pokračoval,
převezla ho hlídka na protialkoholní záchytnou stanici,“ dodala
Kyšnerová.

U sousedů zavedli farmářské trhy
Dopoledne v sobotu 15. září
2012 patřilo v Hulíně farmářskému
trhu. Oblíbená prodejní a kulturní
akce, která dává možnost představit se regionálním producentům
a výrobcům, se poprvé uskutečnila
na hulínském náměstí. Dopolední
program odstartovalo vystoupení folklorního kroužku Hulíňáček.
Během celého dopoledne bavila
návštěvníky dechová hudba.
Atmosféra na trhu byla příjemná a málokomu se chtělo domů.
Hulínský trh nabídl možnost zakoupení ze širokého sortimentu
domácích výrobků počínaje burčákem, novým kroměřížským pivem
Maxmilián, kávou a konče zabijač-

kovými specialitami, nakládaným
česnekem či povidly. „S průběhem
trhu jsme maximálně spokojeni,
lidem se tu líbilo a i sortiment prodávaného zboží se nám podařilo
dobře složit. Vysoká návštěvnost
nás mile překvapila, o některé
prodejce byl velký zájem a stály se dlouhé fronty. Jsem rád, že
lidé dokážou rozlišit kvalitní zboží
od toho, které je k dostání v supermarketech. Do příště se pokusíme zajistit dostatečnou kapacitu
prodejců,“ uvedl Libor Pecháček,
jeden z organizátorů trhu. Další
farmářský trh v Hulíně plánují organizátoři na jaro 2013.
(kkh)

Traktoriáda

Rukodělná
výstava

Kostelec (red) - Kostelecká
traktoriáda 2012 se koná v sobotu 29. září v Kostelci u Holešova.
Akce začíná od 10 hodin u hřiště pod lesem. Registrace je od 9
do 10 hodin. Na start se mohou
postavit traktoristé starší 18 let
s platným řidičským průkazem.
Podrobnosti o akci na stránkách
www.kostelan.mzf.cz nebo na telefonu 777 660 920.

Prusinovice (red) - Výstava
klubu Zlatých ručiček se uskuteční v sobotu 22. září 2012 v době
od 9 do 17 hodin v prusinovickém
kulturním domě. „Přijďte se podívat
na práci šikovných lidských rukou.
Můžete zhlédnout při práci malířky,
kosmetičku, kadeřnici, paličkářku,
pokochat se pedigem, šitými loutkami a další,“ uvedli pořadatelé
na pozvánce.

Skautský tábor dračích jezdců byl plný dobrodružství
O prázdninách se uskutečnil
skautský tábor u Drozdovské Pily,
poblíž Zábřehu na Moravě, u říčky Březné. První táborový den
začal velmi pěkně, slunce svítilo
a na obloze ani jeden mrak. Ráno
v 9.50 hodin vyrazil z holešovského vlakového nádraží vlak směr
Drozdovská Pila! Právě když jsme
projížděli Červenkou, Kaktus (to
je přezdívka našeho vedoucího)
prošel všechna kupé, abychom se
podívali na velmi zajímavé rovné
koleje. Asi si říkáte, že je to blbost,
ale tyto koleje byly velmi zajímavé,
někteří se šli podívat i dvakrát.
Dojeli jsme na nádraží a odtud
se vydali k lesu. Tam jsme počkali
na Alíka. Když přijel, naložili jsme
batohy do auta a teď se zmocnil volantu Kaktus. Odjel, jen se
po něm zaprášilo. My se vydali

na cestu pěšky. Najednou jsme našli ležícího muže. Byl na pokraji sil
a promluvil na nás: „Je tam! Dejte si
na něj pozor, může vás zabít,“ řekl
a ukázal do dálky, kde se skrýval
muž v černém obleku s magicky
vyhlížející sekyrou, který se najed-

nému muži, a zmizel. Bezvládný
řekl: „Prosím vás, odejděte do tábora mého bratra! Přiveďte mi vedoucího! Rychle!“ Tu najednou ten
podivný chlapík zemřel. Pak jsme
při cestě do tábora hodně mluvili
o černém muži.

„Oba muži se pustili do boje a ten, co před chvílí ležel, začal
křičet na černého muže s magicky vyhlížející sekyrou: „Odejdi!
Neřeknu ti to! Nikdy! “ Co? Co neřekne? Pomyslel jsem si.“
nou nebezpečně přiblížil. Oba muži
se pustili do boje a ten, co před
chvílí ležel, začal křičet na černého
muže s magicky vyhlížející sekyrou:
„Odejdi! Neřeknu ti to! Nikdy! “ Co?
Co neřekne? Pomyslel jsem si. Tu
se černý muž s magicky vyhlížející
sekyrou rozpřáhl a švihl druhého
do břicha. Černý využil příležitosti,
když se všichni obrátili k bezvlád-

Dorazili jsme do tábora a tam
nás překvapil vévoda Miloš. Až
po jeho řeči jsme zjistili, že ten
černý muž je černý jezdec, že
tábor vévody Miloše je neviditelný a spoustu dalších překvapení.
Nasvačili jsme se a začali si stavět
stany.
Uběhly asi 3 dny a šli jsme
na výpravu. Pochodovali jsme le-

sem a zdolávali překážky, až jsme
se dostali k pokladu - dračímu vejci. Teprve teď začala ta pravá zábava. Samozřejmě jsme se snažili
co nejvíce, aby se nám vylíhnul
drak. První, kterému se narodil
drak, byl Puk. Dny šly dál a dračích jezdců bylo několik. Pak se to
stalo. Jednoho dne se v táboře objevil černý jezdec a vzal Šimonovi
vajíčko. Do 15 minut jsme zabalili
batohy a vydali se na cestu. Honba za černým jezdcem skončila
teplým čajem v hospodě. Přepadl
nás déšť a kroupy. Šťastně jsme
dorazili do hospody, převlékli se
a dali si svačinu a čaj. Pak nás Ali
odvezl autem.
V posledních dnech tábora
jsme se rozhodli přemoct černého jezdce definitivně. Každý měl
1 provázek, to byl jeho život, každý
ho měl zastrčený u boku kalhot
a nikdo mu ho nesměl sebrat.
Museli jsme přemoct pět hlídek
černého jezdce a pak na něj zakřičeli jeho pravé jméno - Ileus IV.
Tím jsme nad ním zvítězili. Černý
jezdec měl u sebe ještě jedno vajíčko a to jsme darovali vévodovi
Milošovi. Každý jsme mu na vejce
něco namalovali. Pak jsme se vrátili do tábora. Pobyt v něm jsme si
užili na sto procent.
Za skautský oddíl Hugo Kuhl
< Skautský tábor dračích jezdců
u Drozdovské Pily
byl plný dobrodružství.
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Zájezd Castella do Českého Krumlova se vydařil
V sobotu 8. září 2012 přesně v 5.30 hodin
ráno se vydalo 38 účastníků zájezdu na jednodenní výlet do Českého Krumlova. Počasí bylo
přímo ukázkové, na obloze sluníčko a teplota
stále ještě letní. Přesně v 10.30 hodin jsme
zaparkovali v Českém Krumlově a rychle se
přesunuli na prohlídku unikátního zámeckého
barokního divadla. Zážitek pro všechny. Po prohlídce jsme spěchali do rozsáhlé zámecké zahrady s květinovými záhony a skupinami vzrostlých
stromů, abychom zasedli do sedadel otáčivého
hlediště krumlovského „amfiteátru“, které pojme
658 diváků. Poté následovala prohlídka interiérů
zámku zařízených v renesančním, barokním
a rokokovém slohu. Součástí prohlídkového
okruhu byla také zámecká kaple zasvěcená svatému Jiří. Někteří z nás zdolali i sto šedesát dva
schodů do vyhlídky zámecké věže a odměnou
za toto zdolání jim byl překrásný výhled na město
a okolí. Návštěvu tohoto jedinečného místa jsme
ukončili posezením u dobrého jídla ve stylových

hospůdkách s výhledem na Vltavu, která toto
magické město doslova objímá.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Třeboni, míjeli jsme areál třeboňského pivovaru, prošli

nádherným parkem anglického krajinářského
typu kolem renesančního zámku a usedli jsme
v cukrárně na náměstí s měšťanskými domy
s renesančními a barokními štíty. Tady jsme si
dali výbornou zmrzlinu a kávu, a udělali tak za
naším putováním příjemnou sladkou tečku.
Přesně v 18.30 hodin jsme vyjížděli z Třeboně kolem známého rybníka Svět směr Holešov.
Domů jsme dorazili ve 22.00 hodin. Atmosféra zájezdu byla výborná, jízda bezpečná, řidič
pan Thurzo z firmy AUTO Šťastný vynikající.
Společnost Castellum Holešov tento úspěšný
zájezd nejen uspořádala, ale přispěla i na úhradu
přepravy částkou ve výši 4.133,- Kč.
Děkujeme všem účastníkům zájezdu za
jejich zájem o poznávání krásných koutů naší
země a těšíme se už dnes na naše příští společné poznávání všeho, co nás obohacuje.
Za Castellum Holešov Jarka Pokorná
< Holešované na zájezdě v Českém Krumlově.

Historie se opakuje. Zahnašovičtí hasiči jsou opět mistry
Je tomu již rok, co si hasiči ze Zahnašovic
splnili svůj sen. Tím snem bylo jednou v životě
vyhrát Podhostýnskou hasičskou ligu (PHL).
Mužům se to vloni nakonec podařilo a ženám
patřil titul vicemistryň PHL pro rok 2011. Jak
se však nakonec ukázalo, historie se opakuje.
Nikdo nečekal, že by se v tak obrovské
a stále se zvyšující konkurenci něco podobného
mohlo opakovat. Stalo se. Po celý rok, ve všech

12 ligových závodech, si obě zahnašovická
družstva vedla více než dobře a opět ukázala, že
stále patří ke špičce této soutěže. Do posledního
závodu bojovala obě družstva o příčky nejvyšší.
Nakonec se podařilo klukům vítězství obhájit,
a stali se tak podruhé v řadě mistry Podhostýnské hasičské ligy. Holky měly v posledním
závodě o trochu méně štěstí, ale i tak obhájily
krásné druhé místo a titul vicemistrů PHL 2012.

Obrovské poděkování patří také našim
sponzorům: obci Zahnašovice, firmám Koltico s.r.o., Autodoprava Malošík, Autodoprava
Vaňhara, Jindřich Sieklik, Stolařství Ladislav
Molek, Trachea s.r.o. a v neposlední řadě
společnosti Doubrava s.r.o. zastoupené panem Lužou. Bez jejich pomoci by pravidelné
a tvrdé tréninky nepřinesly kýžený výsledek.
Petr Miklík

Hledají hospodského
Pravčice (frs) - Záměr na pronájem místní zařízené provozovny pohostinství zveřejnil
v těchto dnech Obecní úřad v Pravčicích. Zájemci mohou své nabídky předložit osobně nebo
poštou v termínu do 26. 9. 2012 do 16 hodin
v uzavřené obálce označené „Neotevírat před
zasedáním komise“. V nabídce má být uveden
stručný záměr o provozu pohostinství, maximální
měsíční nájem a zkušenosti s prací v pohostinství. Podrobné informace poskytnou na Obecním
úřadu Pravčice, email: obecpravcice@seznam.
cz, tel: 573 350 527, 607 873 217.

Sběr podnětů
Žeranovice (sov) - Sběr podnětů a žádostí
k novému územnímu plánu obce Žeranovice vyhlásilo zdejší obecní zastupitelstvo. Podněty musí
obsahovat iniciály majitele pozemku, parcelní
číslo + druh změny funkčního využití, kopie výpisu
z katastru nemovitostí + jednoduché zakreslení
do katastrální mapy a podpis majitele pozemku.
Žádosti musí být odevzdány na obecním úřadu
do 30. září 2012.
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Nestlé bude z rozpočtu rozdělovat na granty do několika oblastí
Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu
Nestlé Česko, s.r.o., závod Sfinx Holešov (pro
region Holešov)
1) Charakteristika grantu
Grant je určen na podporu aktivit v následujících oblastech, resp. v jejich kombinaci: volný
čas dětí a mládeže s důrazem na fyzický pohyb,
ochrana životního prostředí, zdravý způsob života, podpora fyzické aktivity.
Žadatelem o grant může být pouze
právnická osoba registrovaná v České republice
působící v neziskové oblasti, tedy občanská
sdružení a obecně prospěšné společnosti.
Projekt musí být realizován na území
mikroregionu Holešovsko (obce Bořenovice,
Holešov, Horní Lapač, Kostelec u Holešova,
Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice,
Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice,
Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice).
Celková částka určená na granty pro rok
2012 je 100 000,- Kč, která bude rozdělena

výběrovou komisí na 1- 3 vybrané projekty. Příspěvek může činit nejvýše 80 % výdajů žadatele
na projekt (tj. spolufinancování projektu musí být
zabezpečeno z jiných zdrojů než zdrojů Nestlé,
a to minimálně ve výši 20 %). Příspěvek lze
poskytnout pouze na nákup materiálu a služeb.
Grant není určen na krytí provozních nákladů organizací. Projekt musí být zrealizován do 31.12.
2013. Příjemce grantu nesmí poskytovat finanční
příspěvek z grantu jiným osobám, pokud se
nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s
realizací projektu. Důvody neposkytnutí grantu
se neúspěšným žadatelům nesdělují.
Vyhlášení grantu bude zveřejněno
v místních novinách města Holešov, na internetových stránkách Nestlé a na internetových stránkách města Holešov, případně
v tištěné formě na Městském úřadu Holešov.
Formulář žádosti o grant je k dispozici na
internetových stránkách Nestlé (www.nestle.cz) a Městského úřadu Holešov (www.
holesov.cz).

Grant bude udělen formou finančního daru
na základě darovací smlouvy uzavřené mezi
Nestlé Česko a vybraným žadatelem.
O výsledcích grantového řízení rozhodne
tříčlenná komise složená z dvou zástupců Nestlé
a jednoho zástupce Městského úřadu Holešov.
Vybraní žadatelé musí být schváleni nadpoloviční
většinou. Vybraní žadatelé budou informováni
doporučeným dopisem.
2) Požadavky na zpracování žádosti
Žádost o grant musí být doručena na
předepsaném formuláři ve stanoveném termínu
na adresu společnosti Nestlé, případně osobně
odevzdána v podatelně. Žádosti doručené po
uplynutí stanovené lhůty nebo neúplné budou z
grantového řízení vyřazeny.
Žádost musí obsahovat tyto součásti: vyplněný formulář žádosti o grant, podrobný popis
projektu s časovým harmonogramem a rozpočtem
(max. 3 strany), popis činnosti organizace, status
organizace (doklad o registraci) a kopie dokladu
o přidělení IČO, doklad o finanční spoluúčasti
(výpis z účtu nebo místopřísežné prohlášení).
3) Termíny
31. 10. 2012 - Ukončení přijímání žádostí
20. 11. 2012 - Vyhodnocení grantového řízení
30. 11. 2012 - Informace vybraným žadatelům
Případné dotazy směřujte na: Jana Blecherová, 261 322 539, jana.blecherova@cz.nestle.com
Žádosti zasílejte na: Nestlé Česko s.r.o.,
Jana Blecherová, Mezi Vodami 31, 143 20 Praha
4 nebo jana.blecherova@cz.nestle.com.

Rada jednala také
o holešovské zóně
Region (red) - Už po pětačtyřicáté se v minulých dnech na půdě krajského úřadu sešla
Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského
kraje na své plenární schůzi. Ze stálých členů
se jednání za Zlínský kraj zúčastnil také hejtman
Stanislav Mišák. Jednalo se o poslední zasedání
pléna v tomto volebním období.

„Mimo stálých členů vystoupili na plenární
schůzi také výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch s prezentací
aktuální situace ve Strategické průmyslové
zóně Holešov, ředitel krajské pobočky Úřadu
práce České republiky ve Zlíně Petr Janíček
se zprávou o situaci na trhu práce ve Zlínském
kraji za druhé čtvrtletí roku 2012 a s informací o aktuální situaci při zajišťování agend ze
sociální oblasti, které přešly na úřady práce
a zástupce oddělení koncepcí a analýz odboru
strategického rozvoje kraje krajského úřadu Jan
Vaněk, který přiblížil vyhodnocení a naplňování
Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2020.
Témata SPZ Holešov a Strategie rozvoje Zlínského kraje odborně okomentoval také pozvaný
ekonomický analytik a konzultant Petr Zahradník,“ prozradila mluvčí Zlínského kraje Gabriela
Sýkorová Dvorníková.
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Výstava Letní iluze v Holešově letos už podesáté
Letní iluze 10 - to je název letošní souhrnné výstavy obrazů, grafik, plastik, užitého
umění i fotografií holešovských výtvarníků,
jejíž slavnostní zahájení proběhlo v úterý
11. září v prostorách holešovského zámku.
Letos tedy podesáté se dostávají ke slovu ho-

Úvodní proslov měl tradičně Karel Bartošek.

Místostarosta Rudolf Seifert je duchovním
otcem výstavy.
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lešovští kumštýři, jejichž díla tentokrát doplňují
ukázky z tvorby Sdružení přátel výtvarného
umění Kroměřížska.
V rámci vernisáže zazpívala - a jak jinak
než s úspěchem - Květa Karafiátová, kterou
doprovodil Jiří Kuhl.

Výstava Letní iluze X. potrvá do 28. října a je otevřená denně kromě pondělí vždy
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Robert Rohál
Foto Jiří Vojáček

I letos přišlo na vernisáž Letní iluze X. hodně lidí.

Každopádně je i na letošní výstavě
co obdivovat.

Výstava nabízí zdaleka nejen obrazy
či fotografie.

www.holesov.cz
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Výstava Letní iluze v Holešově letos už podesáté

Kulturní program obstarali i letos Květa Karafiátová alias Vlaďka Dvořáková a Jiří Kuhl.

Zapózovaly i dvě návštěvnice vernisáže.

Co zákoutí, to jiný výtvarný styl, rukopis či jméno.

I na letošní výstavě vystavují takřka všichni holešovští výtvarníci.

Pohoda s vínkem během vernisáže.
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23. září • 11.00 • zámek Holešov - sala terrena

AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

PROGRAM
září 2012
PROGRAM
Soňa Červená - umělecký přednes, Karel Košárek - klavír.

www.holesov.cz

VÝSTAVY

AKCE
• / zlevněné:
KINO
vstupné: 80,40,JAN SAUDEK• HUDBA • ZÁBAVA
6. června - 30. září • zámek

Průřez tvorbou nejuznávanějšího světového fotografa. Velká výstava 77 fotografií z raného
i současného období.

KULTURNÍ
AKCE
JOSEF LADA

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

září
2012
Pražská komorní
filharmonie
13.
června MUSICA
- 30. září HOLEŠOV
• zámek
FESTIVAL

vstupné: 290,- / zlevněné: 150,Největší výstava Josefa Lady v České republice v roce 2012 u příležitosti 125. výročí narození
a 55. výročí úmrtí Josefa Lady.

20. září • 19.30 • zámek Holešov - velký sál

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,KULTURNÍ
AKCE
Karel
Košárek
- klavír, Gaetano
d’Espinosa - dirigent. Světová premiéra klavírního koncertu Aleše
LETNÍ
ILUZE
Březiny, zkomponovaná pro festival MUSICA HOLEŠOV.

10.
ročníkMUSICA
výstavyHOLEŠOV
holešovských a kroměřížských
vstupné: 290,- /výtvarníků
zlevněné: 150,FESTIVAL
11.
září
30.
října
•
zámecká
galerie
vstupné:
290,/
zlevněné: 150,FESTIVAL
MUSICA
HOLEŠOV
Pražská
komorní
filharmonie
vernisáž výstavy
proběhne 11.
září v 17.00 hodin v zámecké galerii
Pavel
Špaček
a Karel
20.
záříŠporcl,
• 19.30 Petr
• zámek
Holešov
- velkýKošárek
sál
Karel
Košárek
- klavír,
- dirigent.
Aleše
vstup volný
21.
září
• VILY
19.30
•Gaetano
zámekd’Espinosa
Holešov
- velkýSvětová
sál premiéra klavírního koncertu
SLAVNÉ
ZLÍNSKÉHO
KRAJE
Březiny,
zkomponovaná
proKošárek
Pavel
Šporcl
- -housle,
Karel
-MUSICA
klavír. HOLEŠOV.
2.
dubna
31. října
•festival
zámek

KINO
SVĚT HOLEŠOV
LÁSKA A PÁREČKY
18. října • kino Svět

80,IRON
DivadelníSKY
hra mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející
z reálných vstupné:
životních
situací.
hole‰ovsko
17/2012

úterý 18. září • 17.30 a 19.30 hod.

„ Přicházíme v míru.“ Tajný nacistický program na odvrácené straně měsíce. Gigantická
vesmírná pevnost s masivní armádou létajících talířů.
Přístupno od 15 let, akční scifi komedie, Finsko, Německo, Austrálie. Film Europe, 93 min.
vstupné: 80,IRON SKY
vstupné: 75,ŽELEZNÁ LADY

KINO SVĚT HOLEŠOV

úterý 18. září • 17.30 a 19.30 hod.
pátek
21.vamíru.“
sobota
září program
• 17.30naaodvrácené
19.30 hod.
„ Přicházíme
Tajný 22.
nacistický
straně měsíce. Gigantická

„vesmírná
Bez kompromisu
Oskarový
filmlétajících
o Margaret
Thatcherové, nejvýznamnější političce
pevnost s….“
masivní
armádou
talířů.
20.
století.od 15 let, akční scifi komedie, Finsko, Německo, Austrálie. Film Europe, 93 min.
Přístupno
Přístupno od 12 let, biografie, UK, Bioscop, 105 min.
vstupné: 75,ŽELEZNÁ LADY
vstupné: 75,LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

pátek 21. a sobota 22. září • 17.30 a 19.30 hod.
25. září….“
• 17.30
a 19.30
hod. Thatcherové, nejvýznamnější političce
„úterý
Bez kompromisu
Oskarový
film o Margaret
Volné
pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh v úchvatných exteriérech
20. století.
exotického
Přístupno odMaroka.
12 let, biografie, UK, Bioscop, 105 min.
Přístupný, komedie, ČR, FALCON, 113 min.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
SAMMYHO
úterý 25. záříDOBRODRUŽSTVÍ
• 17.30 a 19.30 hod.

vstupné: 75,vstupné: 50,-

neděle
30. září
• 15.30komedie
hod. Líbáš jako Bůh v úchvatných exteriérech
Volné pokračování
romantické

Nejpozoruhodnější vily Zlínského kraje, příběhy majitelů i jejich architektů.
vstupné: 290,- / zlevněné: 150,FESTIVAL MUSICA HOLEŠOV
vstup volný
Pavel
Šporcl,
Petrslunce“
Špaček a Karel Košárek
J.
B. Jully
- „Král
INDIE
2010

„Když
máš kámoše,
exotického
Maroka. je možné úplně všechno!“ Příběh mořské želvičky Sammyho a jeho úžasná
cesta
plnákomedie,
dobrodružství.
Přístupný,
ČR, FALCON, 113 min.
Přístupný, animovaná dobrodružná komedie, Belgie, Film Europe, 88 min.
vstupné: 50,SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ

Pavel Šporcl
- housle,
Karelz díla
Košárek
klavír.
Hudebně-baletní
projekt
skladatele
Ludvíka
XIV.vThe
Výstava
fotografií
Miroslava
Piláta
z-jeho
cest
po Indii
roceCzech
2010.Ensemble Baroque
Orchestra & Choir.
vstupné: 290,- / zlevněné: 150,Baletní skupina70
Hany
Litterové.
Roman VálekNOVÉ
- dirigent.SYNAGOGY
FESTIVAL
MUSICA
VÝSTAVA
LET
ODHOLEŠOV
ZNIČENÍ
V HOLEŠOVĚ

„Když máš kámoše, je možné úplně všechno!“ Příběh mořské želvičky Sammyho a jeho úžasná
cesta plná dobrodružství.
Přístupný, animovaná dobrodružná komedie, Belgie, Film Europe, 88 min.

21.
září • 19.30
zámek
Holešov
- velký sál
22.
17. dubna
- 30. •září
• zámek
- přízemí

J. B. Jullysynagoga
- „Král slunce“
Šachova
vstup volný
vstupné: 100,- / zlevněné: 50,FESTIVAL
MUSICA
HOLEŠOV
22. září • 19.30
• zámek
Holešov - velký sál
Soňa Červená
Hudebně-baletní
projekt z díla skladatele Ludvíka XIV. The Czech Ensemble Baroque
Orchestra
23.
září&•Choir.
11.00 • zámek Holešov - sala terrena
Baletní
skupina- umělecký
Hany Litterové.
Roman
- dirigent.
Soňa Červená
přednes,
KarelVálek
Košárek
- klavír.

FESTIVAL MUSICA HOLEŠOV
Soňa Červená

vstupné: 100,- / zlevněné: 50,-

VÝSTAVY
23. září • 11.00 • zámek Holešov - sala terrena
Soňa Červená - umělecký přednes, Karel Košárek - klavír.

JAN SAUDEK

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

6. června - 30. září • zámek

Průřez tvorbou nejuznávanějšího světového fotografa. Velká výstava 77 fotografií z raného
i současného období.

VÝSTAVY
JOSEF
LADA
JAN SAUDEK

neděle 30. září • 15.30 hod.

PŘIPRAVUJEME
SVATÁ ČTVEŘICE

7. října • kino Svět

„Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět“.
Dva páry, stereotyp manželské erotiky a originální řešení v exotickém Karibiku.

PŘIPRAVUJEME
LÁSKA
A PÁREČKY
SVATÁ ČTVEŘICE
18.
října• kino
• kinoSvět
Svět
7. října

Divadelní
mistrovsky
napsaná, to
místy
i hořká
komedie, vycházející z reálných životních situací.
„Tohle si odhraViewegha
nepřečtete,
musíte
vidět“.
Dva páry, stereotyp manželské erotiky a originální řešení v exotickém Karibiku.

LÁSKA A PÁREČKY

Změna programu vyhrazena.

18. října • kino Svět

Divadelní hra mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reálných životních situací.

vstupné:80,80,-//zlevněné:
zlevněné: 40,vstupné:
40,-

13.
června- -30.
30.září
září• •zámek
zámek
6. června

Největší
výstavanejuznávanějšího
Josefa Lady v České
republice
v roce 2012
u příležitosti
výročíznarození
Průřez tvorbou
světového
fotografa.
Velká
výstava 77125.
fotografií
raného
ai současného
55. výročí úmrtí
Josefa Lady.
období.
vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,LETNÍ
JOSEF ILUZE
LADA
10.června
ročník-výstavy
a kroměřížských výtvarníků
13.
30. září • holešovských
zámek
Největší
v České republice
v roce 2012 u příležitosti 125. výročí narození
11. zářívýstava
- 30.Josefa
říjnaLady
• zámecká
galerie
avernisáž
55. výročí
úmrtíproběhne
Josefa Lady.
výstavy
11. září v 17.00 hodin v zámecké galerii

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

vstup volný
LETNÍ
SLAVNÉILUZE
VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE
10.dubna
ročník- 31.
výstavy
holešovských a kroměřížských výtvarníků
2.
října • zámek
Nejpozoruhodnější
vily Zlínského
kraje, příběhy
majitelů i jejich architektů.
11.
září - 30. října
• zámecká
galerie
vernisáž výstavy proběhne 11. září v 17.00 hodin v zámecké galerii

INDIE 2010
SLAVNÉ
17.
dubnaVILY
- 30.ZLÍNSKÉHO
září • zámekKRAJE
- přízemí

vstup volný
vstup volný

Výstava
fotografií
z jeho cest po Indii v roce 2010.
2. dubna
- 31.Miroslava
října •Piláta
zámek
Nejpozoruhodnější vily Zlínského kraje, příběhy majitelů i jejich architektů.

VÝSTAVA 70 LET OD ZNIČENÍ NOVÉ SYNAGOGY V HOLEŠOVĚ
vstup volný
INDIE 2010
Šachova
synagoga
vstup volný
17. dubna - 30. září • zámek - přízemí

Výstava fotografií Miroslava Piláta z jeho cest po Indii v roce 2010.

VÝSTAVA 70 LET OD ZNIČENÍ NOVÉ SYNAGOGY V HOLEŠOVĚ
Šachova synagoga

vstup volný

PROVEDU
drobné stavební a obkladačské
práce v Holešově a okolí.
Mobil: 736 731 776

Změna programu vyhrazena.

Změna programu vyhrazena.
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Války a pohromy Holešova - 10. část
Napoleonské války se Holešova dotkly
sice jen zprostředkovaně, ale tím nejsmutnějším
způsobem - tisícovkou mrtvých v holešovském
lazaretu. Válečné kampaně let 1848–1849,
které v souvislosti s tehdejším revolučním
hnutím zachvátily celou Evropu, se Holešova
nedotknuly. Místní konzervativní a patriarchální
prostředí „upravilo“ revoluční ideje tehdejší doby
tak, že sice v Holešově vznikla setnina národní
gardy, kterou vedl v hodnosti hejtmana měšťan
Augustin Janečka, ale například prapor této národní gardy posvětil v zámeckém parku s velkou
slávou a okázalostí 23. září 1849 sám majitel
panství, hrabě Karel Evžen z Wrbna. Ostatně
Holešov se na rozdíl od většiny českých měst
zúčastnil zasedání německého říšského sněmu
ve Frankfurtu (což například František Palacký
striktně odmítl!) - jako německé město vyslal
na toto jednání nejprve Antonína Hartlánka
a později Tobiáše Prusinovského.
Horší to bylo za prusko-rakouské války
v roce 1866. Tehdy v holešovských kasárnách
na náměstí Sv. Anny sídlil 5. prapor polních
myslivců.
V roce 1832 měly tyto kasárny (jednopatrové budovy po obou stranách náměstí) 8 pokojů
pro mužstvo s asi 40 postelemi (ale každá
postel byla patrová, každé patro minimálně
dvoumístné, tedy se zde vyspalo nejméně 160,
ale spíše ještě více vojáků) a pro důstojníky
5 pokojů s 26 jednomístnými postelemi (na jeden pokoj tedy připadalo 5 postelí, což bylo
společně s tehdy zdůrazněným faktem, že
každá postel je jen pro jednu osobu, známkou
důstojnického přepychu a výhod!). Ihned na počátku pruského tažení do východních Čech byl
tento prapor zařazen do 3. armádního sboru
arcivévody Salvátora a nasazen do menší bitvy
u České Skalice dne 28. června1866.
Tato bitva byla jakýmsi dozvukem velké
bitvy u Náchoda, která se odehrála den předtím
a kterou sice Rakušané prohráli (poměr ztrát
rakouské a pruské armády byl ve většině střetnutí 5:1!), ale na jejím konci spořádaně ustoupili
právě k České Skalici. Na pozice Benedekovy
rakouské armády zaútočili Prusové ihned druhý
den a holešovský 5. prapor polních myslivců
tvořil předsunutou linii Rakušanů. Během náporu obrovské pruské přesily prakticky všichni
vojáci z Holešova padli. Porážkou Rakušanů
tak byla otevřena cesta pruské armády k Hradci
Králové, kde v obrovské bitvě 3. 7. 1866 byla
rakouská vojska drtivě poražena.
Ale ani tato porážka (spojenecké rakouské
a saské armády přišly o 44 130 mužů během
jednoho dne!) neznamenala rozklad a ztrátu bo-

jeschopnosti rakouské armády. Té se podařilo
odpoutat od nepřítele a ve stále bojeschopném
stavu stáhnout k Olomouci. Prusové se pokusili
rakouské vojsko odříznout z jihu, a ohrozit tak
hlavní město monarchie - Vídeň, ale vrchní velitel Benedek jejich záměr správně odhadl a sám
s armádou táhl na jih, aby Vídeň chránil. Během
těchto přesunů došlo k větším bitvám u Tovačova a u Dubu na Moravě dne 15. července 1868
(tedy opravdu kousek od Holešova), ve kterých
byly sice rakouské jednotky opět poraženy, ale
natolik zdržely Prusy, že se nakonec rakouským
sborům podařilo dostat mezi Vídeň a pruské
jednotky. Ostatně v posledních sto letech bylo
z jakéhosi protirakouského odporu zamlčováno
to, že sice rakouská armáda byla technicky,
výzbrojí i výcvikem (taktikou) proti Prusům
velmi zaostalá, ale její bojová morálka byla
přes strašlivé ztráty zcela mimořádná a rakouští
vojáci (z velké části to byli Češi a Moravané)
se v tehdejší době stali vzorem statečnosti
a odvahy pro všechny armády na celém světě!
Část ustupující rakouské armády včetně štábu polního zbrojmistra Benedeka táhla
po bitvě u Tovačova Holešovem. Těsně za nimi
vstoupili do Holešova pruští huláni (lehká jízda),
kteří Holešov obsadili. Opět ubytování několika
tisíc vojáků způsobilo všem holešovským měšťanům i zámeckému panstvu starosti, ale vojáci
se chovali slušně, pruští důstojníci pořádali

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
v holešovských hostincích, zejména „U Zlaté
koruny“ (bývalý hotel Slavia) zábavy, při kterých
účinkoval holešovský (samozřejmě německý)
zpěvácký spolek. I to ostatně svědčí o tehdejším
německém charakteru Holešova.
Prusové požadovali po městě „rekvizici“,
což byla vlastně civilizovaně se tvářící forma
výpalného. Ale její výše 4 000 zlatých nakonec
nebyla tak velká, aby město výrazně poškodila.
O „civilizovanosti“ této války svědčí to, že holešovská rekvizice byla při mírových jednáních
započtena do celkové válečné náhrady, kterou
mělo Rakousko zaplatit Prusku ve výši 40
miliónů zlatých. Po odečtení rekvizic z jednotlivých měst monarchie (včetně té holešovské)
a pohledávek Rakouska vůči Holštýnsku, které
muselo být postoupeno Prusku, se skutečná úhrada válečné náhrady nakonec scvrkla
na méně než polovinu dohodnuté sumy. Jak se
v této oblasti změnilo jednání politiků a vojáků

Pomník padlým u České Skalice.

Ludvík, sv. pán von Benedek, velitel
rakouské armády.
od dob sedmileté války, kdy před sto lety Prusové brali nejen v Holešově vše, co mohli, a nijak
to nekompenzovali!
Horší následek pobytu Prusů ale bylo
zavlečení cholery do města. Cholerové onemocnění, které vystřídalo v předcházejících
stoletích neustále strašící mor, se začalo šířit
už po bitvách ve východních Čechách. Původci
nemoci - bakterie vibrie - se šíří většinou vodou
znečištěnou fekáliemi, což při přesunech velkých armád a při tehdy neexistujícím bezpečném zásobování vodou znamenalo prakticky
jistotu vzniku cholerové nákazy. Velké množství ubytovaných pruských vojáků, stěsnaných
ve všech domech města, z nichž část do města
už přišla nakažená, samozřejmě vyvolalo epidemii i u místního obyvatelstva. Té podlehlo od
2. srpna 1866, kdy se projevila první onemocnění, celkem 100 obyvatel našeho města.
Rychlé ukončení velmi kruté, ale naštěstí
krátké prusko-rakouské války Pražským mírem
dne 23. srpna 1866 přineslo i našemu městu
až do konce století kýžený mír.
Karel Bartošek

Polní myslivci.
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Twirlerky z Holešova nezahálely ani o prázdninách
Malá, ale přesto úspěšná výprava reprezentovala soubor mažoretek z Holešova na
Evropském twirlingovém poháru, který se konal
v sobotu 1. září 2012 v Karlových Varech. Jednalo se o první ročník nepostupové twirlingové
soutěže pro jednotlivkyně a dvojice.
Naši skupinu zastupovaly:
• Lenka Smýkalová - 1. místo (povinné sólo),
2. místo (taneční sólo)
• Lenka Dujková + Barbora Maťová - 1. místo
(povinné duo), 1. místo (taneční duo)

V těchto dnech se dvojice Lenka Smýkalová a Nikola Zlámalová připravuje se svým
vystoupením na Mistrovství Evropy mažoretek,
které proběhne začátkem října ve francouzském Selestatu.
Přejeme děvčatům mnoho dalších úspěchů v reprezentaci našeho souboru a města
Holešov.
Lenka Doleželová
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

Týden knihoven v holešovské knihovně
1. - 7. října 2012
Amnestie pro dlužníky (prominutí upomínek), zápisné pro nové čtenáře zdarma, dny otevřených dveří, internet zdarma pro neregistrované návštěvníky, 14. 10. literárně-hudební
podvečer ke 155. výročí narození holešovského kronikáře Eduarda Pecka.
Bližší info: http://www.knihovna.info/

Po stopách starých
Slovanů na Velkou Moravu
Jedním z dilemat, před nímž se archeologové občas ocitají, je spojení nálezů a vůbec
všech lidských projevů zanechávajících hmotné
stopy s konkrétním etnikem. Archeologické
prameny jsou totiž prameny němé, nehovoří
k nám jazykem svých původců, a nelze je tedy
jednoznačně ztotožnit s projevem konkrétního
národa. I z tohoto důvodu je úžasné, že jen čtyři
desítky kilometrů od Holešova se nachází památník Velké Moravy a archeoskanzen Modrá.
Ve čtvrtek 13. září zavítali žáci šesté a sedmé
třídy 2. ZŠ Holešov provázeni všudypřítomnými
kapkami deště právě do těchto míst.
Památník Velkomoravské říše ve Starém
Městě nás seznámil s archeologickými nálezy
z regionu a životem Slovanů. Další cíl naší výpravy - velkomoravské sídliště středního
Pomoraví - se
nachází nedaleko Uherského Hradiště.
Skanzen Modrá žije každodenním živoDěti si mohly vyzkoušet
tem, naučnými
historické oděvy i zbraně.
představeními,
programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou
keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem.
Se zájmem jsme prozkoumali slovanské
hradiště z dob Velké Moravy, kde jsme si prohlédli všechny typy doložených slovanských
obydlí, dílny řemeslníků, velmožský palác i rekonstrukci jednoho ze tří nejstarších kamenných
kostelů u nás. Celý areál oživovaly především
volně se pohybující kozy, prasátka a kočky.
Postupně jsme poznali dávnou historii
českého území. Legenda o praotci Čechovi
vypráví o zemi pusté, neobývané, mlékem a strdím oplývající. My jsme se ovšem dozvěděli, že
pravda vypadá zcela jinak. Slovanské kmeny
nepřišly na neobydlené území, ale usadily se
na místech, kde již v minulosti žili Keltové
a Germáni.
Barbora Winklerová
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 7.30 18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM):
pondělí - pátek 14.00 - 18.00
- objednávky tělocvičny lze využít dle předchozí
telefonické domluvy minimálně den předem
v kanceláři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
ZVEME VÁS
20. 9. Zápis do kroužku Stolní tenis - od
16.30 v herně u kina
21. 9. Den bez aut - pro školy - od 8.30 na
hřišti u 1. ZŠ, od 15.00 do 17.00 na cyklostezce
ve Všetulích
23. 9. Zábavné odpoledne s TESCEM - od
15.00 u Tesca, přijďte se pobavit, zahrát si
a zasoutěžit, skákací hrad, vstup volný!
25. 9. Běh za svatým Václavem - startuje
se od 16.00 do 17.00 - dle věkových kategorií,
zápis již od 15.30 - v parku naproti fotbalovému
hřišti ve Všetulích, vstup volný, pro každého
účastníka sladká odměna
25. 9. Muzikoterapie - od 16.00, 3hodinový
kurz, cena: 400,PŘIPRAVUJEME
2. 10. DRAČÍ DÍLNA - od 15.30, cena: 20,-/
osobu
5. 10. PROMEDICAL - možnost preventivního
vyšetření, objednávky předem
v kanceláři TYMY
5. 10. EVA A VAŠEK - koncert - od 18.00 ve společenské
hale TYMY
6. 10. VŠETULSKÝ JARMARK - od 9.00 do 13.00
v areálu TYMY
6. 10. JABLKOBRANÍ - v TYMY
9.10. DRAKIÁDA - od 16.00,
sraz u TYMY - v případě příznivého počasí, startovné: 5,11. 10. TOČENÍ NA KRUHU +
KERAMICKÁ DÍLNA 12. 10. VEČERNÍ LEŠNÁ
- zájezd s lampiony pro děti
a rodiče
13. 10. PODZIMNÍ VYCHÁZKA HOSTÝNSKÝMI HORAMI
17. 10. OSKAR A RŮŽOVÁ
PANÍ - odjezd v 17.00 z AN
Holešov, cena: 490,19. 10. VERNISÁŽ KERAMIKY A POTÁBOROVÁ SCHŮZKA Ateliér v přírodě
21. 10. JEZDECTVÍ - zahájení
podzimního kurzu
21. 10. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - zahájení „taneční polepšovny“ - od 17.00 pro začátečníky, od 19.00 pro pokročilé
23. 10. KŘESLO PRO HOSTA
- od 16.00 - setkání se zajímavým hostem v čajovně TYMY
25. a 26. 10. PODZIMNÍ
PRÁZDNINY V TYMY - celodenní program pro děti, možnost zajištění stravy
27. 10. BĚH DO SCHODŮ
- 1. ročník
28. 10. POHÁDKA PRO DĚTI
- od 15.00 v divadélku TYMY
2. 11. SLAVNOST BROUČKŮ
- od 17.00 - nám. E. Beneše

9. 11. COUNTRYBÁL - od 20.00 ve společenské hale TYMY, hraje skupina TEXAS
10. 11. DĚTSKÁ PORTA - oblastní kolo dětské
pěvecké soutěže
Ve školním roce 2012/2013 budeme slavit
již 10 let!!!!!
TYMY SLAVÍ 10 LET S HARRY POTTREM CELOROČNÍ HRA PRO DĚTI
Sbírej TYMYKAČKY a vyměň je za placky
s obrázky z příběhů Harryho Pottra.
1 placka = 10 tymykaček
Cílem hry je získat za TYMYKAČKY v průběhu
školního roku 2012/2013 deset za sebou následujících placek s obrázky z příběhů známého
kouzelníka Harryho Pottra.
Tymykačky - v hodnotě 1, 2 a 5 - děti můžou
získat například členstvím v kroužku nebo účastí
na akcích TYMY (tábory, víkendové akce, soutěže, turnaje…)
Veškeré podrobnější informace se dozvíte na
www.tymycentrum.cz nebo v kanceláři SVČ
- TYMY.
NOVINKY V TYMY
Afrotance - pro dívky i chlapce od 6 let
Netypické sportovní hry - pro děti od 8 let
Míčové hry - pro děti od 8 let
Atletická školka - pro děti od 6 let

Atletická přípravka - od 10 do 12 let
Atletická minipřípravka - od 7 do 9 let
Atletika - od 13 do 18 let
Ponpony - pro dívky i chlapce od 7 do 12 let
Kin-boll - od 11 let
Zpívánky - sborový i sólový zpěv od 11 let
Kurz znakového jazyka - pro děti i dospělé
Vařila myšička kašičku - kroužek vaření od
6 let
Prostřeno - kroužek vaření od 11 let
Kuchařská pohotovost - vaření od 11 do 15 let
African bubnování - od 6 let
Výtvarné techniky a keramika hrou - od 5 let
Španělská konverzace - pro děti i dospělé
Německá konverzace - pro děti i dospělé
Anglická konverzace - pro děti i dospělé
Mikrotrek - turistické výlety, hledání pokladu
s GPS - pro děti od 6 let
Mladý kutil - pro děti od 6 let
Mladý zahrádkář - od 6 let
Přírodovědné bádání - od 8 let
Mladý indián - od 6 let
Mladý zdravotník - od 8 let
Cvičení pro žabky - dopolední cvičení pro
maminky s dětmi
Jumping trampolíny - pro děti i dospělé
V TYMY JSME PŘIVÍTALI ARIANU
V sobotu 1. 9. jsme v SVČ - TYMY přivítali
v rámci Evropské dobrovolné služby naši novou
dobrovolnici z Německa - Arianu. Ta bude v našem středisku
pobývat celý rok, zapojí se do
všech našich aktivit a bude
mít konverzaci německého a
anglického jazyka. Do činnosti
se hned po příjezdu zapojila
velmi aktivně, zúčastnila se
akce Loučení s prázdninami,
která se konala 2. 9. v zámecké zahradě.
KULTURA - SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ 17. 10. 2012 - cena: 490,Odjezd v 17.00 z autobusového nádraží v Holešově
JEDEN A DVĚ JE ŠEST termín bude upřesněn
NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny
s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný
prostor je vhodný pro pořádání rodinných či podnikových
oslav. 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 2012-2013
najdete na stránkách - www.
tymycentrum.cz
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY nebo na stránkách www.tymycentrum.cz
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Závěr prázdnin jsme prožili v italském Caorle
Letošní ozdravný pobyt SVČ
- TYMY začal v pátek 24. srpna na
holešovském nádraží. Cílem naší
cesty bylo malebné starobylé městečko Caorle. Toto půvabné městečko nás po noci strávené v autobuse
přivítalo celé zalité sluncem. Kemp
Falconera nám poskytl vše, co jsme
potřebovali - kompletně vybavené
stany a karavany, českou kuchyni,
čisté sociální zázemí a pláž v bezprostřední blízkosti ubytování. Moře
bylo v tuto dobu již krásně vyhřáté,
a tak si všichni, malí i velcí, užívali
plnými doušky vodních radovánek.
Obzvláště když se po noční bouřce
objevily vlny! Kromě slunění, potápění, plavání jsme si užívali také
neopakovatelné atmosféry Caorle.
Večerní procházky centrem
města, úzkými uličkami s romantic-

kými zákoutími, byly pro nás všechny zážitkem. K velkým zážitkům
patřila také návštěva aquaparku
se spoustou různých vodních atrakcí. Také tady se bavili všichni bez
rozdílu věku. Dalším velkým zážitkem byl sobotní trh, na kterém se
dalo koupit úplně všechno. Velmi
příznivé byly také ceny a ochota
prodávajících ke smlouvání.
Myslím si, že ozdravný pobyt
v Itálii se vydařil, věřím, že všichni
účastníci tohoto pobytu načerpali
spoustu energie a mají spoustu
zážitků. Chtěla bych poděkovat CK
Bohemian tour, která nám tento
pobyt připravila. Poděkování si zaslouží všichni řidiči.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ

Léto s TYMY 2012 bylo pestré a slunečné
Na letošní prázdniny připravilo SVČ - TYMY pestrou a bohatou letní činnost. V červenci
se uskutečnil opět stanový tábor
na základně v Podhradní Lhotě
pod názvem Indiánské léto pokračuje a Léto s tancem. Tohoto
tábora se zúčastnilo 48 dětí, které
prožily týden plný dobrodružství.
V rámci celotáborové hry usilovaly
děti o objevení ztraceného bizona,
což se jim také na závěr tábora
podařilo. Další turnus stanového

tábora byl zaměřen na výtvarnou
činnost, což vyplývalo z jeho názvu
- Ateliér v přírodě.
V srpnu se konal již tradiční
tábor v Horní Bečvě na Retasu.
Zde proběhly tábory - Taneční léto
s Olgou, Léto na koni, Čáry máry,
Beskydská olympiáda a Muzikoterapie. Tohoto pobytu se zúčastnilo
celkem 77 dětí a dospělých. Všichni společně prožili krásný slunečný
týden plný zábavy, dobrodružství,
sportování a her. Kromě těchto

pobytových táborů naše středisko nabídlo také 11 příměstských
táborů.
Každý tábor měl svoji specifickou náplň. Jednotlivé tábory
byly zaměřeny na sport, výtvarnou
činnost, fotografování, divadlo, poznávání okolí Holešova, fotbal atd.
Příměstských táborů se zúčastnilo
156 dětí. Všichni účastníci táborů
jako odměnu dostali na závěr tričko s naším logem, které jim bude
připomínat dny strávené na letošním táboře. Kromě táborů měly
děti možnost v průběhu celých
prázdnin přijít k nám do TYMY
na různé spontánní aktivity - trampolínu, stolní fotbálek, kulečník,
stolní tenis atd.
V měsíci srpnu se také uskutečnilo 1x týdně cvičení na jumping trampolínách. Pracovníci
SVČ zajišťovali během prázdnin
také dětský program na několika
zajímavých kulturních a sportovních akcích v Holešově a jeho
okolí - např. Drásal, Rusavská 50,
Čmelák show, den dětí v Chomýži,
Zahnašovicích a Němčicích. Také
v letošním roce jsme v naší prázdninové nabídce měli pobyt u moře.
Poslední prázdninový týden jsme

uspořádali ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi v italském Caorle.
Na závěr prázdnin uskutečnilo naše SVČ - TYMY tradiční akci
v zámecké zahradě pod názvem
Rozloučení s prázdninami. Této
akce se zúčastnilo velké množství
dětí i rodičů. Společně jsme se
tak rozloučili s krásnými bezstarostnými dvěma měsíci. Chtěla
bych poděkovat všem pedagogům
za přípravu táborů a akcí. Velký dík
patří také všem našim externím
spolupracovníkům za pomoc při
zajištění letní činnosti. Poděkování
si zaslouží také všichni provozní
pracovníci a sponzoři. Velký dík
patří panu Marku Dudíkovi za zajištění stravy na příměstské tábory
a MKS za spolupráci při zajištění
programu příměstských táborů.
Těšíme se na potáborová setkání jednotlivých táborů, kde si děti
budou moci zavzpomínat na společně prožité chvíle.
Věříme, že i v průběhu školního roku prožijeme společně hodně
zajímavého na našich akcích.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ - TYMY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Latinskoamerické tance pro ženy

SINGLE LATIN DANCE
Každý pátek od 18 hodin
ve společenské hale
SVČ - TYMY Holešov
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Dne 8. září 2012 oslavili manželé František a Marie Zapletalovi výročí
zlaté svatby, kdy společným životem kráčí již 50 let. Také v letošním roce
Maruška oslavila své kulaté
výročí a Franta na podzim
oslaví své 75. narozeniny.
K jejich trojím kulatinám přejeme hlavně hodně zdraví
a rodinné pohody, aby byli
neustále dobře naladěni, jak
byli dosud, a aby byli pořád
našimi dobrými kamarády.
To jim z celého srdce přejí
všechny kamarádky z cukrárenského babince a jejich
chlapi ze SUNARU.
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Holešovské holky vstoupily do nového ročníku vítězstvím
FK Holešovské holky : TJ Olympia Bruntál
2 : 1 (0:0)
První zápas 2. Moravské fotbalové ligy žen
neměl předem favorita. Lépe začala domácí děvčata, která se mohla prosadit již v první minutě,
kdy Kovářová po rohu minula branku z malého
vápna. V páté minutě šla po přihrávce Šilhárové
sama na bránu Mrázková, která však tvrdou ranou nechala vyniknout brankařku hostí. Mezihra
obou celků postrádala klid a přesnost, a tak se
na hřišti odehrál spíše boj než fotbal. Šance se
rodily zejména po standardních situacích, kterých bylo na obou stranách dostatek. Prosadit
se však nedokázali ani domácí, kterým scházel větší důraz v malém vápně, ani hosté, kteří
z odražených míčů vytěžili jen několik tvrdých ran
nad branku. V největší šanci první půle vychytala
gólovou hlavičku Dvorníkové skvělým zákrokem
hostující brankařka.
Do druhé půle vstupoval holešovský celek
s cílem zklidnit hru ve středu pole a dovést utkání
k vítěznému konci. Velkou ranou pro tyto plány
byla rychlá branka hostí, kteří po pěti minutách
využili trestuhodnou hrubku domácí defenzivy
a Křečková s přehledem zakončila svůj samostatný únik. Po inkasované brance domácí přeskupili
své řady a začali si vytvářet tlak, ke kterému
přispívalo i velmi defenzivní pojetí, k němuž se

uchýlili hosté. Vyrovnání přišlo ze standardní
situace, při níž Šilhárová proti slunci překvapila
střelou pod břevno brankařku hostí. Po vyrovnání
se hosté stáhli ještě hlouběji a spoléhali na kvalitní
brejky, při kterých notně zatápěli nejisté obraně
domácích, k ohrožení branky se však nedostali.
Domácí se zoufale pokoušeli strhnout vedení
na svou stranu a nakonec se dočkali, když pět
minut před koncem utekla Šilhárová, která před
vápnem chytře prostrčila na volnou Mrázkovou
a ta prostřelila vyběhnuvší brankařku. Hosté si
v závěrečných minutách vynutili ještě jednu standardní situaci z bezprostřední blízkosti vápna,
rozehrávaný signál však k úspěchu nevedl, a tak
se z výhry 2:1 mohla radovat domácí děvčata.
Domácímu celku patří poděkování za nasazení
zejména v poslední půlhodině, předvedená hra
však výrazně zaostala za výkony z pohárových
střetnutí a za možnostmi a kvalitami současného
družstva. Zisk tří bodů je však navzdory všem
negativům velmi dobrým vstupním příspěvkem
do nesmírně vyrovnané ligové soutěže.
Sestava domácích: Gulánová - Holcová,
Voždová, Dvorníková, Houdková - Mrázková,
Kovaříková, Šilhárová, Kovářová (Vlčková)
- Kocurková, Šebestová (Novosadová, Tiefenbachová).
Mgr. Slavomír Bednář, FK Holešovské holky

V Holešově vznikl nový šachový oddíl
o prázdninách se několik členů
zúčastnilo dvou prestižních turnajů s mezinárodním obsazením,
a to Open Kroměříž 2012 a FIDE
Open Staré Město 2012. Přestože cílem bylo zejména nasbírat
zkušenosti, uhráli členové SK
EMKaD Holešov velmi pěkné výsledky a dařilo se jim přehrávat
mnohem kvalitnější soupeře.

Od začátku sezóny 2012/
2013 bude město Holešov reprezentovat nový šachový oddíl SK EMKaD Holešov jehož
základ tvoří bývalí členové T. J.
Sokol Holešov, doplnění množstvím nových hráčů. Oddíl se
bude účastnit dvou regionálních
soutěží a přípravy na novou sezónu jsou v plném proudu. Již

Minigolfisté bojovali v Bystřici
Bystřice pod Hostýnem (red) - V neděli
9. 9. 2012 se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnil
Zemský turnaj jednotlivců v minigolfu a 1. kolo
I. ligy družstev. Za velmi příznivého počasí se
turnaje zúčastnilo téměř 90 minigolfistů z celé
Moravy. Holešovský minigolf měl tentokrát dvojí
zastoupení. Radek Doležel st. pokazil první kolo
a výkonem 27 úderů se pohyboval okolo 60. pozice. Díky fantastickému závěru se celkovým skóre
86 úderů nakonec probojoval na konečné 7. pořadí
v kategorii mužů. V kategorii juniorů se Radek
Doležel ml. výkonem 98 úderů umístil na 8. místě.

V Bystřici holešovští minigolfisté bojovali
také v průběhu prvního zářijového víkendu, kdy
se uskutečnil oblastní turnaj. Sobotního deštivého
klání se zúčastnili dva zástupci MGC Holešov.
Radek Doležel ml., který výkonem 111 úderů
obsadil 6. místo v kategorii juniorů, a Radek
Doležel st. výkonem 91 úderů obsadil v kategorii
mužů 2. místo a v absolutní kategorii 3. místo.
V neděli se již počasí umoudřilo, avšak turnaje
se již zúčastnil pouze Radek Doležel st., který
skvělým výkonem 83 úderů zvítězil jak v kategorii
mužů, tak i v absolutní kategorii.

Šachový oddíl se schází v prostorách jídelny
zdravé výživy (vegetariánská jídelna) v Masarykově ulici, kde probíhají pravidelné tréninky
dětí i dospělých. Tréninky se konají každý pátek
v odpoledních hodinách, od 14.00 hrají děti a od
16.00 dospělí.
Šachový oddíl rád přivítá do svých řad nové
příznivce šachu, a to jak dospělé, tak zvláště
pak školní a předškolní mládež. Pro šachovou
přípravu začátečníků i pokročilých disponuje oddíl
dvěma kvalifikovanými trenéry. Zájemci, kteří se
chtějí seznámit s šachy, jejich taji a pravidly, se
mohou přihlásit přímo v jídelně zdravé výživy
v Masarykově ulici nebo na tel. 603 504 261,
příp. 739 206 873.
Miroslav Kunc, předseda oddílu
SK EMKaD Holešov

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

MS juniorů v minigolfu
Ve dnech 15. - 18. 8. 2012 se v německém Bad
Münderu uskutečnilo MS juniorů v minigolfu. Holešovský
minigolf měl na této vrcholné mezinárodní sportovní akci
dvojí zastoupení. A to v podobě trenéra a vedoucího výpravy Radka Doležela st. a hráče Radka Doležela ml. Český
národní tým v sestavě Adam Doležálek, Ondřej Škaloud,
Matěj Novák, Radek Doležel ml., Pavel Gerža, Jiří Staněk
a Adam Rous obsadil až díky vynikajícím posledním dvěma
okruhům skvělé 5. místo.
Družstvo dívek v sestavě Karolína Jandová, Ema Blažková, Lucie Pavelková a Alena Doleželová dlouho bojovalo
o medaile. Nakonec z toho bylo skvělé 4. místo. V soutěži
jednotlivců obsadil holešovský Radek Doležel ml. 51. místo.
(red)
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Turnaj O pohár poslance Smýkala ovládli fotbalisté Zlína
Holešov (sov) - V pořadí již
pátý ročník turnaje mladších žáků
O pohár poslance Josefa Smýkala
se hrál v úterý 11. září za téměř
tropického počasí na hřišti ve Všetulích. Pořadatelé již tradičně zvou
do Holešova silné celky ze střední
Moravy, takže sportovní úroveň
turnaje je vysoká. Letos přijelo
dvanáct týmů, které byly rozděleny do dvou věkových kategorií.
Na jedné polovině hřiště hrály systémem každý s každým mladší ročníky, na druhé pak starší. Domácí
barvy hájila dvě mužstva, SFK Elko
Holešov a dívčí tým z DFK Holešov. Nejúspěšnější nakonec byli
žáci z druholigového FC Fastav
Zlín, kteří zvítězili v obou věkových
kategoriích. Spolupořadateli turnaje byly vedle poslance Smýkala

také společnost Olympia, SVČ
TYMY a SFK Elko Holešov.
Výsledky:
U13 - 1. FC Fastav Zlín
2. MFK Vyškov 3. SK HS Kroměříž 4. FC Viktoria Otrokovice
5. SFK Elko Holešov 6. OFS
Vsetín. Nejlepší hráč: Machálek
Jakub - Vyškov. Nejlepší střelec:
Slaměna Patrik - Zlín. Nejlepší
brankář: Novák Antonín - Kroměříž.
U12 - 1. FC Fastav Zlín
2. SK HS Kroměříž 3. MFK Vyškov
4. SFK Elko Holešov 5. DFK Holešov 6. FK Šternberk. Nejlepší hráč:
Sigmund Jiří - Kroměříž. Nejlepší
střelec: Hrdlička Lukáš - Zlín. Nejlepší brankář: Lipková Gabriela
- DFK Holešov.
Foto František Sovadina

Hlavní pořadatel poslanec Josef Smýkal předává ceny
nejúspěšnějším turnajovým sportovcům.

Domácí celek SFK ELKO Holešov s realizačním týmem. Na turnaji kluci skončili v silné
konkurenci na 4. a 5. místě. Na obrázku vpravo ceny pro nejlepší týmy turnaje.

Turnaje se zúčastnil i celek DFK Holešov. Na fotografii v souboji
s SK HS Kroměříž. Přihlíželi také zástupci města Holešova
a Zlínského kraje.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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DFK skončil na turnaji pátý
Dne 11. 9. 2012 se zúčastnilo družstvo Dívčího fotbalového klubu
Holešov turnaje O pohár poslance PSP ČR Josefa Smýkala. V těžké
konkurenci šesti týmů ( Kroměříž, Šternberk, Zlín, Vyškov a SFK Holešov)
obsadil kombinovaný celek děvčat a hochů po dvou prohrách a dvou
remízách 5. místo ve své skupině, navíc byla jako nejlepší brankářka po
zásluze vyhodnocena Gábina Lipková, která předvedla velmi dobrý výkon
ve všech zápasech. Družstvo DFK Holešov: Gábina Lipková, Ema
Jiroušková, Kristýna Zichalová, Michaela Fojtová, Veronika Víznerová,
Zuzana Tesárková, Sára a Valentýna Illéšovy, Beatrice Kotasová, Karolína Smýkalová, Anastázie Hermanová, Břetislav Hruška a Tomáš Láník.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Nová sezóna kroměřížské hokejové ligy začala
< Hráči HC Gators Holešov
vstoupili do nového ročníku.

3 střelách pod víko připsal hattrick,
Žopy dokázaly pouze korigovat
skóre na konečných 3:1.

Ve druhém zářijovém týdnu
začal další ročník Kroměřížské hokejové ligy. V začátku se nedařilo
ani jednomu ze zástupců Holešova. HC Žopy prohrál s týmem HK
Plačkov 1:3 a HC Reds 3:8 a HC
Holešov Gators podlehl Hanáku
team Kroměříž 3:7.
2. kolo HC Žopy - HC Reds 3:8
Oba týmy utrpěly v prvním
kole porážku. Nastoupily proto do
zápasu s cílem urvat letos první
body. Reds byli v zápase favori-

tem a role se zhostili přesvědčivě.
Od první třetiny diktovali tempo
zápasu. Žopy neproměnily trestné střílení a na začátku 2. třetiny snížily na rozdíl jediné branky.
Reds se ovšem nenechali rozhodit
a přidávali jednu branku za druhou
v rozmezí cca čtyř minut, zápas
nakonec skončil 3:8.

jasného favorita. Plačkov ovšem
nemohl najít recept na výborného
brankaře Žop Kamenáře, takže
nebýt K. Holíka, zápas by dopadl možná všelijak. K. Holík si po

Hanák Team Kroměříž
- HC Gators Holešov 7:3
Zápas byl reprízou loňského
prvního zápasu. Gators se za rok
hodně zlepšili a byli Hanákům důstojným soupeřem. Gators šli nevinnou tečí do vedení a ve 2. třetině
vedli 3:0. Schylovalo se hned k prvnímu překvapení KHL. Následně
tlak Hanáků zesílil a vyrovnali na
3:3. Po chybě brankáře Holešova
při rozehrávce šli Hanáci do vedení. Gators následně otevřeli hru
a Hanáci do odkryté obrany ke
konci zápasu přidali další branky.
(khl)

Žáci hrají opět házenou

1. kolo HC Žopy - HK Plačkov
1:3
První zápas mezi loňským
finalistou Plačkovem a Žopy měl

Fotbalisté zvítězili a pak prohráli
V pátém a šestém kole Zlínského krajského přeboru fotbalisté
Holešova nejprve vyhráli na domácí půdě nad 1. Valašským FC 2:0 po
poločasu 0:0. V sobotu 15. září však podlehli v Luhačovicích domácímu
týmu 0:2 (0:0).
(sov)

Holešovanky vyhrály v Prusinovicích
TJ Prusinovice - DFK Holešov:
1:2 (0:1)
Další utkání sehrály žákyně
Dívčího fotbalového klubu Holešov
na půdě Prusinovic. Ve vyrovnaném a místy zbytečně tvrdě hraném
utkání se podařilo děvčatům vybojovat první vítězství v této sezóně,
a odvézt si tak cenné tři body. Na
výhře měli lví podíl všichni hráči
a hráčky, ale je potřeba vyzdvihnout

velmi pěkné výkony Sáry a Valentýny Illéšových, Zuzky Tesárkové
a brankářky Gábiny Lipkové.
Sestava: Lipková - Jiroušková - Tesárková, Illešová Sára, Illešová Valentýna - Pospíšilíková,
Smýkalová, Hermanová. Střídali:
Kotasová, Šidlík, Hermann. Branky: Pospíšilíková, Sára Illéšová
z penalty. Nejlepší hráčky: Sára
Illéšová a Gábina Lipková.

Žákyně DFK Holešov se na úvod sezóny zúčastnily také turnaje
O pohár poslance Josefa Smýkala ve Všetulích.

Po několika letech bez mládežnické házené se družstvo Holešova zapojilo do házenkářských
soutěží pořádaných zlínským krajským svazem házené. V sobotu
15. 9. 2012 se zúčastnilo 1. kola ve
Zlíně. Za krásného počasí na venkovním hřišti u 17. ZŠ poměřily síly
celky Zlín A, Zlín B, Zlín C, Kunovice, Luhačovice, Otrokovice, Bystřice pod Hostýnem B a Holešov.
Soutěž minižáků se hraje formou
turnajů a věk těchto hráčů je 10
a méně let.
Družstvo Holešova tvoří hráči
ročníků 2002 – 2005 a má za sebou teprve první měsíc tréninku.
V této věkové kategorii nejde o výsledky, ale cílem je umožnit dětem
zahrát si házenou a hlavně zapojit
všechny hráče do utkání. Všichni hráči se snažili podat co nejlepší výkon a zatímní nedostatky
v technice nahrazovali bojovností.
Je radost pozorovat zejména „naše

nejmenší“ Pepu Smažila a Vikiho
Štěrbáka, s jakou bojovností se
snaží vyrovnat s o tři roky staršími
a zkušenějšími soupeři. Pochvala
za bojovnost, předvedený výkon
a zápal pro hru patří samozřejmě
všem. Ze Zlína jsme odjížděli spokojení a natěšení na další turnaj.
Děkuji všem rodičům za zájem a podporu sportování jejich dětí
a věřím, že se v dalším kole s nimi
opět setkáme a pojedou povzbudit
naše kluky. Všichni, kteří byste rozšířit naše řady a zahrát si házenou,
volejte 777 314 585.
Náš oddíl reprezentovali:
v brance - Lukáš Běčák a v poli
- David Bardoděj, Michal Kameník, Pavel Mynařík, Stanislav
Zbranek, Bronislav Polášek,
Petr Vilímek, David Teriaki, Josef
Smažil a Viktor Štěrbák. Omluven byl Tomáš Hudec.
Mgr. Vladimír Běčák
trenér
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Dvaatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Holešovsko č. 15/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Kdepak ty
ptáčku hnízdo máš“, která zaznívá v interpretaci Karla Gotta
v pohádce Tři oříšky pro
Popelku. První vylosovanou
výherkyní je Martina Trllová
z Martinic, druhým výhercem
je Dušan Rypka z Holešova oba si pochutnají v restauraci
Kanada Holešov.
Za správně vyluštěné
SUDOKU pošleme volné
vstupenky do kina Svět Olze
Logajové a Zdeňce Hricové obě jsou z Holešova. Všem
šťastným výhercům redakce
srdečně gratuluje!
Zpěvák Karel Gott.
A teď už pokračujeme
v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička jmenuje, kdo ji zpívá a ve
kterém českém hudebním filmu zaznívá?
„… Prozraď mi, můj pane vážený, kampak vedou dveře zamčený, kudy kráčí ten, kdo je láskou popleten…“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
RR

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací
Kanada ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Akce na nejbližších 14 dnů
VÝSTAVY

Do konce října výstava fotografií Miroslava
Piláta Indie 2010 - zámek
Od pátku 8. 6. výstava fotografií Jana
Saudka, reprezentativní výstava potrvá do 30.
9. - zámek Holešov

šárek (klavír) - další z řady koncertů festivalu
Musica Holešov - zámek, od 19.30 hod.
Pátek 21. 9. Železná lady, oscarový film
USA o Margaret Thatcherové - kino Svět, od
17.30 a 19.30 hod.

Od středy 13. 6. výstava malíře Josefa
Lady, velká retrospektivní výstava potrvá do
30. 9. - zámek Holešov

Sobota 22. 9. Versailles v holešovském
zámku, Král slunce, účinkují The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, dirigent Roman
Válek, hudebně-baletní projekt v rámci festivalu
Musica Holešov - zámek, od 19.30 hod.

Od úterý 11. 9. výstava Letní iluze 10,
tradiční výstava holešovských výtvarníků potrvá
do 28. 10. - zámek

Sobota 22. 9. - neděle 23. 9. výstava ovoce,
zeleniny a květin - Sádek Dobrotice, od 10 hod.

Do konce října výstava obrazů Rudolfa
Seiferta - kavárna Cinema

KINO, DIVADLO, KONCERTY

Čtvrtek 20. 9. slavnostní zahajovací koncert, Pražská komorní filharmonie, dirigent
Gaetano d´Espinosa, koncert v rámci festivalu
Musica Holešov, sólista Karel Košárek (klavír)
- zámek, od 19.30 hod.
Pátek 21. 9. komorní koncert, Pavel Šporcl
(housle), Petr Špaček (violoncello) a Karel Ko-

Neděle 23. 9. Matiné - Hudba a slovo,
Soňa Červená (umělecký přednes), další
koncert v rámci festivalu Musica Holešov,
spoluúčinkuje Karel
Košárek (klavír) - zámek od 11 hod.

MKS Holešov připravuje na říjen:
Pátek 5. 10. Hrobka s vyhlídkou, Divadlo 6. května - zahrada holešovského
zámku, od 20 hod.
Neděle 7. 10. Svatá čtveřice, komedie
ČR - kino Svět, od 17.30 a 19.30 hod.
Čtvrtek 18. 10. Láska a párečky, divadelní komedie s pražskými herci - kino
Svět, od 19 hod.

Úterý 25. 9. Líbáš jako ďábel, komedie ČR - kino Svět, od
17.30 a 19.30 hod.
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Úterý 25. 9. Dějiny katastrálního úřadu
a katastrálního mapování na Holešovsku,
přednáška ing. Františka Dvorníka - Městská
knihovna, od 17 hod.
Neděle 30. 9. Sammyho dobrodružství,
animovaná komedie Belgie - kino Svět od
15.30 hod.

V interiéru holešovské kavárny Cinema jsou instalovány obrazy
Rudolfa Seiferta. Foto Robert Rohál

