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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Oslavili jsme 100 let republiky
Další velká investice je dokončena

Myslivci se opět sešli k oslavám svého patrona sv. Huberta
Holešov -Již posedmé se letos sešli myslivci Mikroregionu Holešovsko, aby společně uctili památku svého
patrona sv. Huberta, který je v kalendáři uveden 3. 11.
A tak i letos vyšel první listopadovou neděli slavnostní
průvod v čele s jelenem desaterákem s křížem mezi parožím, který je jednou z hlavních „postav“ známé legendy o svatém Hubertovi. Dle tradic pak průvodu velel jezdec v červeno-bílém oděvu s liščím ocasem následován
černě oblečenými pronásledovateli na rychlých koních.
Společně s uniformovanými myslivci, honci a psovody

se průvodu účastnili také sokolníci a trubači. Nechyběli
ani starostové obcí Mikroregionu. Za tónů slavnostních
mysliveckých fanfár prošli od zámku na náměstí, které
bylo symbolicky „otevřeno“ pro předvánoční setkávání
občanů a návštěvníků Holešova. Průvod pak zamířil k tematicky vyzdobenému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde se poté konala slavná troubená Hubertská mše
- bohoslužba s přímluvou za myslivce a přátele přírody.
Hana Helsnerová

Svatomartinskými slavnostmi to žilo také v Holešově
Holešov (hel) – Náměstí v Holešově letos opět
přivítalo sv. Martina na bílém koni. Počasí sice 11. listopadu příliš neodpovídalo, atmosféru si však lidé navodili
příjemným setkáním i mladým vínem.
Slavnosti byly zahájeny Svatomartinskou mší svatou, která byla odsloužena v kapli sv. Martina. Poté se
vydal průvod v čele s Martinem a jeho družinou napříč
Smetanovými sady a krátce po druhé hodině odpolední
dorazil na náměstí E. Beneše. Všem zúčastněným byla
přednesena známá legenda, ve které se praví, že jedné
chladné noci v Amiens uviděl Martin promrzlého žebrá-
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ka, kterému věnoval polovinu svého pláště. Následující
noci se mu zjevil Kristus oděný právě do tohoto pláště.
Tato událost měla za následek to, že Martin přijal křest
a chtěl svůj život zasvětit službě Bohu. Svatý Martin se
tak stal patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů.
V Holešově pak přivítali také paní Zimu – mladou, krásnou a plnou síly. Místní děkan Jerzy Walczak požehnal
svatomartinským vínům a pár slov k občanům přednesl
také starosta města Rudolf Seifert. Následovala ochutnávka výborných vín a skvělá zábava v doprovodu dixielandové kapely JazzBook Zlín.

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

S příchodem zimy a adventu utichnou pracovní stroje
Vážení a milí čtenáři novin Holešovsko,
prožili jsme volby do zastupitelstev obcí a města a
ve všech obcích i v Holešově proběhly ustavující zasedání zastupitelstev a je sestaveno vedení samospráv na
další čtyři roky. Proběhlo i úvodní jednání Mikroregionu
Holešovsko a ve všech místech - samozřejmě i v Holešově - se sestavují rozpočty a určují se priority pro příští rok či následující léta. Tímto se snad život ve městě
i v obcích vrátí do klidnějších poloh. Je ale stále mnoho
věcí, které je třeba ve vztahu k obyvatelstvu a k dokončení staveb řešit. A také se blíží konec roku a tím jedno
z nejkrásnějších období – advent a Vánoce. To bychom
si měli užít v klidu a v pohodě a s vyrovnanými myšlenkami. V Holešově se stále děje mnoho věcí, a pokud
se nám třeba něco nepovede, použijme radu Jana Wericha: “Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny
stíny budeš mít za zády.“
KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA U GYMNÁZIA
Po dokončení výstavby autobusového nádraží se
dodavatelská firma plně vrhla do budování nové kruhové křižovatky. V posledních týdnech se tak práce velmi
rychle blíží do finálových podob. V současných dnech
proběhlo asfaltování v ulici Palackého a položení základních vrstev na samotné křižovatce. Závěrečné položení vrchní vrstvy proběhne v posledních listopadových
dnech (kolem 29. 11.) s předpokladem dvoudenních
prací a s podobným dopravním řešením, jaké se použilo
při první pokládce povrchů. Následovat bude dokončení
stavby i s osazením dopravního značení.
Za trpělivost při komplikacích způsobených v dopravě si zaslouží obyvatelé města i projíždějící motoristé
poděkování. Dokončením této stavby by už v ulici
Palackého nemělo docházet v příštích letech k větším
stavebním pracím. Tedy kromě stavebního dořešení
přechodů u pošty a restaurace Tacl. A také, pokud Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) neusoudí, že je třeba
celou ulici až do Všetul opravit. Požadavky města k tomuto směřují. Ale město má i další požadavky vůči této
společnosti. To znamená např. i opravu ulice Přerovská
s vybudováním stabilní kruhové křižovatky s ulicí Bořenovská a Tučapská.
Vedení i pracovníkům ŘSZK je třeba poděkovat
za pochopení a spolupráci s městem i rozšíření letošní
investice a tím i opravu komunikace v ulici Palackého
od marketu Penny až po „zdravotní středisko“.
MOST DO ZÁMKU A DALŠÍ INVESTICE
Podobně jako u křižovatky u gymnázia pomalu končí práce na opravě mostu do zámku. Termín ukončení
je také konec listopadu a předpokládáme, že od počátku prosince bude již otevřen přední vstup do tohoto
významného objektu. Jedná se náročnou a hodnotnou
stavbu, která zkvalitní přístup a umožní dokonce prohlídku původního barokního mostu, který se skrývá ve
skeletu stavby. Přední vstup je již bezpodmínečně potřebný otevřít, protože nás čeká zimní sezona a průchod
přes zahradu je vážnou komplikací.

Oprava masných krámů je již také z významné
části provedena a celý areál získává předpokládanou podobu. Podařilo se stabilizovat klenby krámků a vybavit
potřebnými sítěmi a také probíhá oprava okolních zdí.
Další etapa opravy se připravuje na příští rok podobně
jako celková rekonstrukce náměstí sv. Anny.
Stadion Míru je již ve zkušebním provozu a začíná
sloužit atletickému klubu. Město ještě dokončuje opravu
a doplnění oplocení a obnovu tribuny a chystá provozní
řád celého sportoviště i s určením správců. Tím se také
umožní přístup veřejnosti do areálu, protože jeho využívání je určeno i dalším sportovním klubům a veřejnosti.
Ale přes zimu a jaro nebude možné využívat plochu hřiště, dokud travnatý povrch nezesílí a plně neuchytí. Další
investice do vybavení stadionu i opravy šaten a dalšího
zázemí město čeká.
Hřiště u 1. Základní školy je také takřka dokončeno, tedy co se týká povrchů a nyní proběhnou dokončovací
práce - osazení brankami, sítěmi, mantinely apod. Od příštího jara budou moci žáci škol ze Smetanových sadů a také
veřejnost toto nové hřiště využívat. Podmínky dotací na
obě hřiště totiž vyžadují umožnit přístup veřejnosti.
VEŘEJNÉ WC A NÁMĚSTÍ
Od prvního listopadu se opět můžeme scházet na
náměstí u stánků s občerstvením a také se připravuje vánoční výzdoba. Město umístí na plochu vánoční strom,
který bude tentokrát přemístěn na náměstí z ulice Grohova. V této ulici také asi bude zahájena příští rok rekonstrukce a tento strom by stejně musel opravám ustoupit.
Ale není vůbec jednoduché vhodný strom ve městě
i v okolí nalézt. Nemoci (kůrovec) a sucho zcela decimují
smrkové porosty v širokém okolí.
A ještě k novým veřejným WC na náměstí
sv. Anny. Konečně se je podařilo dokončit a také je otevřít. Jsou zpoplatněny spíše symbolicky a proto, že je třeba zajistit jejich úroveň. Jen je nutno uvést, že otevírání
a zavírání dveří je systematicky řízeno a uživatelé by si
měli dávat pozor a dveře zavírat (nenechávat je přivřené
pro další osoby). To proto, že po určitém - nyní neuvedeném - časovém úseky se dveře zablokují a systém
nebude fungovat. Což se nám stalo třikrát v neděli na sv.
Martina. Náměstí bude také monitorováno kamerovým
systémem.
Na stejném principu fungují veřejné WC v arkádách zámku a jsou k dispozici v době otevření areálu
nádvoří. Poplatek je také 5 Kč. Na novém autobusovém
nádraží veřejné WC nebyly řešeny, protože je dohodnuto
s Českými dráhami, že je možné využívat toto zařízení
v budově vlakového nádraží. V případě potřeby je možno
použít WC i v bufetu na nádraží (po dohodě).
Dokončena byla oprava i některých komunikací
a nyní ještě bude zaasfaltována a opravena ulice Luhy.
Kontinuálně probíhá obnova a výměna veřejného osvětlení a nově bude umístěno sedm světel na cyklostezku
mezi ulicí Zlínská a garážemi v ulici Samostatnost, tedy
v místech, kde je největší tma. Osvětlení celé cyklostezky
bude postupně řešeno v dalších letech.

STOLETÁ VÝROČÍ
Čeká nás ještě jedno stoleté výročí, kterým se Holešov zapsal do dějin nově zřízeného Československa. Dne
3. prosince 1918 vojáci, kteří se vraceli z fronty a jejichž
transport zastavil na holešovském nádraží, iniciovali
drancování v holešovském židovském městě. Tomuto
„pogromu“ učinili přítrž až vojáci z kroměřížské posádky, kteří byli povoláni pro zjednání pořádku. Drancování
a násilnostem ale podlehli dva obyvatelé židovské národnosti, dokonce jeden, který se před pár dny také vrátil z války. Malou připomínku i s besedou na toto téma
připravilo město s Městskou knihovnou na 4. prosince.
PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval tímto způsoben a veřejně
všem, kteří se zapojují pozitivně do veřejného života – jedná se o organizátory, kteří zajistili připomínku
100. výročí republiky 28. října v nově upraveném parku v Masarykově ulici, těm, kteří se zapojili a účastnili
připomínky 100. výročí ukončení 1. světové války a Dne
válečných veteránu a také se sešli na náměstí k připomínce svátku sv. Martina i s žehnáním svatomartinských
vín. Ale také všem, kteří jakýmkoli způsobem oživují
a doplňují veřejné dění v našem městě.
POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ OBDOBÍ A POŘADY
V závěru roku nás čeká řada koncertů, setkání
i zajímavých událostí. Adventní období zahájí tradičně
v Holešově vánoční trhy. V sobotu 1. prosince odpoledne
požehná holešovská děkan P. J. Walcak adventní věnce
a následovat bude koncert Holešovského komorního
orchestru a v podvečer v 17.30 hodin rozsvítíme společně vánoční strom na náměstí. Následovat bude první
adventní neděle a období předvánočního očekávání
a uklidnění i s tradičními velmi působivými ranními
mariánskými mšemi sv. – roráty. Následovat bude řada
hodnotných a koncertů a vystoupení.
PŘIPOMNĚLI JSME SI UDÁLOSTI 17. LISTOPADU
Výročí ukončení moci v naší zemi komunistickou
stranou v roce 1989 sice není kulaté, ale asi stále nutné
je připomínat. V Holešově jsme si sice v sobotu 17. listopadu tuto událost veřejně nepřipomněli, ale alespoň
někteří z nás rozsvítili svíčku na památku všech, kteří se
za naši svobodu zasloužili. A protože Holešovem v posledních dnech zahýbala i jedna nešťastná a i zbytečně
emotivně medializovaná věc, dovolím si uvést jedno
moudro: „Prubířský kámen každé civilizace, náboženství, filozofií či člověka je jejich postoj vůči světu zvířat.
Nakládání se zvířaty spadá do oblasti morálky bez povinností a sankcí. Řekni mi, jak jedná se zvířaty, a já ti
řeknu, kdo jsi.“- Zarathuštra, perský prorok.
Krásné pozdně podzimní či už skoro zimní dny nám
všem, milí spoluobčané…
Rudolf Seifert
starosta
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Holešov má nové vedení, zastupitelé složili slib
Holešov - Ustavující zasedání nového třiadvacetičlenného zastupitelstva města přineslo rozhodnutí o obsazení křesel starosty, místostarostů i radních.
V čele města zůstává Mgr. Rudolf Seifert, místostarosty byli zvoleni Ing. Pavel Karhan a Milan Roubalík.
Rada města bude dle zvyklostí sedmičlenná a kromě vedení města do ní zasedne Mgr. Jana Slovenčíková, Mgr. Jiří Mikulenka, Bc. Jakub Šneidr a Oldřich Rektořík.
Přejeme novému zastupitelstvu hodně zdaru a úspěchů při vykonávání funkcí.
Hana Helsnerová

Připnuli jsme na klopy vlčí máky
Jako připomínku Dne válečných veteránů jsme si i my
v neděli 11. 11. vetknuli do klopy květy vlčích máků, které jsou symbolem válečných veteránů už od konce první
světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby
padlých na západní frontě. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu.
11. listopadu se Den veteránů slaví proto, že 11. 11. 1918
byla podpisem příměří ukončena 1. světová válka. Proto
bývá tento den nazýván také Dnem příměří. Den válečných
veteránů je v Česku docela novou zvyklostí, připomínáme si
jej přibližně 10 let a je připomínkou nejenom konce 1. světové války, ale také vzpomínkou na všechny padlé v obou
světových válkách a při dalších konfliktech, i vzdání úcty
všem veteránům přeživším. Při této příležitosti se tak sešli
zastupitelé města a položili kytice k pomníkům padlých
v Holešově i jeho blízkém okolí. Pietní akt proběhl za účasti
členů 7. Výsadkového pluku, zastupitelů města a občanů

také u pamětní desky, která byla přesně před rokem odhalena na památku šesti občanů města Holešova, kteří během
2. světové války sloužili v československých leteckých jednotkách Britského královského letectva. Současně byla také
ve Smetanových sadech slavnostně vysazena lípa válečných
veteránů. 		
Hana Helsnerová

OZNÁMENÍ

Zahájen provoz dvou nových
ordinací praktických lékařek
MUDr. Hana Krybusová oznamuje, že od 1. 11.
2018 otevřela ordinaci praktického lékaře na adrese Palackého 972/23 v Holešově.
Telefonní číslo 722 907 358
V Centru pro seniory, Příční 1475 otevřela od 1. 11.
2018 ordinaci praktická lékařka MUDr. Tereza
Szabó. Telefonní číslo na ordinaci je 573 395 474

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Holešov bude v pondělí 31. prosince z technických důvodů uzavřen. Poslední pracovní den městského úřadu Holešov v roce 2018
bude v pátek 28. prosince a první pracovní den
v roce 2019 bude ve středu 3. ledna. Děkujeme občanům města Holešova za pochopení.
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Jak pomoci rodinám s dětmi se zdravotním postižením?
Kde se rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením mohou informovat o možnostech pomoci? Jak
skloubit péči o zdravotně postižené dítě a zaměstnání?
Je pro rodinu efektivnější využívat služby volnočasových
organizací či sociálních služeb? Nejen tyto otázky byly
zodpovězeny během mezirezortního setkání na téma
„Pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením
v okrese Kroměříž“, které se uskutečnilo dne 18. září
2018 v prostorách Sboru Jednoty bratrské v Holešově.
Cílem setkání bylo zpřehlednit stávající služby pro
děti se zdravotním postižením v okrese Kroměříž a vytvořit prostor pro diskusi vedoucí k zabezpečení chybějících služeb v síti. Na setkání se sešli zástupci z oblasti
školství, zdravotnictví, sociálních služeb, Úřadu práce
ČR (Holešov a Bystřice pod Hostýnem), volnočasových
aktivit a církve.
„První, s kým rodič dítěte se zdravotním postižením přijde do kontaktu, je pediatr. Ten by mohl rodiče
nasměrovat, kam dál. Aby se lékařům ulehčilo, mohl by
být vydán informativní leták, kde by bylo v bodech uvedeno, kam všude se rodič může obrátit (raná péče, kontaktní pracoviště ÚP ČR, sociální pracovník obce atd.).
Letáky by mohl vydávat krajský úřad, který má přehled
o jednotlivých sociálních službách, a mohly by být distribuovány pediatrům, porodnicím, dětským oddělením
v nemocnicích, kde by je předávali rodičům,“ uvedla
účastnice setkání Hana Matyášová, DiS., referentka ÚP
ČR, kontaktního pracoviště Holešov.
Setkání iniciovaly lokální síťařky Martina Janečková
a Alžběta Luhan Fürstová, které mají v rámci projektu
Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí na starost obce s rozšířenou působností
Holešov, Kroměříž a Bystřice pod Hostýnem.
Hlavním úkolem těchto síťařek je vylepšovat místní
síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, což v praxi
znamená podporovat a propojovat všechny aktéry služeb ke spolupráci tak, aby místní síť fungovala co nejlépe a v nejlepším zájmu dítěte.

Přítomní se dále shodli na tom, že s dospívajícím
dítětem se zdravotním postižením narůstá i náročnost
péče o něj. A rodiče bez možnosti využití jakékoliv formy odlehčovací pomoci při celodenní péči bývají po několika letech psychicky i fyzicky vyčerpaní a cítí se být
izolovaní od komunity „běžných lidí“. Dle zúčastněných
jsou pracující rodiče často nuceni, nejčastěji při dosažení
věku 15 let dítěte se zdravotním postižením, odejít ze
zaměstnání a starat se o dítě celodenně. Načež uvedli,
že tuto problematiku by vyřešily dostatečně navazující
služby pro danou cílovou skupinu. V obcích s rozšířenou
působností Holešov a Kroměříž by pomohlo zejména zavedení ambulantních odlehčovacích služeb.
Kam se mohou rodiče obrátit?
Rodiče dítěte se zdravotním postižením ve věku 0–7
let mohou bezplatně využívat terénních služeb Střediska
rané péče EDUCO Zlín, z. s. (www.ranapecezlin.cz). Pracovníci dané služby dojíždějí přímo do rodin dítěte a učí
je způsoby, jak dítě rozvíjet, zapůjčují jim pomůcky či odbornou literaturu a poskytují i psychickou podporu. Děti
se mohou dále rozvíjet během předškolního, školního
a zájmového vzdělávání, např. prostřednictvím ZŠ a MŠ
Kroměříž, F. Vančury, Odborného učiliště a ZŠ Holešov,
ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem. V Bystřici pod
Hostýnem již několik let funguje klub Stonoška (www.
stonoska-bph.cz), Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR (v Kroměříži je druhá klubovna zabezpečená Klubem UNESCO), která sdružuje děti a rodiče
z celého Kroměřížska. Stonoška v Bystřici provozuje 3x
týdně Denní centrum volnočasových aktivit pro osoby
s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.
Klub dále nabízí rehabilitační, rekondiční a psychore-

Jak ulehčit těžkou situaci rodičům?
Účastníci setkání upozornili na horší situaci pečujících osob, zpravidla rodičů, o děti s těžkým zdravotním
postižením. Některé služby či zařízení totiž často odmítnou takové rodiče z toho důvodu, že nemají dostatečnou
kapacitu osobních asistentů. Přítomní zástupci sociálních služeb připisují tato odmítavá jednání nedostatku
financí na rozšíření kapacit osobních asistentů.

habilitační pobyty nejen pro zdravotně postižené děti
z okresu Kroměříž, ale i pro děti z jiných regionů ČR.
Setkání v samém závěru zhodnotil i Mgr. Milan
Jelínek, ředitel Charity Holešov: „Setkání bylo zajímavé
a obohacující. Nicméně bych si dokázal představit a bylo
by to i potřebné, aby se takovýchto jednání účastnily
všechny zainteresované strany – uživatelé, poskytovatelé, samospráva (města, obce a zástupce krajského úřadu). V oblasti financování sociálních služeb je důležité,
aby byly i nadále zapojeny všechny možné úrovně od
státní správy (Ministerstvo práce a sociálních věcí) přes
samosprávy měst, obce a kraje až po klienty a donátory
(firmy, jednotlivci). A dodává: „Stále však není legislativně ošetřeno např. to, kolik finančních prostředků mají
samosprávy vynakládat na jednotlivé sociální služby. Je
to o prioritách a vstřícnosti toho kterého města, případně obce. Ke stabilizaci systému financování by rovněž
přispělo víceleté financování sociálních služeb, po kterém již delší dobu v sociálních službách voláme.“
Tímto bychom chtěly poděkovat za vstřícnost
správci Sboru Jednoty bratrské v Holešově, Mgr. Milanu
Svobodovi, který zajistil pro setkání prostory a malé občerstvení.
Lokální síťařky
Bc. Alžběta Luhan Fürstová, DiS. (ORP Bystřice pod Hostýnem a Kroměříž)
Mgr. Martina Janečková (ORP Holešov a Kroměříž)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
alzbeta.luhan@mpsv.cz
martina.janeckova@mpsv.cz
www.pravonadetstvi.cz
O PROJEKTU
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí realizuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí ve 12 krajích ČR prostřednictvím Operačního fondu Zaměstnanost. Zaměřuje se na posílení mezirezortní a multidisciplinární spolupráce v oblasti péče
o ohrožené děti a jejich rodiny. Cílem projektu je i nadále
snižovat počet dětí, které musí svou rodinu opustit, a dětem, jež se dostávají do systému náhradní rodinné péče,
zajistit co nejkvalitnější individuální péči. V rámci projektu probíhá v 11 krajích ČR aktivita Podpora síťování služeb
na lokální úrovni (Síťování), kterou provádí 87 lokálních
a krajských síťařů, zaměstnanců ministerstva.

Nová stanoviště na tříděný odpad
V rámci zvyšování počtu stanovišť a tím snižování docházkové vzdálenosti zajistilo město Holešov ve spolupráci
se společností Technické služby Holešov, s.r.o. další 3 nová
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Na stanovišti Dukelská u domu č. p. 418 jsou umístěny kontejnery na papír,
plasty a textil, na stanovišti Dukelská u domu č. p. 424 se
nacházejí kontejnery na papír, plasty a kovy a na stanovišti
Havlíčkova u domu č. p. 1134 mohou občané využít nádoby
na papír, plasty a sklo.
Ing. Lenka Brezanská
oddělení životního prostředí
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Další velká investice dokončena, sportovci už vyběhli
na Stadion Míru
Holešov - Čtyři roky připravovanou investicí bylo
vybudování staronového atletického areálu na Stadionu Míru. Na rekonstrukci atletického oválu se podařilo
získat dotace ve výši 17 250 000 Kč. Nositelem dotace
je Atletika Holešov, která má areál stadionu ve výpůjčce
a bude jej jistě nejčastěji využívat. Stavba byla zahájena ihned po předání informace o potvrzení dotace
z MŠMT koncem jara a dokončena byla ke dni 31. 10.
2018. Dodavatelem prací byla společnost EKKL KM, která velice usilovně a velmi profesionálně postupovala dle
harmonogramu. „Menší navýšení nákladů – v porovnání se stavbou – přineslo umístění rozvodů a vybudování
patek pro osvětlení. A to proto, že sice projekt s tímto
počítal, ale osvětlení se nedostalo do podpory projektu,
a bylo by asi chybné při stavbě vedení do země neulo-

žit, protože by již v budoucnu nešlo do podloží kopat, “
upřesnil starosta města Rudolf Seifert. Celkové náklady
přesáhly 25 milionů korun, město poskytlo částku kolem
10 milionů korun a také přidalo 800 tisíc na již zmíněné
dobudování vedení elektřiny a vybudování patek pro
případné osvětlení. Letos byly také zrekonstruovány toalety pro veřejnost, tribuny pak mají být hotové do konce
roku. V příštím roce proběhne oprava šaten, díky které
vzniknou 4 samostatné šatny se sociálním zařízením,
a také zřízení klubovny.
Do konce měsíce března bude na atletickém stadionu probíhat zkušební provoz. Sportovci již tedy mohou
vyběhnout na tartanový povrch, k dispozici jsou jim
startovní bloky a překážky pro překážkový běh. V prů-

běhu zkušebního provozu bude stadion přístupný i veřejnosti, a to v pondělí, pátek a sobotu. V současné době
ještě není povolen vstup na trávník, který by mohl být
poškozen. „Využití travnaté plochy je plánováno v závislosti na počasí až na příští rok. Poté již bude možno využívat veškeré plochy atletického areálu,“ dodává vedoucí
Atletiky Holešov Jakub Hřib.
O atletiku je v Holešově nebývalý zájem. Při náboru
do atletiky byla kapacita klubu během 40 minut naplněna. Sportovní klub tak letos přivítal 250 nadšených
mladých sportovců, jejichž zázemím bude právě nově
opravený stadion.
Hana Helsnerová

Věžička na sv. Martinu se vrátila na své místo
Již několik měsíců je střecha jedné z hlavních holešovských památek - kaple sv. Martina - bez své výrazné
dominanty, věžičky s křížem, která byla před několika
měsíci kvůli havarijnímu stavu odstraněna. Protože celá
konstrukce věžičky včetně jejího plechového potahu a základové konstrukce, procházející celým krovem kaple, byla
shnilá, rozpadlá a nepoužitelná, rozhodla Římskokatolická
farnost Holešov po konzultaci s památkáři o vyrobení repliky celého kompletu s tím, že z původní konstrukce bude
použit (po patřičném zrestaurování) jen železný kříž, který
stál na špičce věže. Celou tuto náročnou operaci financovala farnost z vlastních prostředků a z darů věřících, neboť
veškeré žádosti o dotace byly zamítnuty.
Odborná tesařská firma provedla opravdu velmi
dobrou práci - kopie věžičky je přesná, a to včetně základové konstrukce. Na potah objektu byl použit trvanlivější měděný plech, pouze se již nepodařilo sehnat výrobce,
schopného vytvořit v měděném plechu "šupiny", které
zdobily původní zinkovo - olověný potah. Konstrukce
věžičky je připravena na umístění zvonu, který by sem
měl být vynesen, pokud se na něj podaří získat dostatek
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peněz. A do věže byl v nepropustném pouzdře umístěn
vzkaz holešovského děkana a faráře P. Jerzy Walczaka
a ostatních farníků pro další generace, které opět budou
(doufejme, že až za mnoho a mnoho let) věžičku zase
opravovat. V pátek 26. října byla věžička umístěna na

své místo a ještě několik následujících dnů byla přesně
upevňována a její konstrukce začišťována. Takže se Holešovákům opět vrací jedna z pěkných dominant našeho
města.
Karel Bartošek

www.holesov.cz

ZPRÁVY

Předvánoční čas chceme v Holešově trávit společně
Holešov – Oblíbeným místem pro předvánoční setkávání se v zimních měsících již tradičně stalo náměstí
Dr. E. Beneše i zámecká zahrada s hojně navštěvovaným
kluzištěm. Rádi bychom i letos tento předvánoční a následně adventní čas trávili společně, v krásné atmosféře
a třeba i s punčem v ruce. Občané města již mohli zaznamenat připravené přístřešky a občerstvovací stánky
na náměstí a zahájení provozu. Provoz současně zahájily také tak dlouho očekávané veřejné toalety v bezprostřední blízkosti náměstí Dr. E. Beneše na náměstí
sv. Anny.
Náměstí bylo symbolicky „otevřeno“ při Svatohubertské slavnosti dne 4. 11. Hned další neděli 11. 11.
pak náměstí ožilo slavnostmi Svatomartinskými, kdy
přijel sv. Martin na bílém koni i se svou družinou.
Zahájení adventu proběhne v sobotu 1. 12. jako
již tradičně Vánočními trhy, odpoledním žehnáním adventním věncům se slavnostním zapálením první svíce
a samozřejmě také rozsvícením městského vánočního
stromu. V tento den ve 13 hodin bude také zahájena
výstava betlémů, která bude letos obohacena o výstavu
ručně vyrobených či jinak zajímavých andělů. Výstavu
bude možné navštívit až do 30. 12. 2018 v sala terreně
holešovského zámku.

V neděli 9. 12. bude na Holešováky čekat ještě jedno překvapení – na náměstí dorazí zářivý Coca – cola
kamion. Od tohoto dne se do společných chvil na náměstí zapojí také ZUŠ Holešov, která si pro posluchače

připraví na každou neděli až do Vánoc adventní koncert
pod širým nebem.
Je opravdu na co se těšit.
Hana Helsnerová

Vánoční trhy s kulturním programem se konají 1. prosince
Holešov – Vánoční trhy se konají v centru města a
začnou o půl osmé ráno. Od 9 hodin se veřejnost může těšit na souběžný kulturní program, který zahájí cimbálová
muzika Hudecká partyja (9 – 9.30 h). Ve tři čtvrtě na deset
vystoupí v patnáctiminutovém pásmu folklorní soubor Zrníčko (9.45 – 10 h), na který o čtvrt na jedenáct navážou
děti ze Základní umělecké školy Holešov (10.15 – 10.45
h). Dopolední kulturní pásmo ukončí v jedenáct hodin
půlhodina s cimbálkou Hudecká partyja (11 – 11.30 h).
Jako každý rok bude náměstím procházet Mikuláš s čerty
a děti se mohou podívat také na betlém se živými zvířátky.
U příležitosti vánočních trhů otevírá Zámek Holešov
1. prosince ve 13 hodin výstavu betlémů a andělů, která
se koná v sala tereně a bude otevřena do 17 hodin. Výstava je tradiční akcí holešovského adventu a každý rok
prezentuje přes padesát českých a moravských betlémů
vyrobených z nejrůznějších materiálů. Letos kolekci doplní ručně vyrábění andělé z veřejné sbírky.
V odpoledních hodinách se program prvního adventního víkendu v Holešově opět vrací na náměstí.

O půl čtvrté se v kostele Nanebevzetí P. Marie koná koncert Holešovského chrámového sboru a Holešovského
komorního orchestru s požehnáním adventních věnců.

Od půl páté do půl sedmé na náměstí k dobré pohodě
zahraje Holešovská muzika a o půl šesté se slavnostně
rozsvítí vánoční strom.
Dana Podhajská

Ukázka tradičního háčkování v sala terreně
Druhý adventní víkend vás zveme na ukázky háčkování s paní Jarmilou Vrančíkovou, které se budou konat
8. a 9. prosince vždy od 13 do 16 hodin v sala terreně
zámku. Paní Vrančíková předvede tradiční postupy při
výrobě vánočních andělíčků, vloček a nejen háčkovaných výrobků s vánoční tematikou. Práci si můžete samozejřejmě i osobně vyzkoušet.

Ukázky háčkování se konají v prostoru výstavy betlémů a andělů a doufáme, že tuto akci zpříjemní.
Vstupné zůstává stejné jako na výstavu – základní
60,-, snížené 40,- a rodinné 160,-.
Za MKS Holešov Dana Podhajská
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Oslavili jsme společné století
Holešov - Významnému výročí odpovídala také
úroveň oslav, které byly v Holešově rozloženy do téměř
celého svátečního dne. Zahájeny byly ranní mší svatou,
kterou celebroval děkan Jerzy Walczak, a které se kromě
místních občanů účastnili také starostové Mikroregionu
Holešovsko.
Po mši bylo slavnostně požehnáno stromům republiky, které si starostové následně odvezli do svých obcí
a v rámci svých oslav také zasadili. Holešovská lípa byla
bryčkou s koňmi převezena do Masarykova parku. Tam
proběhl pietní akt, starosta města přednesl k občanům
několik slov nejen o historii města a Moravské děti zapěly státní hymnu i prvním československým prezidentem
T. G. Masarykem oblíbenou lidovou píseň Ach synku,
synku. Následovalo společné zasazení stromu, který

bude všem lidem připomínat, jaké štěstí máme, že můžeme žít v demokratickém státě.
Oslavy 100 let republiky vyvrcholily slavnostním
koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Holešovský velký sál tak hostil kromě tří stovek posluchačů
také doposud největší hudební těleso – na pódiu se
představilo na 65 hudebníků. Jako sólistka se ve Dvořákově violoncellovém koncertu představila Michaela
Fukačová. Brněnská rodačka žijící v Dánsku, která šíří
skvělé jméno českých hudebníků na pódiích významných
evropských sálů. Houslistka Ivana Kovalčíková posluchače zcela okouzlila svým sólem v Sukově Pohádce - hudbě
k Zeyerově hře Radúz a Mahulena. Celý koncert pak dirigovala Nikol Kraft. Kromě českých hudebních velikánů
Antonína Dvořáka a Josefa Suka zazněly také tóny Sme-

tanovy symfonické básně Šárka. Koncert ke 100. výročí
vzniku Československa byl čtvrtým hudebním počinem
podzimní koncertní řady festivalu Musica Holešov 2018.
Hana Helsnerová

Oslava 100. výročí vzniku republiky v Ludslavicích a Kurovicích
Ludslavice – V neděli 28. října 2018 jsme v Ludslavicích oslavili významné výročí – 100 let od vzniku
Československé republiky.
Program začal ve 14 hodin v kostele sv. Václava
skvělým koncertem Pěveckého sboru z Ludslavic. Poté
jsme se všichni – zastupitelé, krojovaní hanáci, sokolové, hasiči, myslivci a ostatní občané i hosté – přesunuli
průvodem do obecního parku. Průvod byl opravdu slavnostní. Vedl ho jezdec na koni v hanáckém kroji se státní
vlajkou a do pochodu nám hrála Holešovská muzika.
V obecním parku jsme odhalili pamětní desku
a za přítomnosti třebětických členů Sokolské stráže jsme
položili věnec jako poděkování všem ludslavickým legionářům, kteří bojovali za vznik republiky. Následně jsme
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k tomuto výročí vysadili Lípu republiky, kterou požehnal
pan farář P. Antonín Ptáček. Program pokračoval v naší
základní škole, kde nám kronikářka, Mgr. Jana Šoustalová, připravila výstavu fotografií na téma Ludslavice
v proměnách času. Ze školy jsme se přesunuli na sportovní areál, kde jsme pro všechny, kteří s námi i přes sychravé
počasí slavili, měli připraveno malé občerstvení a k dobré
náladě nám hrála Holešovská muzika. Vyvrcholením
oslavy byl nádherný ohňostroj. Mám pocit, že na tak malou obec byla oslava velkolepá a všichni jsme si to užili.
Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na přípravách
oslav i všem, kteří se v hojném počtu oslav zúčastnili.
Vojtěch Adamík, starosta obce

Kurovice – V neděli 28. 10. 2018 v den, kdy jsme si
připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky,
bylo požehnáno nové zásahové vozidlo našich hasičů Volkswagen Crafter, které mohlo být pořízeno díky dotaci jak
z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru České republiky ve výši 450.000 Kč, tak
díky dotaci ze Zlínského kraje ve výši 300.000 Kč. Naši hasiči včetně hasičské mládeže jistě ocení, že ve zbrojnici mají
toto nové auto. Chci moc poděkovat členům našeho SDH,
protože spolek žije a dnes, se sportovním družstvem mladších a příští rok snad i starších žáků, žije ještě více. Děkuji
všem trenérům za trpělivost a jejich čas, který toto náročné
poslání zabírá, děkuji starostovi hasičů za správné vedení
spolku, veliteli a jednotce SDH za akceschopnost – prostě
vám všem za to, že vás obec má.
Mgr. Lenka Koutná, starostka obce Kurovice

www.holesov.cz
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Koncert FBM Zlín ke 100. výročí republiky nahrával nejmodernější
přenosový vůz Českého rozhlasu
Holešov - Český rozhlas natáčel v Holešově koncert
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Přijel s nejmodernějším přenosovým vozem, který na zámku ještě nikdy nenatáčel. Jednalo se o nové zařízení s nejmodernější technologií, které je schopné zachytit zvuk s velkou přesností
a následně nabídne zvukařům možnosti co nejkvalitnějšího zpracování. „Vůz je v provozu od června a Holešov byl
opravdu jedním z prvních míst, kde jsme natáčeli. Zařízení
dokáže zaznamenat šedesát čtyři stop, to znamená více
nástrojů. Pro zvukaře je to velmi příjemná tvůrčí práce,“
vysvětlila produkční rozhlasu Jolana Middletonová. Přenosový vůz parkoval v zámeckém příkopu přímo pod okny
Velkého sálu, aby se technici dostali co nejblíže.

Český rozhlas v Holešově zaznamenal slavnostní
koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, který se konal u příležitosti 100. let státu. Těleso předneslo skladby
Šárka Bedřicha Smetany, Pohádka, op. 16 Josefa Suka
a Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 Antonína Dvořáka. Sólisty večera byly Michaela Fukačová
na violoncello a Ivana Kovalčíková na housle. Dirigovala
Nikol Kraft. Podle produkce si veřejnost záznam poslechne na vlnách Českého rozhlasu Vltava, nejdříve však po
novém roce. Přesný termín však v době uzávěrky Holešovska nebyl známý.
Dana Podhajská

Děti slaví sto let republiky, mají výstavu v arkádách zámku
Holešov - Projekt připravilo Městské kulturní středisko Holešov ve spolupráci se základními školami, gymnáziem a ZUŠ Holešov u příležitosti stého výročí vzniku
republiky. Výstava ukazuje historii i současnost města
a země pohledem dětí, které pod vedením pedagogů
kreslily a malovaly, jak téma vnímají. Na zámku se sešlo
tři sta obrázků, zapojovali se jednotlivci i třídní kolektivy.
Děti se zaměřily na architekturu, sport, kulturu, dějiny
v kontextu státních událostí. Zachytily například mo-

ment bombardování Holešova za druhé světové války
nebo prvorepublikové korzování obyvatel na náměstí.
Za pozornost stojí také obrázky odrážející současnost,
například start bikemaratonu Drásal nebo bruslení na
zámeckém kluzišti.
Obrázky budou v arkádách vystaveny až do 1. června 2019. Díky proskleným arkádám budou v zimních
měsících dobře vidět i z nádvoří.
Dana Podhajská

Čeští dokumentaristé natáčeli v synagoze film o židovských
pogromech v Holešově
Holešov - Šachova synagoga a židovský hřbitov
v Holešově se opět dostanou do filmu. Dokumentaristé
u nás ve čtvrtek 1. listopadu natáčeli záběry do připravovaného seriálu krátkých filmů Po stopách války pro
televizní kanál War - Svět válek.
Každý díl je věnovaný místu nebo události, které
či která je spojena s československou historií s přímými
i nepřímými důsledky válečných konfliktů. Konkrétně díl
natáčený v Holešově, se věnuje meziválečným vztahům
mezi většinovým obyvatelstvem a židovskou menšinou.
Důraz je kladený také na historii židovského národa v Evropě a vztahy v předchozích stoletích nezbytné pro po-

chopení pozdějších událostí. Z tohoto hlediska je Holešov pro filmaře velmi pregnantní ukázkou vývoje těchto
vztahů včetně posledních dvou pogromů 1899 a 1918.
„Potřebovali jsme relevantní oporu v historii a hledali jsme události, které jsou historicky dobře zpracované a které se zároveň vztahují k fotogenickému místu.
To je Holešov. Co se odehrálo u vás nám pomůže zřetelně

vysvětlit příčiny a následky těchto konfliktů,“ vysvětlil
Jakub Bouček ze společnosti Underground Media.
Filmaři natáčeli také na náměstí, v bočních ulicích
a kvůli některým záběrům si počkali, až se setmí. K vytvoření zvukové i obrazové iluze pogromů se jim přitom
hodili i ruchy hlučící hospody nebo stíny zákoutí domů.
Dana Podhajská

Synagoga při svíčkách. Atmosféru a ducha místa v holešovské Šachově synagoze osvícené jen svíčkami si 26. října užili návštěvníci speciální komentované prohlídky. Během večera vystoupili žáci a učitelé holešovské Základní
umělecké školy. (dap)
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Zámek Holešov uzavřel turistickou sezonu: na významnou barokní stavbu
Moravy a její blízké památky se přišlo podívat téměř deset tisíc lidí
Holešov - Zámek Holešov uzavřel turistickou sezonu, na významnou barokní stavbu Moravy a její blízké
památky se přišlo podívat téměř deset tisíc lidí. K zámku
se počítá ještě zámecká kovárna a Šachova synagoga.
Všechny tři památky jsou ve správě Městského kulturního střediska Holešov. Statistika přitom zohledňuje
pouze placené komentované prohlídky.
Standardní prohlídky zmíněných tří památek
navštívilo šest tisíc dvě stě lidí, což je zhruba stejné
číslo jako loni a předloni. Další tři a půl tisíce lidí se
přišlo podívat do zámku v rámci tematických nočních
prohlídek na začátku a konci sezony. Je to skoro dvakrát tolik než v předešlých letech, kdy se podobné
akce konaly také.
Další návštěvnost s sebou přinesly výstavy, které
jsou významnou částí sezony na Zámku Holešov. Dvě

největší interaktivní výstavy, první ze života včel Bzzukot a druhá českého umění bratrů Joži a Františka
Uprkových, navštívilo necelých šest tisíc lidí. Číslo však
neodráží skutečnou návštěvnost Zámecké galerie, protože další výstavy byly a některé ještě jsou volně příštupné a počet návštěvníků není nijak evidovaný. Od
začátku roku to byla výstava volného výtvarného sdružení Valašský názor, která spestřila hlavně plesovou sezonu. Následovaly výstavy fotografa Gustava Hegedüše
a Janky Kollárikové, Slavné stavby Jindřicha Freiwalda,
Židovské památky Holešova, Masaryk a Svatá země
a výstavy, které se vážou k letošnímu výročí republiky.
Byly to Stavby století republiky 1918 – 2018, Cesty ke
svobodě, Stromy republiky Zlínského kraje, Malé i velké
holešovské osmičky a Děti slaví sto let republiky. Poslední tři zmíněné jsou otevřené až do konce roku, výstava

dětských výtvarných prací v arkádách zámku dokonce až
do jara příštího roku.
Zajímavý je také pohyb veřejnosti v zámeckém informačním centru, které je další složkou MKS Holešov je to 27 tisíc lidí. Z koncertů, které se na zámku konaly
v produkci MKS Holešov, bylo například nejúspěšnější
zářijové vystoupení Vlasty Redla – 750 posluchačů nebo
Michal Prokop s Framus Five, který 1. února vyprodal
New Drive Club.
Uzavírání zámecké výstavní sezony v Holešově je
pouze symbolické, protože programové oddělení kulturního střediska 1. prosince otevře ještě připravovanou
výstavu betlémů a andělů. Tato populární výstava se
koná každý rok a podle návštěvnosti z minulých let se dá
předpokládat, že dorazí další tři tisíce návštěvníků.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Veselá trojka z TV Šlágr zahrála ve Velkém sále
Holešov - Městské kulturní středisko Holešov připravilo na nedělní odpoledne 4. listopadu koncert populární kapely Veselá trojka z televizní stanice Šlágr.
Podle vyprodaného sálu, do kterého se ještě před
zahájením musely přidat židle, se trefilo do vkusu svých
příznivců. Koncert byl plánovaný především pro starší
generaci a lidi, kteří mají rádi známé melodie a lidové
písničky. V rok 2019 se proto programové oddělení holešovského zámku znovu zaměří na výběr známé kapely
s podobným repertoárem a opět pro vás připraví koncert
k poslechu i tanci.
Dana Podhajská

Přehlídka středních škol zaplnila nejen velký sál
Holešov - Okresní hospodářská komora Kroměříž
ve spolupráci s městem Holešov a Úřadem práce ČR
kontaktní pracoviště Holešov uspořádala za pomoci
městského kulturního střediska Holešov v holešovském
zámku dne 25. listopadu 2018 přehlídku středních škol
a pracovního uplatnění, určenou pro žáky vyšších ročníků základních škol, jejich rodiče, pedagogy a pro širokou
veřejnost.

a součásti zbraní, elektronické přístroje, různé modely,
nealkoholické míchané nápoje, návštěvníci si mohli vyzkoušet krátký kurz sebeobrany či se nechat učesat od
nastávajících kadeřnic. Stánky vystavovatelů zaplnily
velký sál i sousedící sál bývalé šatny a opravdu každý si
mohl vybrat v nepřeberné nabídce studijních programů
a učebních oborů od těch nejobecnějších až po ty nejspecializovanější.

Přehlídka poskytla přehled o nabídce učebních
a studijních oborů na množství středních škol. Přehlídky
se zúčastnilo 46 středních škol a 6 firem, které se středními školami a učilišti spolupracují a nabízejí jejich absolventům zaměstnání. Svůj stánek měla i hospodářská
komora a úřad práce. Přehlídka byla opravdu velkolepá
– střední školy nejen prezentovaly své studijní a učební
obory, nabízely řadu tiskovin a informačních materiálů
a upomínkových předmětů, ale řada z nich ukazovala výsledky své práce – nádherné dřevořezby, nože

Slavnostní zahájení proběhlo v 9 hodin. Úvodní
slovo přednesla ředitelka Okresní hospodářské komory
Kroměříž Jaroslava Nováková. Za město Holešov promluvil starosta měst Mgr. Rudolf Seifert.
Karel Bartošek, Petr Chvátal
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Inzerujte v Holešovsku.
Tel.: 774 359 921
www.holesov.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Eva Jurčíková – Kurovice
Tomšá Gazdoš – Kurovice
Jana Hlaváčková – Zlín
Jiří Kučera – Zlín
Radka Uherková – Holešov
Tomáš Műnster – Holešov

Renata Svačinová – Lechotice
Josef Adamík – Lechotice
Bronislava Čechová – Lipová
Jaroslav Obdržálek – Lipová
Zuzana Pipková – Žeranovice
Milan Vajda – Žeranovice

Romana Filipíková – Želechovice nad Dřevnicí
Lukáš Vacula – Želechovice nad Dřevnicí

Tereza Hrudíková – Holešov
Jiří Buchar – Městec Králové

Nikola Rumanová – Újezd
Václav Zavadil – Všemina

Markéta Denešová – Holešov
Josef Mikuš – Holešov

PŘÍPRAVA NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2019
S připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbírka 2019 se obracíme na vás, občany města Holešova a prosíme o vaši pomoc. Charita Holešov by ráda touto cestou vyzvala všechny z Vás, kteří
mají chuť a odvahu se s námi zapojit do realizace této sbírky. Pro utvoření skupinek potřebujeme
dobrovolníky z řad dospělých, coby vedoucího skupinky.

ÚMRTÍ
Jaroslav Fuksa – Holešov, č. Žopy
Augustin Papež – Holešov
Jiřina Pilíšková – Holešov
Otakar Rafaja – Holešov
Marie Hrazdirová – Holešov
Vojtěch Zdražil – Holešov
Antonín Břeň – Holešov, č. Tučapy
Marie Utěkalová – Holešov, č. Tučapy
Rostislav Mlčák – Holešov
Josefína Pleváková – Holešov
Rudolf Kozmík – Holešov
Helena Sedláčková – Holešov, č. Tučapy

Roráty
v kostele Nanebevzetí P. Marie
od 3. 12. do 21. 12. 2018
ranní mše sv. každý pracovní den
v 6.30 hodin

TKS 2019 se uskuteční v sobotu 5. 1. 2019!!!
V případě zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny v době mezi 8:00 – 12:00 hod. na tel. číslech
733 741 907 nebo v budově Charity Holešov na ulici Tovární 1407, nebo na e-mail: pastorace@holesov.charita.cz. Přihlašovat se můžete do 15. 12. 2018.
Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Leona Machálková
(Koordinátor dobrovolníků pro TKS 2019)

Voda pro Izrael – naděje pro Českou republiku
Holešov – O tom, jak cennou komoditou je voda,
přijel do Holešova letos už podruhé přednášet popularizátor vojenské historie Ing. Jaromír Vykoukal. Přednáška
byla věnována vodnímu hospodářství na Moravě. Jako
„vítězka“ soutěže o nejvyprahlejší oblast byla jmenována Jižní Morava. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že
za problém nedostatku vody si lidstvo může v mnoha
případech samo a není to jen otázka posledních desetiletí. K úpravám vodních toků docházelo už v dobách

Rakouska-Uherska. Přednášející také přiblížil, kolik vodních ploch, kilometrů vodních toků a mokřadů za poslední dobu z naší přírody zmizelo. Přiblíženy byly možnosti,
které dává odsolování, představeny byly způsoby vodohospodářství ve Státě Izrael a v neposlední řadě bylo upozorněno na ekologické propadáky a jejich nápravu. Poutavou přednášku včetně překvapivých závěrů si poslechly
na tři desítky návštěvníků Městské knihovny Holešov.
Hana Helsnerová
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Připravujeme Ples města Holešova
Holešov - Městský ples již tradičně v Holešově zahajuje plesovou sezonu. Nejinak tomu bude také v nadcházejícím roce. Jedenáctý Reprezentační ples města je
naplánován na 19. 1. 2019 a slibuje kvalitní hudební
program i skvělou zábavu.
Hlavním hostem a zároveň moderátorem celého
večera bude Vladimír Hron, který se proslavil účinkováním v zábavném pořadu Šance, kde předvedl svoje
věrné imitační schopnosti a pohybové nadání. Později
začal moderovat pořad JSOU HVĚZDY, KTERÉ NEHASNOU,
následovaly HVĚZDY LETÍ DO STOLETÍ a ABECEDA HVĚZD.
Vyniká především jako vynikající hudební imitátor, protože svými hlasivkami dokáže věrně napodobit jak světové, tak i domácí hudební hvězdy napříč všemi žánry.
Také na holešovský ples si připravuje několik pěveckých
vystoupení.
Kapelou večera bude mladá kapela, která boří zavedené bigbandové zvyky – Red Socks Orchestra, která již
v létě na náměstí předvedla svůj talent i temperament,
a roztančila celé náměstí. V jejich repertoáru nechybí
jazz, rock, big beat, swing, waltz, rock‘n‘roll, pop i disco.
Můžete se těšit na příval energie.
Atmosféru pak bude dotvářet také cimbálová muzika Stanislava Gabriela, o předtančení se postará tradič-

ně taneční škola Mědílkovi. Chybět nebude ani bohatá
tombola s hlavní cenou v podobě elektro kola. V ceně
vstupenky budou mít všichni návštěvníci rautovou večeři, která se bude podávat v New Drive Clubu. Vstupenky

jsou již v prodeji v Městském informačním centru Holešov, Golden Apple Cinema Zlín a Infocentru Kroměříž.
Těšíme se na vaši společnost při jedné z největších
akcí roku.
Hana Helsnerová

Tradiční vánoční
koncert Big Bandu
Josefa Hájka
Holešov - Tradiční vánoční koncert Big Bandu Josefa Hájka se koná ve čtvrtek 13. prosince od 19 hodin
v holešovském kině Svět.
Posluchači a příznivci bandu se mohou těšit na dvě
části večera. V první zazní známé swingové orchestrální
a zpívané skladby v podání kmenových zpěváků a ukončí ji vystoupení děvčat z pěvecké třídy Kateřiny Juráškové ze Základní umělecké školy Holešov. Dívky zazpívají
árie ze světových muzikálů. V druhé části orchestr se
zpěváky Petrou Kuciánovou, Petrou Foltýnovou, Josefem Vaverkou a Martinem Hejníkem zahraje swingové
ewergreeny a koncert uzavře vánočními skladbami.
Vánoční koncert Big Bandu Josefa Hájka je tradiční
předvánoční akcí kulturního Holešova. Big Band funguje již více než dvacet let a při jeho zrodu stáli muzikanti
jako Josef Medek, Zdenek Bednařík, Vladimír „Harry“
Dohnal, Jaromír Tatýrek, Milan Vávra, J. Pumprla, J. Dujka, P. Mikliš, J. Mikuš a další. Orchestr hraje tradiční české i světové swingové melodie například z repertoáru C.
Basieho nebo B. Riche.
Dana Podhajská
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Světlana Nálepková v holešovském kině Svět. Osmého listopadu se divákům předvedla v tragikomické roli talentované a kontroverzní mexické malířky Fridy Kahlo. Ve vedlejších rolích se představili Martin Sochor a Petr Pěknic,
herce doprovázela živá hudby v podání tria Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara. (dap)

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

Vážení spoluobčané!
Volby do ZM Holešova jsou úspěšně za námi a my chceme vám všem, našim členům a příznivcům, poděkovat za
hlasy, které jste nám dali. Vážíme si vaší důvěry a buďte si jisti, že zvolení zastupitelé za KSČM jsou ztotožněni se svým
závazkem maximálního nasazení a obhajoby vašich práv, potřeb i zájmů a udělají vše pro jejich maximální zúročení
v procesu zastupitelské činnosti.
za MěR KSČM Ludmila Hřeben Štaudnerová
předsedkyně

Den otevřených dveří v CPS
V rámci Týdne sociálních služeb ČR se konal ve čtvrtek 11. října v Centru pro seniory v Holešově Den otevřených dveří, každoročně spojený s Podzimní výstavou
ovoce a zeleniny. Obyvatelé našeho Domova a návštěvníci z veřejnosti se tak měli možnost pokochat vkusnými
podzimními dekoracemi, prohlédnout si známé i exotic-

ké druhy ovoce a zeleniny a ochutnat výtečnou dýňovou
polévku a ovocný koláč.
Srdečně děkujeme těm, kteří se na uspořádání této
výstavy podíleli sponzorskými dary a příspěvky:
- Zahradnictví Stella Holešov
- Wastex Holešov

- Město Hulín
- Květinářství Jana Zimčíková, Hulín
- Cukrárna Agro Roštění
- Ovocentrum Valašské Meziříčí
kolektiv odd. TERAPIE

Mandaly v Městské knihovně
Holešov - Myslíte si, že matematika je nudná šedivá věda? O opaku vás třeba přesvědčí výstava výtvarnice Lenky Vyhlídalové Matematika v barvách, která je
k vidění ve studovně naší knihovny do konce letošního
roku. Její barevné mandaly nejen zdobí, ale také prakticky znázorňují některé matematické výpočty a postupy a mnohým studentům mohou usnadnit pohled
na mnohdy zapeklitý předmět. Jak na vernisáži v úterý
6. 11. poznamenala sama autorka:
„Obrázky, které si právě prohlížíte, vznikly jako výtvarné ztvárnění matematických příkladů zaměřených
na výpočet obsahu a obvodu geometrických tvarů jakými jsou kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník. Určitě
každý z nás si vzpomene na nekonečné domácí úkoly
plné příkladů na procvičování jednotlivých vzorců určených právě pro výpočet obvodu či obsahu, na dlouhé
hodiny výpočtů, které měly zajistit trvalost získaných
vědomostí. Asi jsem brala procvičování zmíněných
vzorců skutečně vážně, protože dodnes se mi tyto vzorce vybavují, tak například obsah čtverce a2 nebo obsah
obdélníku a * b.
Další a pro běžný život docela důležitou znalostí
jsou procenta. I ty je možné pomocí předložených ob-

rázků procvičovat. Například kolik % z celkové plochy
zabírá čtverec nebo kolik % tvoří kruhy s nejmenším
poloměrem. Procenta jsou důležitá také při zadání výtvarného úkolu typu 24,25 % z celkové plochy kruhu
vybarvi červeně.
Kromě již zmíněných výpočtů matematické obrázky
procvičují také představivost, chápání osové či bodové
souměrnosti stejně jako vzájemné průniky jednotlivých
tvarů a skládání barev.

Na první pohled obrázek připomínající mandalu
a na druhý pohled geometrický útvar, který je zdrojem procvičení vědomostí a zábavy. I když se to může
zdát nepochopitelné, tak i učení může být někdy zábavné.“
Doporučujeme výstavu navštívit a tímto netradičním způsobem si třeba také zkusit něco vypočítat. Jistě
vás zaujme, ať už jste milovníci matematiky nebo ne.
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Kulturní servis
KONCERTY
Noca
7. prosince, zámek Holešov, New Drive Club
Vsetínská skupina „folk až lór“ přednese svou tvorbu
i upravené lidové písně
MUSICA Holešov ZROZENÍ
Dagmar Pecková a Musica Bohemica
16. prosince, v 18 hod., zámek Holešov
Vstupné: 190 – 590,- Kč /dle výběru
Hradišťan
20. prosince, zámek Holešov

AKCE
Vánoční trhy s rozsvícením vánočního stromu
1. prosince, nám. Dr. E. Beneše.
Holešovský blešák
15. prosince, 8 - 13 hodin, hobby sběratelská burza,
zámek Holešov
AKCE PRO DĚTI
Michal na hraní
25. listopadu, v 15.00 hod.,
Kino Svět Holešov

Los Perdidos
26. prosince, zámek Holešov, New Drive Club

VÝSTAVY
Tradiční výstava Betlémů a andělů
1. – 29. prosince, zámek Holešov, sala terrena, (24. – 26.
12. = zavřeno)

PŘEDNÁŠKY
„Putování po Sulawesi a Komodských ostrovech”
28. listopadu, v 17,00 hod., Kino Svět
z cesty po Indonésii budou vyprávět své zážitky Miloslav
Růžička a Tomáš Šindler. Vstupné dobrovolné, pořádá KČT

Malé i velké holešovské osmičky
26. 9. – 30. 12., chodba 1. patra zámku
Výstava představí významné osmičkové letopočty naší
moderní státnosti a události s nimi spojené tak, jak je
prožívali obyvatelé Holešova. Návštěvníky provede od

revolučního roku 1848 až po okupaci ČSSR v roce 1968.
Současně ale ukáže i taková výročí končící „magickou osmičkou“, která jsou důležitá pouze pro naše město. Také
roky 1868, 1888 nebo 1928 byly bohaté na zajímavé
události.
Pořádá MKS Holešov, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov a Vlastivědný kroužek Holešov.
Děti slaví sto let republiky
12. 10. 2018 - 1. 6. 2019, arkády zámku Holešov
Výstava výtvarných prací holešovských dětí z historie
i současnosti města uspořádaná u příležitosti sto let republiky
Matematika v barvách
7. 11. - 28. 12. - Městská knihovna Holešov
Výstava obrázků Lenky Vyhlídalové. Spojením matematického zadání a barev vznikly geometrické mandaly.
Vstup volný
Stromy republiky Zlínského kraje
2. 10. – 30. 12., zámek Holešov, chodba 1. patra

Povídání o tanci v holešovské
knihovně
„Tanec je pohybová společenská nebo sportovní aktivita, provozovaná převážně
za doprovodu hudby. Tanec může navodit lepší náladu, a také je vyjádřením pocitů tanečníka, takže může být považován za druh umění… . Pro každého tanec znamená
něco jiného, především je to svoboda (projev, díky kterému máme možnost se vyjádřit),
očista duše, koníček (zábava), inspirace, odpočinek, umění, krásno, práce...“.
Těmito slovy je tanec definován na Wikipedii. Zda jsou tato slova charakterizující tanec pravdivá, o tom se mohli ve čtvrtek 8. listopadu přesvědčit účastníci prvního
„Povídání o tanci“, konaného v holešovské knihovně. Zasvěcenou průvodkyní příjemně
stráveného podvečera s tancem byla Jana Lochmanová, učitelka tanečního oboru na
zdejší Základní umělecké škole F. X. Richtera.
Ta si pro zúčastněné připravila bohatý interaktivní program, při němž se pokochali
ladností a šikovností tanečnice Elišky Barotové, která se postarala o profesionální
předvedení jednotlivých prvků. Poté si
mohli vlastní ladnost vyzkoušet sami
účastníci a za odborných pokynů Jany
Lochmanové projevili své taneční dovednosti. O skvostný hudební doprovod se
postarala MgA. Ladislava Jančová a taneční večer plný úsměvů a milých emocí zakončila symbolická oslava narozenin, které
lektorka Jana Lochmanová ten den slavila.
Tento večer byl prvním z cyklu Povídání
o tanci, druhý v pořadí je plánován na leden následujícího roku.
MKS Holešov
- Městská knihovna Holešov

Výzva dědicům
Dne 8. 3. 2018 zemřel v Německu pan Arnold Liška, narozený dne 20. 10. 1958 v Bratislavě. Arnold Liška byl syn Alexandra Lišky a Anny Liškové rozené Pavelkové (narozené
dne 22. 4. 1933 v Holešově). Staří rodiče ze strany otce se jmenovali Eduard Liška a Marie Lišková (roz. Bohunská). Staří rodiče ze strany matky se jmenovali Franz Pavelka a Emílie
Pavelková (roz. Pastrunková) a bydleli v Holešově. Příbuzní pana Arnolda Lišky se tímto vyzývají, aby se písemně ohlásili u pana Rainera Hoffmanna, úředního správce pozůstalosti,
Postfach 11 66, D-72517 Sigmaringendorf, Německo.
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Dva mladí muži s velkými sny, které si začali plnit
Už od studentských let se pohybují v pohostinské činnosti, mají zkušenosti s organizováním akcí, mají rádi společnost – jako základ pro
naplnění svých cílů je to značka ideál. Radek
Sovadina a Radek Doležel se tak kromě svého
zaměstnání věnují také společenskému životu
v Holešově. Letos to rozjeli ve velkém například
na holešovském koupališti, kde si vzali do parády
místní občerstvení.
Provoz občerstvení na městském koupališti,
to už není žádná legrace. Jak vás tato výzva napadla?
Byl to pro nás takový start up, první velká věc, do
které jsme se pustili. Vycházeli jsme z toho, že bufet
neměl příliš dobré renomé, tak jsme se rozhodli, že to
zkusíme změnit. Přihlásili jsme se do výběrového řízení, které jsme vyhráli. Měli jsme asi 3 týdny na to, dát
to přímo na místě vše do pořádku, což nebylo vůbec
snadné. Začali jsme s totální rekonstrukcí, po večerech
jsme tam pracovali, nakoupili jsme nové vybavení, řešili jsme technické věci, které byly dříve řešeny úplně
špatně. Pořídili jsme nové klimatizační jednotky, friťáky,
pivovar nám tam vymyslel úplně nový systém atd. Investovali jsme velké finance, ale naštěstí se nám to skoro
vše vrátilo. Nejenom finančně, ale i v podobě pozitivních
ohlasů.
Je něco, co vás při provozování zaskočilo nebo
překvapilo.
Kromě asi osmi kontrol, které dorazily hned v prvních dnech provozu asi nic. Kontroly ale byly v pohodě,
vším jsme prošli bez problémů.
Společenský život jste obohatili mimo jiné
o víkendové promítání filmů, které mělo velký
úspěch…
Promítání bylo bezva, měli jsme stále plno. A to je
to, co nás baví, že lidé přijdou a jsou spokojeni. Největší
nápor jsme měli po Regatě, ale to už bylo možná až příliš
přes kapacitu.
Teď máte před sebou něco opravdu velkého - Zámecký party ples. Vsadili jste na hudební
i moderátorské trumfy. Jak se na to všechno připravujete?
Zámeckým plesem teď opravdu žijeme. Domluvením interpretů to teprve začíná. Tím, že je spousta věcí,
které chceme dělat nestandardně, je to zařizování o dost
složitější. Nechceme dělat stejné akce a snažíme se to
stále posouvat někam dál. Chceme, aby tento ples byl
úplně jiný, než na jaký jsou všichni zvyklí. Minulý týden
jsme pustili do světa vstupenky, které jsou v předprodeji v prodejnách Raab computer v Holešově i v Bystřici,
V Holešově dále v salonu Andělský dotek a v prodejně
Krmiva Doleželová. Pro nemístní občany je možné vstupenky zakoupit i ve Zlíně v Golden Caffé ve zlatém jablku, nebo v Olomouci v Cabaret café baru a v Eurogymu
u fitness trenéra Honzy Doležela. Teď se zaměřujeme na
další interní pořadatelské a technické věci.

Bude to více party nebo ples? Mají si lidé obléknout velkou večerní nebo neformální oděv?
My doufáme, že to bude kombinace obojího. Chceme, aby tam ti lidé byli spokojení. Dress code bude
smart casual, takže velká večerní určitě není podmínkou. Zároveň víme, že na zámecký ples vhodné oblečení
patří, chceme jít ale jinou cestou – elegantně, příjemně
a stylově.
Podle čeho jste vybírali interprety?
Oslovovali jsme spoustu známých kapel a osobností
a vylučovací metodou jsme se dopracovali k současnému
konceptu. Mnozí měli na tento termín už nabitý program,
další přesahovali naše finanční možnosti… Nakonec to
ale dopadlo nejlépe, jak mohlo. Nadšení na obou stranách
například v případě kapely Iné kafé, která se do Holešova

nesmírně těší, nebo skvělá domluva s Jakubem Kohákem,
to vše nám usnadňuje práci a zároveň nás to nabíjí.
Co si vy sami od plesu slibujete?
Chtěli bychom, aby si ho všichni užili, aby se lidé
dobře bavili a byli spokojeni. Také bychom si tím chtěli
postavit základy pro další akce nebo projekty. My budeme rádi, když se nám pokryjí náklady a moc neproděláme. Protože kdo umí počítat, ví, že to neděláme pro
žádný velký zisk. A když se o plesu bude ještě dlouho
mluvit, tak to bude příjemný bonus.
Nezbývá než popřát, aby vám vše vyšlo podle
vašich představ. Hodně štěstí a ať vás neopouští
odhodlání.
Hana Helsnerová
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Oslavy 100 let republiky zahájil Projektový den na II. ZŠ
Holešov - Žáci II. ZŠ Holešov se v pátek 26. 10. oblékli do barev trikolóry a zahájili oslavy výročí 100 let od
vzniku republiky. Vysvětlili si všechny důležité pojmy,
naučili se poznávat státní symboly, vařili recepty první
republiky, tvořili prezentace a také sportovali v duchu
národních sporotovních hrdinů.
Hana Helsnerová

I. Základní škola oslavila 130. výročí
Holešov - Slavnostní akademií oslavila I. Základní
škola 130. výročí založení školy. Základní kámen obecné
a měšťanské školy byl položen 2. června 1888. Stavba,

vybudovaná stavitelem Antonínem Fišerem, byla otevřena 15. září 1889 a prvním ředitelem školy se stal Jan
Rozsypálek.

Při slavnostním večeru se představily všechny ročníky s rozmanitými čísly. Vystoupení potěšila oči, uši
i ducha. Tančilo se, zpívalo, hrálo na housle, předváděly
se scénky a vyvrcholením bylo dech beroucí číslo s prvky
dnes tak moderního parkouru a gymnastiky. Na vlídná
slova paní ředitelky Jarmily Růžičkové navázal starosta
města Rudolf Seifert, který škole popřál kromě mnoha úspěchů také to, aby ji už nikdy nestihl stejný nebo
podobný osud jako při obou světových válkách, kdy byl
v tělocvičně umístěn vojenský lazaret a za 2. sv. války
velká část prostoru školy sloužila nacistické armádě.
Hana Helsnerová

Preventivní besedy
na 1. ZŠ

Výuka v duchu Halloweenu se dětem líbila
Chlapci a děvčata zažili na 1. Základní škole neobvyklý školní den. První listopadové úterý se sešli ráno
v maskách. Členové žákovské samosprávy totiž vyhlásili
na tento den akci - Halloween.
Ve školních lavicích tak vedle sebe usedly čarodějnice, víly, čarodějové, strašidla, duchové,smrtky,... Celé
dopoledne se žáci druhého stupně a některých tříd prvního stupně věnovali halloweenským hrám, aktivitám
a tradiční i netradiční výuce v duchu halloweenu. Bylo
zřejmé, že halloweenský svátek neprožívají jen děti, ale
i rodiče. Ve škole se nám sešlo ohromné množství báječných sladkostí. Moc děkujeme rodičům za úžasné dýně,
krásné masky a hlavně originální mňamky.
Starý pohanský svátek duchů Halloween, který si
v poslední říjnový den připomínají s velkou oblibou zejména obyvatelé Spojených států, zapouští v České republice také kořeny. Halloween je původně keltsko-anglosaská slavnost začátku zimy s původem na britských

ostrovech, v Irsku a Bretani. O jeho popularizaci v USA se
zasloužili především irští přistěhovalci. Původně lidový
strašidelný rej, pořádaný poslední říjnový večer, je nyní
pojímán hlavně jako slavnost dětí a mládeže. Tradičním
symbolem jsou vydlabané dýně se svíčkou uvnitř, která
nechyběla ani v některých třídách.

Holešov - „Kdo z vás hraje nějakou počítačovou hru na internetu?“, začal lektor přednášku, již se
zúčastnili žáci čtvrtého ročníku zaměřenou na téma
Kamarádi online. Většina žáků se přihlásila, bylo tedy
jasné, že preventivní program s tematikou bezpečnosti na internetu je mířen na tu pravou cílovou skupinu.
Přednášející Ludvík Hanák začínající uživatele internetu
začal postupně seznamovat s možnými riziky, která na
ně ve světě velkých lákadel a zdánlivě neomezených
možností číhají. Zazněly dnes velmi aktuální pojmy jako
kyberšikana a kybergrooming. Podle zpětné vazby žáků
a přítomných vyučujících byla beseda velmi vydařená.
Žáci ocenili zejména množství alarmujících informací,
konkrétní životní příběhy lidí, ale hlavně přesvědčivost
přednášejícího. Děvčata a chlapci hodnotili besedu jako
„poučnou, pravdivou, originální, vedoucí k zamyšlení“.
Se stejnou pozitivní odezvou se uskutečnila i beseda pro žáky 7. ročníku s tématem Rizika online.
Závěrem tedy můžeme konstatovat, že úvodní
preventivní program pro začínající uživatele internetu
se setkal s příznivým ohlasem. Přínosné určitě bude
v tomto vzdělávání pokračovat.
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Halloweenské vyučování na III. ZŠ
Holešov - Za žáky prvních a druhých tříd 3. Základní školy v Holešově přišly do výuky strašidelné postavy.
Při tradičním anglo-americkém svátku Halloween chtěla
strašidla naučit malé žáčky něco o této tradici. V zábavné
hodině angličtiny, kterou si deváťáci připravili pod vedením svých učitelek anglického jazyka, se děti dověděly
něco o dýních, něco o koledování, vybarvovaly a skládaly
halloweenské obrázky. Za to si od strašidel vykoledovaly
sladkou odměnu. V maskách nakonec nepřišli jen deváťáci, ale téměř všichni žáci naší školy, takže Halloween
jsme oslavili ve všech třídách.

Podzimní dílničky pro předškoláky na III. ZŠ
Holešov - První akcí pro předškoláky v tomto školním roce byla tradiční dílnička, zaměřená na podzimní
tvoření. Děti si společně s rodiči mohly vyrobit z přírodních materiálů skřítka Podzimníčka nebo papírového
draka. Malí předškoláčci se seznámili s prostředím naší
školy, paní učitelky zase s budoucími školáky. Již teď se
těšíme na další společné setkáni při sportovním odpoledni v tělocvičně.

Podzimní slavnost ve školce v Žopích
Ve čtvrtek 11. října uspořádaly paní učitelky
s dětmi na zahradě mateřské školy v Žopích již tradiční
podzimní slavnost. Na děti se přišli podívat rodiče, starší
sourozenci a kamarádi, prarodiče i další rodinní příslušníci. Celá slavnost byla zahájena krátkým vystoupením
dětí. Ukázaly nám, co vše se stihly od začátku školního
roku naučit. A nebylo toho zrovna málo! Odříkaly básničky a zpívaly písničky o jablíčkách a dalším ovoci,
o ježcích, o houbách a o počasí. A aby vše nabralo ten
správný „strašidelný“ směr, své vystoupení zakončily
tanečkem o příšerách. Celé vystoupení se dětem velmi
povedlo a patří jim obrovská pochvala. Po vystoupení,
následovalo dlabání a zdobení dýní a cuket. Děti spolu
s rodiči tvořily nejrůznější panáčky, strašidla, pohádkové
hrdiny, dokonce i tučňáky a další zvířata. Svými výtvory
pak ozdobily trávník u vstupu do školky. Po „těžké práci“ se potřebovali všichni nějak odměnit, a tak poseděli
u ohniště a opekli si špekáčky. Všem zúčastněným patří
velké poděkování za trpělivost při práci s přírodninami
a pomoc při ztvárnění strašidel přesně dle dětské fantazie, za příjemnou atmosféru a za zhotovení strašidelné
podzimní výzdoby kolem mateřské školy.
Veronika Hřibová,
učitelka mateřské školy Žopy
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Ani nepřízeň počasí neodradila poutníky vydat se po stopách historie
Holešov – Zajímavou hru,
která byla určena pro děti i dospělé uspořádalo v rámci letošních oslav 100. výročí založení
samostatného Československa
SVČ – TYMY Holešov ve spolupráci s Aktivem Parlamentu dětí a mládeže. Pro účastníky hry byla připravena cca
3 kilometrová trasa, která vedla zajímavými historickými místy našeho města - z náměstí ulicí Palackého, dále
ulicí Vladimíra Groha na místní hřbitov, zde se „hráči“ zastavili u hrobu Josefa Drásala, poté navštívili památník
osvobození, dále pokračovali ulicí Mirka Očadlíka přes
Plačkov do Smetanových sadů. Tady zjišťovali údaje o založení 1. Základní školy Holešov, autora památníku Bedřicha Smetany. Dále trasa pokračovala ulicí Masarykova
do Amerického parku, k ZUŠ, do zámku k památníku
F. X. Richtera a odtud přes Holajku na Židovský hřbitov

a cíl byl opět na náměstí E. Beneše, kde museli účastníci
hry vypátrat budovy bývalých radnic a najít také lípu
svobody. Milým překvapením byla návštěva říšského
hraběte Rudolfa Christiana Wilhelma Wrbna – Kaunitz
s jeho chotí, bavorskou princeznou Elvírou Alexandrou
Wittelsbach von Bayern, které doprovázel baron von
Ringhoffer. Všichni tři přijeli na deštivé náměstí v kočáře
a úpěnlivě bránili končící Rakousko Uherskou monarchii.
Nebylo jim to však nic platné, všichni ostatní radostně
vítali blížící se vznik samostatného Československa. Pokrok a vývoj nejde zastavit, dokazovalo to také historické vozidlo z první republiky Škoda Popular (rok výroby
1937), které všichni obdivovali a mohli se v tomto nádherném automobilu také svézt.
„Přejeme oběma státům, aby i nadále oba státy
vzkvétaly a jejich národy žily v míru a pokoře,“ dodává
Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY.

Již šestnáctým rokem se vydali berušky a broučci se svými světýlky
na pochod ulicemi Holešova
V pátek 2. 11. pořádalo SVČ - TYMY již šestnáctý
ročník Slavnosti broučků. Akce byla zahájena na náměstí
E. Beneše u kašny, kde nejdříve proběhlo vyhodnocení
vlastnoručně vyrobených lampionů a kostýmů berušek
a broučků. Poděkování si zaslouží všichni dospěláci, kteří
dětem s výrobou lampionů pomáhali. Podle samotných
dětí to byli hlavně maminky, které s dětmi lampiony
vyráběly.
Mezi broučky přišel také pan starosta Rudolf Seifert,
který malé i velké pozdravil a popřál všem krásný večer.
Poté se průvod vydal večerním centrem města a byl zakončen na nádvoří zámku, kde proběhlo ukončení. Tentokrát si děti z kroužku TYMY připravily pohádku Boudo

budko a na závěr mezi zvířátka přišla také vládkyně
podzimu. Úplný závěr malé slavnosti patřil ohnivé show.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce. Velké poděkování si zaslouží Městská policie
Holešov za zajištění bezpečnosti a také mladí hasiči se
Sboru dobrovolných hasičů. Děkujeme také Mirku Olšákovi a Lukáši Leškovi a MKS za spolupráci.
Těšíme se s dětmi i „dospěláky“ na setkávání během podzimních a zimních akcí.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ – TYMY jaké byly letošní adaptační kurzy.
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Jazykové vzdělávání na Gymnáziu L. Jaroše nabírá na intenzitě
Cizí jazyky jsou již neodmyslitelnou součástí běžné
výuky ve školách, v zaměstnání a často také v běžném
životě. I když je český jazyk bohatý a krásný, bez znalosti
minimálně jednoho světového jazyka se neobejdeme.
Tato skutečnost je všeobecně známá a na Gymnáziu
L. Jaroše na tuto skutečnost náležitě reagují. Nejenom
výukou, ale také například veřejnými kurzy.
Výuka angličtiny pro všechny ročníky
Po celou dobu studia probíhá výuka anglického
jazyka 3 – 4 hodiny týdně, v maturitním ročníku pak dokonce hodin 7, rozdělených na gramatickou část a dvakrát týdně dvouhodinovou konverzaci. Studenti každý
týden absolvují konverzaci s rodilým mluvčím.
Rodilý mluvčí jako základ pro odbourání bariér
Téměř všechny třídy mají jako součást běžné výuky
konverzaci s rodilými mluvčími z Velké Británie a USA.
Studenti se tedy setkávají s angličtinou britskou i americkou.
Lekce angličtiny s rodilým mluvčím jsou ideálním
způsobem, jak zlepšit svoji komunikaci v angličtině. Pro
většinu lidí není problémem ani tak anglická gramatika,
ale běžné hovorové užití angličtiny. Angličtina s rodilým
mluvčím může pomoci zbavit se ostychu a používat angličtinu přirozeným způsobem.

Druhý cizí jazyk na výběr
Běžnou praxí je, že se studenti učí vždy 2 cizí jazyky.
Kromě angličtiny tak mají studenti gymnázia na výběr
z jazyka ruského, německého a francouzského. Druhý
cizí jazyk je vyučován 3 hodiny týdně, maturitní ročníky
pak mají možnost až 4 hodin volitelných konverzací.
Jazyková škola Enjoy English pro studenty i veřejnost
Na loňské zahájení certifikovaných kurzů ke cambridgeským zkouškám bylo letos
navázáno řadou nových kurzů.
Žáci se vzdělávají v 6 skupinách,
připravují se na certifikáty PET
a FCE (First). Prvotním cílem bylo
navázat na certifikační kurzy
cambridgeských zkoušek FCE,
na které se na gymnáziu mohli
žáci připravovat už od konce
90. let 20. st. Nyní tak mají
studenti nadstandard ve výuce
cizích jazyků tak, aby mohli prostřednictvím certifikačních kurzů
zlepšovat svoje jazykové kompetence nad rámec běžné výuky
cizích jazyků. Podařilo se navázat
spolupráci s panem Mgr. Marti-

nem Stehlíkem, ředitelem jazykové školy Enjoy English,
jež úspěšně funguje mnoho let v Otrokovicích a ve Zlíně.
Martin Stehlík jako absolvent holešovského gymnázia
rád vstoupil do tohoto společného „projektu“ a přivedl
na gymnázium kvalitní lektory. Pro školní rok 2018/19
byl projekt ambiciózně rozšířen o kurzy pro veřejnost
a na závěr prázdnin byl uveden v život první kurz pro
žáky ZŠ – konkrétně pro „páťáky“ základních škol, kteří
naplnili dokonce dvě skupiny.

Projekty zahraničních mobilit ERASMUS +
Gymnázium Ladislava Jaroše se i přes náročnost výběrových řízení a projektových dokumentací v angličtině
podařilo obhájit dva projekty zahraničních výměn Erasmus. Prvním z nich je projekt s Itálií zaměřený na folklór,
druhý je rumunský zaměřený na popularizaci vědy. Letos
proběhne také týdenní výměna s Německem.
„Educate to innovate" – EDINN (2018–2020)
Partnerskými školami projektu jsou:
COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, Romania
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE, Portugal
I.T.S. FRANCHETTI SALVIANI, Italy
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA, Finland
Žáci pěti evropských středních škol se zúčastní mezinárodního projektu zaměřeného na využití svých středoškolských znalostí v oblasti matematických a přírodních oborů v praxi. Projekt je zaměřen na propojenost
jednotlivých disciplín a na srovnání různých přístupů
k výuce a učení. Kreativita a otevřenost inovacím jsou
vlastnosti, bez kterých se neobejde žádný obor dnešního
zrychleného globálního světa.
Žákům se tak nabízí možnost setkat s jinými metodami a přístupy k dané látce dle typu školy a jejího
zaměření. Účastníci uvidí praktické využití naučených
teorií a jejich možné uplatnění v reálném světě a ve své
budoucí kariéře. Budou moci sdílet informace, spolupracovat a realizovat se v oblastech praktického využití vě-
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domostí, které nabízí jiné školy, a to například v oblasti
designu i umělecké tvorby.
Do čtyř partnerských zemí Itálie, Rumunsko, Portugalsko a Finsko se vydají holešovští žáci a učitelé, budou
spolupracovat a poznávat nová města a kulturu. Samozřejmě pak žáci a učitelé z těchto zemí přijedou zase do
Holešova.
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov je také koordinátorem nového projektu strategického partnerství
mezi školami v rámci evropského programu Erasmus+
s názvem „FOLKLORE IS JOINING US!“ – FIJU (2018–2020).
Partnerskými školami projektu jsou:
LICEO TORRICELLI, Italy
Projekt je zaměřen na sociální a vzdělávací hodnoty
evropského kulturního dědictví a podporu získávání dovedností a schopností. Tématem projektu je folklor, kulturní zvyky a tradice, které jsou předávány z generace
na generaci. Cílem projektu je vznik nových přátelství,
seznámení se s folklorem a kulturou partnerských zemí,
vzájemná tolerance a prohloubení jazykových dovedností. Společným komunikačním jazykem projektu je
angličtina.
Do projektu bude přímo zapojeno více než 50 studentů a učitelů, kteří budou na tématech aktivně pracovat a část z nich se bude účastnit i zahraničních setkání.
Dalších 100 účastníků se bude na projektu aktivně podílet, ale nebude vyjíždět do zahraničí.

NĚMECKO
Od roku 2014 je navázáno partnerství se střední školou Freie Schule Anhalt z německého Kothenu.
V rámci tohoto partnerství pořádá Gymnázium co tři
roky týdenní výměnné pobyty žáků v rámci projektu
Českoněmecký fond budoucnosti. Letos projekt podává
Holešov, v měsíci březnu 2019 přijede na týden 20 žáků
a 3 učitelé. Budou bydlet v rodinách studentů gymnázia
a budou docházet na část výuky.
Společně prožijí celou řadu aktivit včetně návštěvy
památek Holešova nebo setkání s jeho představiteli.
V září potom holešovští žáci a učitelé pojedou na stejný
pobyt do Německa. Zaměření letošního projektu je na
oblast umění.
RUSKO
V loňském roce bylo navázáno partnerství s Veřejnoprávní školou č. 598 z ruského Petrohradu. Toto partnerství by organizátoři chtěli posílit taktéž výměnným
pobytem, který je připravován na školní rok 2019/20.
Studenti si letos užili poznávací zájezd přes Pobaltské
země do ruského Petrohradu a Moskvy. V rámci programu Petrohradu navštívili také partnerskou školu.
IRSKO
Ve spolupráci s jazykovou školou Enjoy English se
na červen připravuje studijní pobyt v irském Corku, kdy
budou žáci dopoledne studovat v jazykové škole a odpoledne poznávat krásy Irska.

www.holesov.cz
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Jazykové kurzy mají v Holešově ohlas
Jazykové kurzy jsou všeobecně velmi oblíbené, ty
v Holešově zrovna tak. Jak funguje spolupráce s Gymnáziem L. Jaroše a také pár drobností z osobního života nám
prozradil pan Martin Stehlík.
Od loňského roku organizujete kurzy angličtiny pro Gymnázium Ladislava Jaroše. Letos se
k tomu přidaly také kurzy pro „páťáky“ základních
škol a veřejnost. Překvapuje Vás tak velký zájem?
Upřímně, už když jsem v roce 2006 jazykovou školu zakládal, kladl jsem si otázku, koho budeme za pět
nebo deset let učit, napadala mě úvaha, že výuka na ZŠ
a SŠ již bude všude dokonalá a dospělí už budou jazyk
také ovládat, alespoň angličtinu. Předpokládal jsem, že
později poroste zájem spíše o další jazyky a u angličtiny
bude třeba nabídnout nové přístupy, metody, propojit
ji se zážitkovou výukou a například cestováním. Proto
jsme všechny tyto složky vyvinuli a nabízíme. Tedy ano,
neutuchající zájem o angličtinu mě překvapuje, ale i na
gymnáziu nabízíme věci trochu “jinak” - u studentů certifikační kurzy a zapojení rodilých mluvčích, u žáků 5. ročníků vysoce komunikativní a kreativní přístup, kde si sami
pomáhají tvořit témata a drobné konverzační projekty.
U dospělých je pak poprvé v Holešově komplexní nabídka
všech úrovní s českými i rodilými mluvčími, všude se pak
snažíme držet výbornou kvalitu a příznivé ceny, tedy snad
zájem vydrží i nadále, jsme za něj vděční.

Já sám stále hodně učím, tedy mohu mluvit lektorsky hlavně za sebe. Ostatní kolegy sice vedu podobným
směrem, ale tým na naší jazykovce jsem vždycky stavěl
na silných a zajímavých lektorských osobnostech s vlastním stylem, tedy netrvám striktně na stejných postupech
nebo učebnicích. Každému studentovi vyhovuje jiný
lektor, proto je u nás na všech pobočkách vždycky lépe si
nachodit nezávazně více kurzů na stejné úrovni u více lektorů a pak vybrat ten, který nejlépe vyhovuje. Ale k Vaší
otázce: když to shrnu, tak vždy více komunikace než gramatiky a striktního postupu v učebnicích. U pokročilých
volím hodně aktuálních témat v konverzaci, propojení
s kulturou, literaturou nebo cestováním, u mírnějších
úrovní hned aplikaci jazyka do vlastních vět a svého
projevu, budování samostatnosti a bezstresové přijetí
jazyka. Lépe s chybkami, ale hned si něco zkusit vyřídit
- nesmírně mě potěší, když se mi po prvním roce výuky
vrátí studenti z dovolené a řeknou, že už se necítili izolovaní a bezradní. Přidal bych ještě snad humor a nadhled,
ten by žádnému z nás neměl chybět, výuku bereme jako
společnou cestu lektora a studentů, která nás má těšit.

Máte již naplněné veškeré kapacity?
V některých kurzech stále volná místa jsou, například u pokročilejší konverzační výuky s rodilým mluvčím,
které se možná mnozí dospělí studenti ještě možná malinko obávají, lze ještě doplňovat. Tam bych rád všechny
povzbudil, rodilí mluvčí jsou moc fajn, je to nejpřirozenější kontakt s jazykem. U nás je navíc vždycky ukázková hodina nezávazná, na začátku roku dokonce dva celé týdny
výuky. A vstoupit do kurzů lze kdykoliv, i v průběhu roku.
Také se můžou zájemci registrovat i pro další období, naše
nabídka bude vždy sledovat poptávku. Jsme také rádi, že
naše další práce v Holešově zaujala i místní firmy a instituce, pro které pořádáme dojezdové kurzy, i tam můžeme
ještě nabídnout nějaké kapacity.

Spolupráce s Gymnáziem L. Jaroše je velmi
úzká, má na tom podíl to, že jste jeho absolventem?
To je moc zajímavý dotaz. Jsem původem Holešovák,
niterně se jím stále cítím a vždycky jsem to dával najevo. Musím se přiznat, že pro tu krásnou budovu i to, jaké
poselství plní, mám svou osobní slabost. Jakkoliv jsem se
v jejích lavicích potil hlavně při matematice a fyzice, dala
mi příležitost se vydat na cestu klasického vzdělání, dodala mi sebevědomí a potkal jsem na ní mnoho zajímavých
pedagogů i skvělých spolužáků, kterých si moc vážím.
Samozřejmě to také byla léta nespoutaného mládí a zážitků s tím spojených. A mimochodem, před založením
naší jazykovky jsem učil také na OA a VOŠE ve Zlíně, tedy
možnost opět pracovat se středoškolskými studenty je
úžasná, nesmírně mě baví diskuze s nimi a jejich otevřenost světu a tématům. Musím pochválit i jejich výborný
všeobecný rozhled a v neposlední řadě skvělé vychování
a vzájemný respekt. I za to si gymnázium zaslouží velké
uznání.

Jaký styl výuky by měli zájemci o Vaše kurzy
očekávat?

Připravujete studijní pobyt pro studenty
v Irsku. Děláte něco podobného i pro dospělé?

Jak to vidí studenti?
1. Výuka angličtiny na naší škole je na dobré úrovni a je
kladen důraz jak na gramatiku, tak i na umění mluvit
a komunikovat.
2. Hodiny s rodilým mluvčím jsou velkým přínosem, za
předpokladu, že s námi mluví a obohacují naše konverzační schopnosti.
3. Za mě určitě konverzace, jelikož v běžném životě moc
gramatiky nevyužiji. Samozřejmě je ale taky důležitá.
4. Vybral jsem si ruský jazyk, jelikož mi přišel jednodušší.
A nechtěl jsem vedle angličtiny mít podobně těžkou
francouzštinu.
5. Anglie a Irsko.
Tomáš, Sexta
1. Vystřídal jsem už hodně anglických lektorů na naší škole.

Ano, jak jsem už zmínil, Enjoy English se vždy profilovala jako škola propojující jazykové vzdělání se zážitkovými programy - máme za sebou úspěšné letní příměstské
anglické tábory, taneční a výtvarné semináře v AJ, kurzy
“soft skills”, filmové večery nebo přednášky zajímavých
osobností z mnoha zemí a kontinentů. Od studií jsem se
jako jednomu z koníčků a později i své první kvalifikaci
věnoval průvodcovství v cestovním ruchu, tedy mě potěšilo, když v roce 2010 požádalo několik našich dospělých
studentů o uspořádání “školního výletu” do Londýna
a jižní Anglie. Od té doby se podobné party bez jakékoliv
reklamy hlásily i nadále, každá další destinace přilákala
nové zájemce, a jak jsem překvapeně zjistil, letos jsme vyjeli jubilejně již potřicáté. V současnosti cestujeme kromě
Anglie také do Skotska, Irska a Severního Irska, chystáme
připojit Wales a několik nových překvapení. Jen bych rád
upřesnil, že se jen výjimečně jedná o studijní pobyty, většinou jsou to česky průvodcované poznávací cesty.
Je pro Vás angličtina už jen prací nebo ještě
stále koníčkem?
V den, kdy přestane být zároveň mým koníčkem,
cítím morální povinnost s touto kariérou přestat, školu
předat mým skvělým kolegům, a vydat se jiným směrem.
Nicméně to nepředpokládám, angloamerická kultura
a jazyk mě fascinují od útlého mládí, v její literatuře můžete stále něco hledat. V neposlední řadě Vám angličtina
otevírá svět a Vy se mu díky ní máte příležitost otevřít
také. Jakmile to jednou zažijete, nelze přestat být fascinován - tedy u mě to platí stále.
A co ostatní záliby, máte na ně jako ředitel jazykové školy vůbec čas?
Máte pravdu, čas je vzácný, ten na záliby o to více.
Dřív jsem byl aktivní muzikant, koneckonců hudba mě
přivedla k angličtině, dostal jsem se díky ní mimo jiné do
Irska nebo USA. Občas si stále zahraji na kytaru nebo irské
píšťaly, banjo jsem po mnoha letech odložil. Pravidelně
běhám, nejraději traily v lese. Pak samozřejmě cestování, cykloturistika, no a od dětství miluji literaturu, takže
kniha vždycky potěší. Teď jsem si začal jednu pro radost
překládat - ale to už jsme zase trochu u práce, viďte?
Jak vidíme, vše souvisí se vším.
Děkuji za rozhovor. Hana Helsnerová

Jak se Vám líbí výuka angličtiny ve vaší škole? Jsou zajímavé hodiny s rodilým mluvčím? Myslíte si, že je důležitější gramatika nebo konverzace? Jaký je Váš druhý cizí jazyk a proč jste si ho vybral/a? Jakou zemi byste
rád/a navštívil/a?
Všichni byli ochotní, milí, přátelští a nikdy neměli problém něco zopakovat a nebojím se na nic zeptat.
2. Rodilí mluvčí jsou pro mne novinkou. Pan Mario je vtipný,
milý a sympatický. Na jeho hodinách se mi líbí přístup,
jakým je vede.
3. Důležitá je samozřejmě gramatika i konverzace. Bez
gramatiky je těžké sestavit větu, a když zase nebudete
mluvit, neprocvičíte si jazyk. Já osobně raději mluvím,
protože když mluvím, cítím, že se zlepšuji.
4. Německý jazyk, z mnoha důvodů. Tím prvním byla určitě
rodina, protože můj strejda i máma umí německy. Dalším

5.
1.
2.
3.
4.
5.

důvodem byl můj osobní pocit. Myslím si, že němčinu
využiji v mé budoucí profesi.
Největším lákadlem je Anglie a taky bych se rád podíval
do Itálie, Španělska či Maďarska.
Tomáš, Kvarta
Jsou to fajn hodiny.
Ano jsou zajímavé.
Na nižším gymnáziu gramatika, ale na vyšším určitě konverzace.
Francouzština, protože se mi ten jazyk líbí.
Jakoukoli anglicky mluvící zemi, abych si zlepšila angličtinu a hlavně konverzaci.
Natálie, Septima
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INZERCE

Tip na vánoční
dárek

Ceny vody pro rok 2019
Vážení odběratelé,
na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce
úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky,
na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů, rozhodlo představenstvo
společnosti dne 22. 10. 2018, že s účinností od 1. 1. 2019 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Reprezentativní publikace „Holešov - město ve spirálách času“
je k prodeji na místě prvního
kontaktu Městského úřadu Holešov, v Městském informačním
středisku, v Městské knihovně
Holešov, v papírnictví Trnka
a v prodejně Richard Alexy - Tabák, drobné zboží na náměstí E.
Beneše.

Tel.: 603 447 040

Cena v Kč/m bez DPH

Cena v Kč/m vč. DPH 15%

Voda pitná

33,36

38,36

Voda odpadní

36,15

41,57

Cena celkem

69,51

79,93

3

3

Oproti roku 2018 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,07 Kč, tj.
o 3,99 % včetně DPH. Celková cena za jeden litr spotřebované pitné vody vypuštěné do veřejné
kanalizace je 0,080 Kč vč. DPH.
Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na energie,
mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod.
Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací
z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010
- 2014 nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 212,7 milionu korun. Dalších 101 milionů korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním
ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se
realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro
vodu pitnou a vodu odpadní dle finančních analýz jednotlivých projektů.
V roce 2018 byly společnosti schváleny dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši
40,4 milionu korun na vybudování kanalizace a ČOV Počenice a kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem.
Dalších 33 milionu korun bude financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné
a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům
vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.
Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

Koupím byt, může být i v původním stavu.
Tel.: 732 535 575

až

1500,500 - 1500Kč
Kč

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE
s litými nápisy a vše kolem piva.
Tel.: 734 282 081

Hledám ke koupi rodinný dům,
spěchá, platba v hotovosti
z prodeje bytu. Tel.: 737 730 312
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PŘÍSPĚVKY

Všetulská výročí
První říjnový víkend letošního roku probíhal v místní části Všetuly ve slavnostním duchu. Místní občané si
v těchto dnech opět připomněli kulatá výročí obce a místní školy. Připomínka současných výročí navazovala na velkolepou akci, která se uskutečnila právě před deseti lety.
Všetuly v té době oslavily 650. výročí od první historické
zmínky. V témže roce měla důvod k oslavě i místní škola, jejíž budova zde tehdy stála již úctyhodných 120 let.
K letošním oslavám se navíc připojilo i výročí současného
uživatele školního areálu – Střediska volného času TYMY.
Tři významná výročí jsou zajisté dobrým důvodem k oslavám, ale je na místě si připomenout alespoň některá zajímavá fakta z jejich historie.
Obec Všetuly stojí na místě osídleném již v pravěku.
První písemná zmínka o nich ale pochází až z roku 1358,
kdy byly majetkem pánů ze Šternberka, pak se jejich majitelé poměrně rychle střídali. Jedním z nich byl v letech
1610 – 1624 Albrecht z Valdštejna, posledními majiteli
byly rody Erodyů a Vrbnů. Stejně jako poddaní v jiných
panstvích měli všetulští robotní povinnost a museli odvádět desátek. Konec devatenáctého století přivedl do čistě
zemědělské obce průmyslové podniky, nejprve cukrovar
a potom Kneislovu továrnu na cukrovinky, což způsobilo
nárůst obyvatelstva, ale také rozvoj obce. To ovšem vzbudilo zájem sousedního Holešova, k němuž po několika
marných pokusech byly Všetuly připojeny v roce 1950.
Rozvoj obce přinesl také stavbu nové školní budovy.
Byla dokončena v září 1888, otevřena o rok později, ale
stoupající počet školní mládeže brzy způsobil její rozšíření
z původně jednotřídní na dvoutřídní a v roce 1911 dokonce
na trojtřídní. V této podobě sloužila školní budova řadu let
a byla postupně modernizována zavedením elektřiny, vodovodu a ústředního topení. Ale teprve koncem sedmdesátých let minulého století byla přistavěna tělocvična, jídelna
a školní družina a tak vytvořen školní areál s potřebným zázemím. Ani to však nestačilo k tomu, aby škola dále sloužila
k výuce těch nejmenších školáčků. Výstavba nové základní

školy v Holešově na Kráčinách a změny ve školském systému byly zřejmě příčinou jejího uzavření v roce 2006.
Zrušení školy však neznamenalo i konec její činnosti.
Už od roku 2003 zde působí centrum volnočasových aktivit, které se v roce 2007 změnilo na příspěvkovou organizaci. V současné době SVČ TYMY provozuje na osmdesát
zájmových kroužků pro děti i dospělé, organizuje prázdninové tábory, zájezdy a řadu dalších činností.

I tyto údaje z historie jen dokazují, že všetulští mají
důvod slavit svá výročí. Dnes již mají své „dny slávy“ za sebou, je tedy třeba ocenit organizátory a všechny ty, kteří
přispěli k jejich zdárnému průběhu. Snad to byl dobrý
příspěvek k tomu, aby si Všetuláci i do budoucna uchovali
hrdost na svou obec a dokázali se i v dalších letech prezentovat alespoň tak, jak tomu bylo dosud.
			
Miroslav Olšina

Všetuly slavily svá kulatá výročí
Přestože letošních 660 let obce a 130 let místní školy nám mohou připadat méně kulatá, důstojnost oslav
a slavnostní atmosféru to nijak nenarušilo, neboť 15. výročím své činnosti se k nim tentokrát připojilo i Středisko
volného času TYMY, které bylo zároveň jedním z hlavních
iniciátorů a pořadatelů většiny probíhajících akcí. Do slavnostní atmosféry těchto dnů organicky zapadlo i požehnání nové zvonice, postavené z iniciativy spolku Všetuláci
sobě, na rekonstruované ulici 6. května. K důstojnému
průběhu všech akcí přispěly také osobnosti, které se jich
na pozvání pořadatelů zúčastnily – krajský radní Mgr.
Miroslav Kašný a starosta města Holešova Mgr.Rudolf
Seifert. Nedělní slavnosti se zúčastnil také hejtman ZK Jiří
Čunek a senátorka Mgr. Šárka Jelínková. Nové zvonici požehnal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Oficiální zahájení oslav proběhlo v pátek 5. října
položením věnců k pomníku padlých všetulských vojáků
v I. světové válce v městském parku. Poté následovala vernisáž výstavy historických fotografií „Všetuly v minulosti

a dnes“, která je připomínkou událostí a změn, které se
v obci odehrály v posledních sto letech. Výstavu v jídelně TYMY zahájila ředitelka SVČ TYMY Jarmila Vaclachová
spolu s autory Romanem Hyánkem a Miroslavem Olšinou.
Milým překvapením pro hosty byla i dětská uvítací družina v hanáckých krojích, která nabízela hanácké vdolečky. Slavnostní večer byl zakončen posezením u cimbálové
muziky.
Další den byl věnován škole a jejímu současnému využití. SVČ TYMY připravilo návštěvníkům Den otevřených
dveří a současně v nádvoří jarmark s výrobky lidových
řemesel. Třetí den pak závěr oslav tvořilo vystoupení známých populárních zpěváků Evy a Vaška.
Neděle však byla také velkým svátkem pro ty, kteří svou všetulskou příslušnost směřují spíše k duchovní
sféře. Pro ně - a nejen pro ně – postavili členové spolku
Všetuláci sobě kopii zvonice, zbořené v roce 1964. Po krojovaném průvodu a folklórním vystoupení požehnal její
novostavbě arcibiskup Jan Graubner.

Všetuly mají tedy již své „dny slávy“ za sebou. Je
třeba ocenit organizátory, ale i všechny ty, kteří přispěli
k jejich úspěšnému průběhu.
Miroslav Olšina
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Lukostřelkyně a lukostřelci na skautském Propadeňáku
Holešov - Holešovští skauti a skautky proměnili
v neděli 7. října Propadeňák u Dobrotic na lukostřeleckou arénu. Propadeňák je památkově chráněné místo,
které skrývá pozůstatky malé středověké tvrze, a na kterém stojí památná 150 let stará divoká hrušeň. Skauti
a skautky z Holešova se o něj starají již čtvrtým rokem.
Na jaře a na podzim zde pořádají odpočinkovou akci
s názvem Zažijte Propadeňák. A že bylo co zažít!
Valy tvrze se staly ideálním prostorem pro desítky
lukostřeleckých bitev, které se v neděli na Propadeňáku
odehrály. Zapojili se do nich nejen skautky a skauti včetně těch nejmladších, ale také jejich rodiče a návštěvníci z
Dobrotic i Holešova. Lučištníci si nasadili ochranné brýle
a stříleli po sobě speciálními šípy s měkkým zakončením, takže se nikdo nemusel bát, že si z bitvy odnese
zranění. Všichni hráči prokázali nejen svou odvahu, ale
také schopnosti dobře mířit, dostřelit daleko a vyhýbat
se střelám protihráčů. Nad vším bděla Archery Arena
ze Šternberka a desítky diváků, kteří zápasy sledovali
z vyvýšeného kopečku, na kterém před 600 lety stála
tvrz. Unavení bojovníci a bojovnice se mohli posilnit dýňovou polévkou, grilovaným masem a zeleninou nebo
si opéct špekáčky. Kromě střílení z luku na návštěvníky
čekal i diskgolf nebo tabule odhalující zajímavé legendy
a momenty z historie starého tvrziště.
Skautky a skauti z Holešova

Holešov má Mistra Evropy v letecké akrobacii
Holešov - Evropský pohár obřích akrobatických
modelů (EAC) se každoročně pořádá jak v ČR, tak v jiných
státech Evropy. Jde o přesnou akrobacii rádiem řízených
modelů letadel. Jedním z mladých lidí, který se tomuto
sportu věnuje je i osmnáctiletý Vojtěch Kubiš z Holešova.
Přes svůj tělesný hendikep úspěšně konkuruje v soutěžích svým zdravým kolegům.
Přesná akrobacie má tři kategorie, ve kterých se
stupňuje obtížnost. Jsou to Basic, Intermediate, Unlimited. Dále se může létat Freestyle na hudbu. Vojta tento
rok závodně létal druhou sezónu, a to v kategorii Basic.
Úspěchy mu přinesly sestavy s akrobatickou Extrou
330SC o rozpětí 2,35 m a váhou 10 kg od firmy Pilot RC.
Při závodech se hodnotí, mimo dalšího, přesnost obratů,
jejich stejná velikost, práce s plynem a samozřejmě celkový dojem z letu. Vojta se zúčastnil a bodoval v těchto
závodech: EAC Czech v Nesvačilech (20. - 22. 7. 2018),
kde získal 1. místo v kategorii Basic, následovalo EAC
Germany v Německém Fliegergruppe Hochtaunus
(4. - 5. 8. 2018), kde obsadil 2. místo ve stejné kategorii
a posledním závodem bylo EAC Final v Německém St. Johann (14. - 16. 9. 2018), kde to bylo rovněž druhé místo.
V celkovém žebříčku těchto 3 závodů série EAC obsadil
1. místo v kategorii Basic a stal se Mistrem Evropy.
Mimo těchto soutěží se zúčastnil soustředění
v Březí s vloženým závodem (17. - 20. 5. 2018 - 2. místo
kategorie Basic) a nemohl chybět na Holešovském F3M Mistrovství České republiky obřích akrobatů, kde obsadil
2. místo v kategorii Basic a stal se Vicemistrem ČR.
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Úspěchy se dostavily díky intenzivnímu tréninku,
jak na modelářském letišti v Holešově, tak i na letišti
v Holíči a na modelářském letišti v Březí. I když venkovní
sezóna už skončila, pokračují přípravy na další sezónu
2019. V příštím roce bude Vojta létat ve vyšší kategorii,
kde je velká konkurence českých i zahraničních pilotů.
Na tuto kategorii bude mít nového třímetrového akroba-

ta - Extru 300 od firmy Extreme-Flight. Současně začíná
příprava na zimní halovou sezónu.
Této velké zálibě k letadlům se může věnovat nejen
díky podpoře své rodiny, ale také díky podpoře modelářského klubu LMK Čmelák Holešov a města Holešov, které
úspěšně reprezentuje u nás i v zahraničí.
Autor: Petra Dohnalová
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Lukáš Janiš
obhájil mistra Moravy
Holešov - Holešovský motokrosový závodník Lukáš
Janiš (2002) i letos dokázal vybojovat a obhájit celkové prvenství v seriálu Mistrovství Moravy ve třídě 125ccm. Jelo se
celkem devět závodů a z toho se Lukášovi osmkrát podřilo
stát na stupni vítězů. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Brumla Racing Teamu, za který Lukáš letos startoval a všem
regionálním partnerům: Město Holešov, RAAB computer,
Wastex, LSC, R. Herman, Pneuservis Záruba KM, Čerpací stanice Stará Ves, Autoškola Dohnal, Rapeco, Raval interier, 2DR,
SV34, kteří Lukáše podporují v jeho závodní činnosti.
To, že jsme mohli závodit a opět i zvítězili, je i díky Vám.

Kiteboarding Holešov na Krétě
Ve dnech 16. - 27. 9. 2018 vyráží team rideři za firmu Kiteboarding.cz z klubu kiteboarding Holešov Petr
Němeček a Kateřina Krausová za Kitesurfingem na Krétu.
Kréta nás uchvátila nejen nádhernou přírodou,
krásnými plážemi, úžasnými srdečnými lidmi, výbornou
místní kuchyní, ale i překrásnými místy. Užívali jsme větru i kitesurfingu do sytosti a zároveň jsme uvažovali, jak
budeme dále postupovat s řešením plochy pro Landkiting v Holešově. Již 4 roky usilujeme o místo, kde bychom
mohli tento sport oficiálně provozovat. O dalším průběhu
řešení této věci Vás budeme informovat.
Děkujeme za Vaši přízeň. Petr Němeček

Úspěšná sezóna volejbalistů SKP Holešov
První sezóna po několika letech odmlky se holešovským volejbalistům mimořádně vydařila. Na začátku bylo
velké očekávání a možná i trochu obava, zda si družstvo tzv.
„sedne“. Ukázalo se, že obavy byly plané. Hráči si sedli dokonale, jak po stránce herní, tak i po stránce kamarádské.
K vydařené sezóně Krajského přeboru, kterou, po
zlepšujících se výkonech, zakončili na 2. místě, přidali
hráči SKP Holešov další dva úspěchy. Tím prvním bylo vydařené vystoupení na kvalifikaci o postup do 2. Národní
Ligy. Kvalifikace se konala v Lanškrouně za účasti družstev Lanškrouna, Hodolan, Červeného Kostelce, Palkovic

a Holešova. Hrálo se turnajovým systémem a do 2. NL
postupovala první dvě družstva. V prvním zápasu nastoupili holešováci proti favorizovanému týmu Hodolan,
které vede bývalý úspěšný reprezentační nahrávač Zapletal. První set byl poměrně snadnou záležitostí soupeře,
další dva byly z pohledu Holešova mnohem vydařenější.
Oba sice nakonec získal soupeř ale výsledky setů 27:25
a 31:29 svědčí o naprosto vyrovnané bitvě se šťastnějším
koncem pro Hodolany. Druhý zápas na Holešov čekalo
družstvo Lanškrouna. Domácí, které hnali dopředu vynikající fanoušci, byli lepší a zaslouženě zvítězili. Zápas

č. 3 proti Červenému Kostelci si už ale holešováci nedali
vzít a po boji vyhráli 3:2. Poslední zápas proti Palkovicím
byl ve znamení souboje bratrské dvojice Kamila a Lukáše
Janečkových. Kamil, nahrávač Holešova, vyšel ze souboje
proti Lukášovi, nahrávači Palkovic, lépe a Holešov tak porazil Palkovice 3:1 Celkově tak zakončil kvalifikační turnaj
na třetím, bohužel nepostupovém místě. S předvedenou
hrou mohli být ale hráči nadmíru spokojeni. Sestava:
K. Janečka, A. Lutonský, J. Karabec, J. Hermann, P. Červenka, A. Nášel, L. Douda, T. Vaculík
Zřejmě největšího úspěchu této sezóny volejbalisté
SKP Holešov dosáhli v Chocni na Mistrovství ČR veteránů.
Několik hráčů již splňuje podmínku účasti na tomto mistrovství - věk 40+. Aby však byl tým kompletní, bylo třeba
jej doplnit o výborné hráče z takřka celé Moravy - Štenberku, Šumperku,Brna. Takto složený tým se pod hlavičkou SKP Holešov zúčastnil ve dnech 28. - 29. 4. finálového
turnaje MČR v Chocni a po perfektním týmovém výkonu,
kdy v semifinále porazil Liberec v čele s extraligovým
blokařem Staňkem, obsadil krásné druhé místo a stal se
tak vícemistrem ČR v kategorii veteránů pro rok 2018.
Z družstva Holešov se zúčastnili: A. Nášel, R. Ohlídal,
E. Sova a T. Vaculík.
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Večer sokolských světel
Holešov – 8. říjen je označován jako Den sokolstva. Ze 7. na 8. října došlo totiž z nařízení zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha při tzv
„sokolské akci“ k zatčení takřka naráz všech sokolských
činovníků z ústředí, žup i větších jednot gestapem. Byli
mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Den předtím byla Česká obec sokolská rozpuštěna
a její majetek byl beze zbytku zabaven. Ze zatčených
sokolů se téměř 93% na svá místa po skončení války již
nikdy nevrátilo. Tomuto výročí právem věnujeme velkou
pozornost, neboť ti, kteří položili své životy nebo se
zapojili do domácích či zahraničních odbojů, bojovali
za svobodu celého národa a padli, abychom my mohli
žít, ať už to zní jakkoli pateticky. Na počest umučeným
a popraveným sokolům se tento den konají pietní akce
po celé republice.
Nelze nevzpomenout starostu holešovského Sokola
Ladislava Jaroše, který byl také jedním z popravených.
Tento vzdělaný, neobyčejně moudrý a laskavý člověk, ředitel tehdejšího Zemského gymnázia v Holešově se rovněž proti fašistickému Německu postavil a zapojil se do
místního odboje. Sokolskou myšlenku neopouštěl. I když
byla situace na gymnáziu velmi složitá, svým postojem
šel příkladem nejen svým profesorům a studentům, ale
také občanům celého města. Snažil se všem vštěpovat
sokolské myšlení, kde na prvním místě stojí osobní hrdost, mravnost a vlastenecké cítění. Také on byl zatčen,
mučen a poté popraven na Kounicových kolejích.
Na oběti se nesmí nikdy zapomenout, na jejich
hrdinství a odvahu postavit se německým okupantům.
My, sokolové, nikdy nezapomeneme na své umučené
a popravené sestry a bratry, kteří sokolskou myšlenku
neopustili ani v nejtěžších chvílích svého života.
Památný den sokolstva však není věnován pouze
obětem boje za znovunabytí svobody a samostatnosti československého státu v době nacistické okupace
za 2. světové války, ale všem, kteří své životy položili

i v době 1. světové války nebo v době komunistické diktatury. Odkaz těch, kteří za svobodu a prospěch své vlasti
byli připraveni obětovat hodnoty nejvyšší – své životy
– je stále aktuální a připomínáme si ho i v současnosti,
v roce, kdy slavíme 100. výročí vzniku samostatného československého státu.
Sokolové tento památný den nazvali Den sokolských světel a každoročně ho oslavují. Mladí členové
Sokola si doma připraví lodičky z přírodních materiálů
a pouštějí je se zapálenou svíčkou, z nichž každá představuje život umučeného nebo popraveného člena sokola, a nechávají je unášet proudem po vodě. Nejinak tomu
bylo v Holešově 8. října. Členové T. J. Sokol Holešov se
spolu se členy Sokola Třebětice sešli u pomníku Sokola
a sokolské lípy u holešovského zámku. Zejména nejmenší sportovci z oddílu sportovní gymnastiky se svými ro-

diči přinesli také doma vyrobené lodičky zcela jednoduché, ale i složitější koráby. Sestra Iva Přikrylová z Třebětic
nejdříve všem přítomným připomněla, proč vlastně tato
pietní akce probíhá a krátce vzpomenula na všechny
oběti, které si vyžádaly obě světové války. Poté se všichni
přesunuli k blízkému potoku, zapálili svíčky a pod dohledem dospělých všech 29 lodiček pouštěli dále po potoku.
Byl nádherný podzimní den, sluníčko svítilo a dětem se
tato aktivita velmi líbila. Neustále nejrůznějšími větvemi
a hůlkami posunovaly své lodičky, aby dopluly co nejdál.
A myslím, že si na své přišli i rodiče. Bavili se stejně, jako
jejich děti. Nikomu se nechtělo domů a tak jsme se rozhodli, že příští rok program tohoto dne ještě zpestříme.
Skvělý den, skvělá akce.

Sokol je nejstarší organizovaný sportovní spolek na
světě, který ovlivnil osobní vývoj nejednoho z nás, navíc
celá řada sportů vyšla právě ze sokolské myšlenky nejen
sportovat, ale se i sdružovat, setkávat se a sdílet společně volný čas na kulturně společenských akcích. Sokol
byl v minulosti založen na principu rozvoje nejen těla,

ale i ducha a výchově k národní hrdosti. Sokolové stáli
u zrodu československých legií v době 1. světové války,
bojovali v ní za vznik samostatného státu a krátce na to
po jeho vzniku chránili se zbraní v ruce jeho území.

Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov

Poděkování
Dovolte mi, abych se ještě několika slovy vrátila
k XVI. Všesokolskému sletu, přestože od jeho konání
už uplynulo několik týdnů. Ráda bych však poděkovala
všem, kteří se ho přímo zúčastnili, anebo se jinak podíleli na jeho konání.
Ve skladbě pro mladší cvičence se v Praze z našich řad
zúčastnilo ve skladbě Cirkus 20 dětí, stejným počtem pak
prezentovali holešovský Sokol dospělí cvičenci ve skladbě
Princezna republika. Považuji to za důstojnou prezentaci
holešovského Sokola i města Holešov jako takového.
Poděkování patří cvičencům, realizačnímu týmu,
trenérům a cvičitelům těchto skladeb a samozřejmě
také našim sponzorům, kteří nám finančně přispěli na
úhradu nákladů pro naše cvičence s městem Holešov
na prvním místě. Nácvik byl o to těžší, že byl zatížen rekonstrukcí stoleté budovy tělocvičny a nejen pro nácvik,
ale i pro běžné aktivity jsme museli využívat náhradních
prostor – 1. ZŠ, 2. ZŠ, SDH, Gymnázium a Sluníčko. Všem
těmto organizacím samozřejmě také patří náš dík.
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Do Holešova přijede vánoční kamion,
výtěžek bude věnován na projekt
Ježíškova vnoučata
Holešov – Poprvé v historii také do Holešova zavítá vánoční Coca cola kamion,
který všichni dobře známe z televizní reklamy. Kamion přiveze Santa Clause, hravé
skřítky, spoustu zábavy a písniček.
Celému programu bude předcházet adventní koncert ZUŠ Holešov, který bude
na náměstí začínat v 15 hodin. Od 16 hodin se pak budete moci zapojit do soutěží,
naučíte se Santův vánoční tanec a přesně v 16:30 pak společně přivítáme nádherný
svítící vánoční kamion. Kdo bude chtít, může se zdarma vyfotit uvnitř kamionu se
Santa Clausem a svoji fotku si pak najde v galerii na internetových stránkách Coca
Coly. Své vystoupení si připravuje také soubor Zrníčko.
Součástí celé akce bude charitativní prodej upomínkových reklamních předmětů. Děti se budou moci radovat například z malého modelu kamionu, Santovy
čepice, klouzací lopaty na sníh nebo sobích parůžků. Celý výtěžek pak pořadatelé
předají městu Holešov. Po loňské dobré zkušenosti s projektem Ježíškova vnoučata
jsme se také tentokrát rozhodli použít výtěžek právě na tento projekt. Obdarováni
budou senioři, kteří zůstali na světě sami, nedostává se jim dostatečné pozornosti
nebo jsou sociálně vyloučeni. Senioři dostanou drobné dárky, pochutiny a věci dle
aktuální potřeby. Kromě toho se ale dočkají vlídného slova, chvíli lidské přítomnosti a třeba i radosti při společném zpívání koled.

Holešov

9. 12. 2018

náměstí E. Beneše

16:00

Přijďte si za námi 9. 12. užít předvánoční atmosféru.
Hana Helsnerová

15. prosince se koná poslední
bleší trh v tomto roce
Holešov – Další hobby setkání příznivců všech sběratelských oborů se koná
v 1. patře zámku od 8 do 13 hodin. Do Holešova se sjedou prodejci nejrůznějších předmětů od dopisních známek přes pohlednice, odznaky, mince, nábytek až po starožitnosti. Vstupné pro dospělé je 40 Kč, pro děti 20 Kč a děti do 3 let zdarma. Bleší trhy na
holešovském zámku jsou tradicí a MKS Holešov je pořádá pravidelně čtyřikrát do roka.
Termíny pro rok 2019 se v lednu dočtete na www.holesov.info.
(dap)

PLÁNOVANÉ AKCE
PROSINEC
8. 12. 2018 Naturistický večer

* od 19:00 do 21:00 hodin
* Večerní plavání pro příznivce nahatého plavání – osušky povoleny, plavky zakázány
* K dispozici bude bazén, dětský bazén, tobogán, vířivka i sauna – to vše bez plavek
* Cena za 2 hodiny - dospělí 110,- Kč, děti 6 – 18 let 90,- Kč
Akce je určena pro rodiny s dětmi a páry.
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Světlana Kahlo v Holešově
Přiznám se – na toto divadelní představení v kině
Svět se mi moc nechtělo. Světlanu Nálepkovou, která
představovala hlavní postavu nesmírně originální mexické malířky Fridy Kahlo, jsem sice před (více) desítkami
let zbožňoval – její Má férová Josefína doslova přeorala
české muzikálové a operetní herectví a režii, teď mi ale
připadla na roli mladé živočišné umělkyně s jižanským
temperamentem poněkud … postarší. Poctami ověnčený film Frida, zpracovávající stejné téma, považuji za
jeden z nejlepších filmů světové kinematografie vůbec,
ale právě proto se mi moc nechtělo vidět nějaký jeho
slabý odvar, navíc Salma Hayek v titulní roli je úžasná,
její divoká píseň La Bruja v mexické krčmě je nenapodobitelná a moc se mi nezdálo, že Světlana Nálepková by
zvládla tak „provařenou“ roli bez trapnosti.
Jak jsem se mýlil! Ano, inscenace (úsporně provedená v jedněch kulisách, zastoupených pouze postelí
s nebesy, vybavenou geniálním nápadem – „trhacími“
velkorozměrovými obrazy Fridy, které uvozovaly děj,
a štaflemi) opravdu vycházela z onoho životopisného

filmu Julie Taymorové (ostatně režisérky, která se jinak
specializuje na inscenace oper!). Ale Světlana Nálepková (a stejně tak její dva herečtí partneři, Martin Sochor
a Petr Pěknic, zpodobňující několik desítek postav) byla
prostě ÚŽASNÁ!!!! Celá tato hra (a byla to kvintesence
hry – divadelní hra, hra s diváky, hra s tématem, hra
s city a ostatně i hra s hudbou, kterou obstaral skvělý
tříčlenný Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara) může
sloužit jako učebnice úsporného dramatu, který nic nepředstírá, otevře divákům kulisy i celý vnitřek inscenace
(herci se převlékali na jevišti a nikomu to nevadilo, sami
během děje upravovali a přemisťovali jedinou kulisu
a rekvizitu – onu postel, role obou Světlaniných spoluhráčů – často i ženské – byly uvedeny jen papírovými
podobenkami, drženými občas před obličejem). Představitelka hlavní role hrála s maximálním nasazením
herečky na vrcholu sil a schopností, její velmi časté pěvecké party byly skvěle zazpívané (ona je fakt dobrá šansoniérka). Na miniaturní ploše našeho kina, bez použití
technologií (s výjimkou škály zvukových ech) se souboru

podařilo předvést děj a atmosféru velkofilmu, který před
patnácti lety natáčely obrovské štáby s mnohamilionovým rozpočtem. Přitom vše stálo na skvělých režijních
a inscenačních nápadech, dobré (a dobře provedené)
hudbě, profesionálních a nadšených výkonech trojice
herců a samozřejmě charizmatu hlavní hrdinky. Samozřejmě, inscenační postupy i některé pasáže byly hodně naturalistické a některé konzervativní diváky mohly
i poněkud pobouřit. Ale Fridiny obrazy a její život prostě
takové byly a jsou – zde se soubor držel předlohy dokonce věrněji, než film, který občas Fridin život učesával
či estetizoval. Tato hra jistě nebyla selanka ani komedie,
ale syrové drama s prvky grotesky. O to ale byla silnější.
A opravdu hluboce mne zasáhla.
Jen mne trošku mrzelo, že z relativně početné obce
našich holešovských divadelníků přišla jen nepatrná část
– kde jinde by měli čerpat inspiraci než v takovéto minimalistické inscenaci?! Na prknech velkých kamenných
divadel jistě ne.
Karel Bartošek

Ohlédnutí za Týdnem knihoven
Začátek podzimu jako každoročně patří knihám
a knihovnám. Každoročnímu Týdnu knihoven, do kterého se tradičně zapojujeme, předcházel letos obrovský
úspěch rymické knihovny, která se stala Knihovnou Zlínského kraje 2018. Na slavnostním ocenění 25. 9. 2018,
konajícím se v krajském městě, zasloužené ovace a ceny
převzala místní knihovnice RNDr. Martina Zakopalová
a starosta Rymic Ing. Martin Bartík. Rymická obecní
knihovna spadající pod středisko Holešov byla vyhodnocena jako vůbec ta nejlepší v okrese Kroměříž, což je
samozřejmě nemalý důvod k radosti.
Ze slavnostních ceremoniálů a oficialit jsme nevyšli
ani v průběhu Týdne knihoven. Jeho významným bodem
totiž bylo představení reprezentativní publikace „Hole-

šov – město ve spirálách času“, kde byla šestadvaceti
špičkovými autory poprvé odborně zpracována kompletní historie města a popis jeho přírodních poměrů.
Další akce pro čtenáře daly by se již řadit mezi „evergreeny“ Týdne knihoven: registrovali jsme nové čtenáře
zdarma, hříšníkům odpouštěli upomínky a mezi stálice
by se u nás v knihovně dalo zařadit již také vyhlášení celoroční soutěže pro děti Lovci perel, ve které v kategorii
školáků s přehledem zvítězila Barbora Vaňková a v kategorii předškoláků Petr Hlavata. V letošním roce Lovce
perel vystřídá Čtenářské bingo. Děti a mládež se Týdnem
knihoven počínaje mohou zapojit také do hlasování
o Nejlepší knihu z nejlepších, kterou kdy měli z knihovny
půjčenou. Toto hlasování potrvá do konce listopadu.

Po dobu celého prvního říjnového týdne si čtenáři
i nečtenáři mohli ve vstupní chodbě do knihovny vybírat
z opravdu bohaté nabídky vyřazených knih a obohatit tak
své domácí knihovničky. Týden bohatý na akce, soutěže
a výjimečné události vyvrcholil kostýmovaným půjčováním ve stylu první republiky, kdy se paní knihovnice posunuly zpátky v čase a v dobových kostýmech půjčovaly
novinky zcela současné. Pro zajímavost měly připravený
také pohled do minulosti a čtenářům nabídly k nahlédnutí
všechny významné okamžiky v dějinách naší knihovny.
Pestrá nabídka letošního Týdne knihoven snad nikoho nezklamala a my z knihovny se už těšíme na výzvy,
které přinese ten příští.
MKS Holešov - Městská knihovna Holešov

Na notě Moravských dětí
Čím v současné době žijí Moravské děti? V minulých
dnech Moravské děti zahajovaly svým koncertním vystoupením spolu se sborem „Ondrášek“ Nový Jičín celostátní
soutěž dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Pořadatelem této soutěže je
již dvanáctým rokem Ministerstvo kultury NIPOS-Artama
a Sdružení přátel DPS Ondrášek z Nového Jičína. Z Jičína
jsme ale nejeli domů, ale hned na podzimní dvoudenní
soustředění na Rusavu, kde se již pilně trénovaly vánoční
melodie na koncerty, které máme před sebou.
• 5. a 6. prosince – Vánoční koncert „Štefan Margita XMAS
GALA“ – společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
a sólisty Štefanem Margitou a Kateřinou Kněžíkovou v Kongresovém centru ve Zlíně
• V neděli 9. prosince stejný koncert „Štefan Margita XMAS
GALA“ v SONO centru v Brně, Veveří.
• 16. prosince v 16,00 hod. – Vánoční koncert v Prusinovicích.
• 26. prosince v 16,00 hod. – Vánoční koncert v Holešově,
kostel Nanebevzetí P. Marie.
Jana Slovenčíková, Moravské děti
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VÝROČÍ

VÝROČÍ - PROSINEC
8. 12. 1883 V Lechoticích u Holešova se narodil LINHART Rudolf, katolický kněz, básník, spisovatel, literární kritik, překladatel. Vystudoval teologickou fakultu, působil
v obci Libavá. Překládal z latiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, např. od Paula Bourgeta „Rozvod“ aj. Díla vydával pod pseudonymy: Ahasver, Em. Smutný.
(†11. 7. 1915 ve Velké Bystřici u Olomouce) – 135. výročí narození
27. 12. 2003 V Holešově-Všetulích se 15. 8. 1923 narodil STOJAN Zdeněk, středoškolský profesor, historik, vlastivědný pracovník. Maturoval na holešovském gymnáziu, po absolvování FF MU v Brně začal v roce 1954 učit na holešovské jedenáctiletce, v letech 1961-1965 působil ve Zlíně na Pedagogickém institutu. Poté se vrátil zpět do
Holešova, kde v letech 1965-1970 zastával funkci ředitele zdejšího gymnázia. V této době se zasloužil o jednu z největších rekonstrukcí celé budovy a její zmodernizování. Dlouhá léta vedl historický kroužek studentů, založil tradici vlastivědných exkurzí, učil své studenty metodě historické práce a lásce k našemu městu, jeho okolí
a národním dějinám. Organizoval pro své studenty vlastivědné vycházky formou turistických výletů, spojené s prohlídkami významných lokalit našeho regionu.
Prof. Stojan byl nejen vynikajícím pedagogem, ale i významnou osobností našeho města, jeho život byl úzce svázán s činností kulturních institucí našeho města. Stal
se jedním ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově. Publikoval články a odborné studie v regionálním tisku i odborných časopisech. K jeho přednáškám patří
např. „O Velké Moravě“, „Počátky města Holešova, jeho původní osídlení, rozšíření městského práva, šenkovní a vinné právo“, „Holešov za panství Žerotínů, Lobkoviců
a Rottalů“, „Historie dobrotického mlýna“, „Obsazení Holešova pruským vojskem v roce 1742“ a mnoho dalších.
V lednu r. 2000 udělili zastupitelé města prof. Stojanovi Čestné občanství města Holešova, byl zapsán do pamětní knihy a bylo mu uděleno nejvyšší ocenění - Plaketa
města Holešova. (†2003) – 95. výročí narození a 15. výročí úmrtí
27. 12. 1893 V Holešově se narodil BLÁHA František, akademický malíř, československý důstojník. V letech 1912-1915 a 1920-1921 studoval na Uměleckoprůmyslové škole
v Praze u prof. Karla Vítězslava Maška. Roku 1916 se přihlásil do čsl. vojska v Rusku a byl zařazen do záložní roty 1. střeleckého pluku. Do vlasti se vrátil v březnu 1920
jako praporčík Informačně-osvětového odboru čsl. legií v Rusku. Nadále působil v armádě. Kolem roku 1950 byl vězněn v táboře nucených prací uranových dolů
v Jáchymově. Další osudy nejsou známy. († ?) - 125. výročí narození
12. 2003

Zemřel ODSTRČIL Milan, fotograf. V Bystřici pod Hostýnem se vyučil portrétním fotografem, poté absolvoval odbornou školu pro fotografy v Prostějově. Pracoval ve
fotografické dílně Komunálních služeb města Kroměříže, v družstvu Fotografia ve Zlíně a jako závodní fotograf Přerovských strojíren. Osm let pracoval ve Vlastivědném ústavu v Přerově. V březnu 1979 se stal pracovníkem Muzea Kroměřížska v Kroměříži. Zúčastnil se několika fotosoutěží, kde získal řadu ocenění. Jako externí
fotograf spolupracoval s různými časopisy. V jeho tvorbě převažovaly krajinářské fotografie z Hostýnských vrchů a blízkého okolí. Veřejnosti se představil řadou
výstav, např. v Kroměříži, Holešově, Příboře, Praze. (*2. 4. 1931 v Bystřici pod Hostýnem) – 15. výročí úmrtí

Cech čtyř řemesel (kováři, zámečníci, koláři a bednáři)
Protože byl až do poloviny 19. století Holešov
městem zemědělským a v oblasti výroby zde převažovalo tkalcovství a soukenictví, nebyla obslužná řemesla
(kováři, zámečníci, koláři a bednáři) natolik početná,
aby si vytvořila samostatné cechy. Proto se řemeslníci
těchto profesí spojovali (nejen v Holešově), aby vytvořili společné cechy. V pořadí druhou nejstarší cechovní
korporaci v Holešově tak založili kováři a zámečníci. Listna začínající slovy „Ve jménu Svaté a nerozdílné trojice
amen znamenajíc vzniklé různice a nesnáze v jedněch
k druhým nelibostem v cechu našem řemesla kovářského, zámečnického“ byla vydána už v roce 1551. Listina
obsahuje 25 artikulí, které kováři a zámečníci, tedy nejprve cech dvou řemesel, obdrželi od kroměřížského cechu na přímluvu purkmistra a rady města Holešova. Později byli k tomuto cechu připojeni nejprve koláři a poté
bednáři, čímž nejpozději v roce 1686 vznikl holešovský
cech čtyř řemesel. I když byl cech čtyř řemesel nepočetný (v roce 1659, ještě před začleněním bednářů působil
v Holešově 1 kolář, 4 kováři, 1 nožíř a 1 bednář a v roce
1733 měl cech 19 členů), byl velmi významný a vážený.
Zachovalo se několik zásadních listin tohoto cechu – například z roku 1633, kdy cech tvořili kováři, zámečníci
a koláři, jsou to speciální artikule pro jeho tovaryše, které přesně určují, kolik jakých výrobků může tovaryš vyrobit, například tovaryši nesměli vyrábět „falešné klíče“
bez dovolení mistra, kolářšký tovaryš směl vyrobit jen
jednu loukoť a vložit ji při opravě do kola, pokud by těch
loukotí bylo potřeba více, měli loukotě vyrábět a vložit

do kola tovaryš s mistrem půl na půl. Tyto artikule řeší
i mravnost a chování tovaryšů, například čl. 21: „Podezřelým ženám aby každý zavdávati všetečně uměl se
vystříhati, který by se toho dopustil a na něm to zhledáno
bylo, ten aby vinu tovaryšskou položil“. Když se v roce
1686 zřejmě spojoval s cechem kovářským, zámečnickým
a kolářským cech bednářský, vyžádal si artikule od spojeného cechu čtyř řemesel z Hranic. A v roce 1725 získávají
opět tovaryši čtyř řemesel nové artikule z Kroměříže.
I když se počet řemeslníků tohoto cechu mírně
zvyšoval (ale to bylo způsobeno zejména započtením
řemeslníků daných profesí z okolních vesnic), ve třicátých letech 19. století působí na Holešovsku 8 bednářů,
1 podkovář, 4 kováři, 4 zámečníci, 8 bednářů a 1 kolář.
Na konci cechovní éry, v roce 1851 měl cech 35 členů,
což bylo pořád relativně málo. Význam těchto řemesel ale spočíval v tom, že se ostatní řemesla bez nich
neobešla – vyráběli pro ně nástroje, obalový materiál
a kola k přepravním prostředkům. Přelom 19. a 20. století
přinesl prakticky konec bednářského řemesla – obaly
se vyráběly průmyslově, stejně tak i přepravní prostředky, kde dřevěná kola byla nahrazována koly kovovými.
Jen zámečnictví zažilo velký rozvoj, ale to již cechy neexistovaly.
Samozřejmě že i tento nepočetný, ale významný
cech čtyř řemesel disponoval svými insigniemi. Jednak
jsou to dva stejné postavníky, umístěné v holešovském
farním kostele, které označovaly kostelní lavici, ve které
členové cechu sedávali – je na nich světlonoš s insigni-

emi všech čtyř řemesel na štítcích (tři insignie jsou pod
jeho postavou - podkova s kladivem, kolo, sud, jednu
insignii - zkřížené klíče - drží světlonoš v ruce), cechovní
truhla, ferule a dvě pečetidla – typáře cechu.
Karel Bartošek
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TYMY

TYMY - plán akcí
VÁNOČNÍ PROVOZ
Máme otevřeno také 27. a 28. 12. + 2. 1. 2019 od 10.00
do 16.00
PRÁVĚ PROBÍHÁ NÁBOR DO PLAVÁNÍ v kanceláři SVČ – TYMY
LISTOPAD
22. 11. Výroba adventního věnce – od 17.00 do 18.30,
vlastnoruční zhotovení adventního věnce
23. - 24. 11. Noční deskohraní – od 18.00
24. 11. Uzlování a Uzlařská regata – od 10.00 v SVČ – TYMY,
dílna, kde se naučíte uzly
25. 11. Republikové finále taneční soutěže Sedmikvítek –
různé taneční styly od 11.00, společenská hala TYMY
28. a 29. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční dopolední program pro děti MŠ a ZŠ, rezervace předem
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu – od 16.30, zahrada
TYMY a tělocvična, předvánoční program folklorních souborů na Hané a Valašsku, vstupné dobrovolné
PROSINEC
2.12. Čertovská pohádka – od 16 hodin v divadélku v TYMY
vstupné 40,- Kč za osobu
3 -7. 12. Mikulášská a vánoční dílnička – výroba z papíru
a dalšího netradičního materiálu
7. 12. Prodejní festival deskových her v SVČ – TYMY
– od 9:00 do 18.00 hodin v SVČ – TYMY, vstup volný

8. 12. KOUZELNÉ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM – registrace
od 16.00 do 17.00 v podloubí zámku, putování povede
zámeckou zahradou a ukončení bude v Drive klubu s programem a mikulášskou diskotékou, akce je určená dětem
a rodičům
8. 12. Zájezd na vánoční jarmark – Rožnov pod Radhoštěm,
Valašské muzeum v přírodě, přihlášky do 30. 11.
10. - 14.12. Plyšák pro radost – od 16 do 18 hodin u vánočního stromu na náměstí E. Beneše – charitativní sbírka,
udělejte radost a pomozte dětem!
11. 12. Vánoční pohlazení od 16.00 - vystoupení dětí
z kroužků TYMY pro rodiče a hosty spojená s vánoční nadílkou pro členy kroužků v tělocvičně
12. 12. Předvánoční miniturnaj ve stolním fotbálku v ICM –
od 16.00, startovné: 10,- Kč
12. 12. Celé Česko zpívá koledy – sraz v 17:30 na náměstí
E. Beneše u vánočního stromečku. Společné zpívání od
18 hodin s holešovským pěveckým sborem Moravské děti
13. 12. Vánoční bubnování – od 16 hodin
15.12. Reborn Squad Kids Battle – mezinárodní taneční
breakdance soutěž pro děti i dospělé, od 14.00
16. 12. Zvonečkové koledování se Zrníčkem – od 9.00 na
náměstí E. Beneše
17.12. – 21.12. Vánoční zvyky, tradice, dílničky – 15 -17
hodin, vstupné 10,- Kč + /podle výrobku/
27.12. – Sportovní den v TYMY s Martinem – od 10 hodin

30. 12. Noční pochod pro prales – sraz ve 14.00 Obecní úřad
Rusava, trasa: Rusava – Hostýn – Rusava (10km),
PŘIPRAVUJEME
13. 1. 2019 – Sedmikvítek – republikové finále ve folklorních tancích
18. 1. 2019 – Sousedská - Ples TYMY – od 20.00
26. 1. 2019 – Dětský karneval – od 15.00
31. – 3. 2. 2019 Ledová Praha – zájezd pro děti i dospělé,
návštěva různých muzeí, památek, koncert Děti dětem,
bližší informace v kanceláři TYMY, přihlášky do 15. 12.
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně s kvalifikovanými instruktory
lyžařské školy ESKIMÁK v termínu 21. – 25. ledna 2019
(pondělí až pátek po vyučování). Výcvik bude probíhat ve
SKIareálu Troják. Předpokládaná cena je 2.500,- Kč (v ceně
je zahrnuta doprava, instruktoři, pitný režim a svačinka).
Možnost zapůjčení lyžařského vybavení za příplatek.
DÍVKA ROKU 2019 – děvčata ve věku 13-16 let, můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do této zajímavé
soutěže, oblastní kolo bude 16. 2. 2019, hlaste již nyní,
nejpozději do 15. 12. 2018, proběhnou přípravná setkání
a workshopy

V partnerských Turčianských Teplicích oslavovali sté výročí
samostatného Československého státu
Turčianské Teplice patří mezi oficiální partnerská
města Holešova již od roku 2006 a od té doby se spolupráce rozvíjí ve všech oblastech – projekty přeshraniční
spolupráce, oblast kultury, školství, volnočasových aktivit
i sportu. V pátek 26. října si v Turčianských Teplicích stejně
jako v Holešově připomenuli 100. výročí vzniku Československé republiky. Na úvod programu studenti dvou
gymnázií ze dvou států mluvili o osobnostech, které stály
za vznikem společné republiky, o M. R. Štefánikovi a T. G.
Masarykovi, a během jejich výkladu byl promítnut krátký
historický film.

V rámci slavnostního programu účinkoval slovenský
soubor Fats Jazz Band se skladbami 20–40. let minulého
století a naše holešovská country kapela Texas.
Primátor města Turčianské Teplice Igor Hus přivítal
hosty z České republiky – primátorku Havířova J. Feberovou a starostu Holešova Mgr. R. Seiferta. Všichni společně
potvrdili velmi dobré vztahy mezi partnerskými městy
a také oběma sousedními státy. Ředitel Múzea Slovenského národného povstania v Banské Bystrici S. Mičev představil rodáka z Turčianských Teplic, výraznou osobnost
slovenské politické scény 20. století - Dr. Jozefa Lettricha.

Město Turčianské Teplice již v květnu navrhlo Dr. J. Lettricha na státní vyznamenání in memoriam prezidentovi republiky. Odkaz této významné slovenské osobnosti a šíření
dobrého jména doma i v zahraničí už léta usiluje Nadácia
Dr. Jozefa Lettricha, která byla na slavnostním programu
zastoupená předsedkyní M. Hechelmann a L. Lettrichom.
Téměř tříhodinovým programem provázel v roli moderátora František Výrostko, ředitel Slovenského národného
divadla v Martině. V rámci svého vystoupení přečetl také
několik úryvků z kroniky v Turčianskom Michale z třicátých
let minulého století.
Jana Slovenčíková
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INZERCE

pronajměte si

moderní multifunkční prostor

Co poslouchat na Radiu Kroměříž,
kde a co můžete vyhrát!
Nezapomeňte si naladit Radio Kroměříž! V ranním vysílání vám vždy o půl a v celou hodinu přinášíme čerstvé informace z Kroměřížska a ze Zlínska. Po celý den vám každou hodinu v Infoexpressu sdělujeme nové zprávy z regionu a aktuality o zdejší dopravní situaci. S námi budete mít přehled!
Máme také novou posilu, kterou je školačka Ema. Tato slečna je z Kroměříže, má 8 let a odpoví
vám na každou otázku, na kterou se jí zeptáte. Ema přináší věci neslýchané, neuvěřitelné, ale i ty ze
všedního života malé školačky. Stačí, když si nás po 6., 9. a po 14. hodině naladíte.
I v těchto dnech se můžete zaregistrovat do oblíbené soutěže Tohle rádio žeru! V ní každý všední den
rozdáváme skvělá jídla. K registraci stačí, když pošlete své jméno a telefonní číslo na soutez@radiokromeriz.cz. Když budete mít štěstí, tak vám mezi 10. a 11. hodinou zavoláme. A pokud se nezapomenete představit sloganem "TOHLE RADIO ŽERU," tak vyhráváte menu v některé zdejší restauraci! Pozor! Registrovat
se můžete každý den 1x, čím více registrací máte, tím vyšší je šance na výhru!
V neposlední řadě se blíží soutěž Vánoce za 100 tisíc! Letošní dárky vám neprozradíme,
ale loni jsme šťastlivcům rozdávali opravdu štědře! Hlavní cenou byla dovolená v Řecku, ale také
další ceny stály za to! Wellness pobyt v lázních s procedurami, zájezdy do Budapešti, Vídně, Krakova, na Štrbské pleso, sud piva a jiné pivní dárky, vouchery do Aqualandu Moravia a další desítky
skvělých cen. A letos vám neuděláme radost o nic menší! Prostě Vánoce za 100 tis. korun! Určitě
si nalaďte Radio Kroměříž, na Holešovsku na 103, 3 FM a 107, 0 FM a nebo na internetu ONLINE.
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Ples

města

Holešova
19. 1. 2019

zámek Holešov | v 1930

XI. ročník

Reprezentačního plesu

Red socks
orchestra
Moderátor večera
Vladimír Hron
Cimbálová muzika Stanislava Gabriela
Taneční škola A&A Mědílkovi Zlín
Bohatá tombola

hlavní cena ELEKTROKOLO

Vstupenky s místenkou: hlavní sál 390,- | malé sály 290,v ceně vstupenky: místenka, rautová večeře, minerální voda

Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Holešov, tel.: 571 160 890 | Golden Apple Cinema - multikino Zlín | Infocentrum Kroměříž

