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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Město Holešov vydalo novou publikaci
Oslavíme 30. výročí sametové revoluce

Vydařené Svatováclavské oslavy spojené
s Dnem Povážské Bystrice
Den české státnosti jsme slavili s jednodenním
předstihem a tak trochu netradičně. Propojili jsme oslavy s Dnem Povážské Bystrice, kdy k nám naše partnerské město přivezlo nejenom krásný slovenský folklór,
ale také jejich regionální pochutiny a ukázku řemeslných prací. Na náměstí se představily také naše soubory
– Zrníčko a DPS Plamínek. Akce, díky které jsme opět
utužili vztahy s partnerským městem, sklidila také velký
ohlas u publika. Osobité hudební projevy včetně rytmického doprovodu hudebních nástrojů posluchače doslova
nutily k tanci. Oni to mají Slováci zkrátka v krvi. Nechyběla ani oficiální část odpoledne, kdy si vzájemné pozdravy a poděkování vyměnili starosta města Holešova
Rudolf Seifert a primátor Povážské Bystrice Karol Janas.

B

Po hudebním odpoledni následovala mše svatá
k poctě sv. Václava, na kterou navazoval Svatováclavský
koncert Holešovského komorního orchestru v kostele
sv. Anny. Zazněly tóny skladeb autorů J. Zacha, J. S. Bacha, H. Goodalliho a W. A. Mozarta. Na koncertě byl vybírán dobrovolný příspěvek, který bude použit při nákupu
věcných darů pro seniory v rámci projektu Ježíškova
vnoučata.
Hana Helsnerová

Primátor Povážské Bystrice Karol Janas a starosta města Holešova Rudolf Seifert

Kaplanova 1763, Kroměříž

(tel: 774 866 315)
Otevírací doba prodejny: po-pá 9-12 13-17:30hod, so 9-12hod

kvalitní sedací soupravy na míru,
postele z masívu, zdravotní matrace a rošty, ...
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ÚVODNÍK STAROSTY

Územní plán, připravované nutné investice a podzim…
Vážení a milí čtenáři,
v letošním podzimu si nejen připomínáme řadu
výročí a důležitých událostí, a ani jsme se nenadáli
a připomeneme si 101 let samostatného Československa, přivítáme sv. Martina a budeme mít možnost uvědomit si třicet let, které nás dělí od roku 1989. Ale užívejme si ještě plnými doušky krásné barevné podzimní dny
i krásu pomaloučku usínající přírody.
A něco moudrosti: „Nikdy nelitujte toho, co jste kdy
udělali, protože jste tomu věřili a v tu chvíli se Vám to
zdálo to nejlepší, co jste mohli udělat. Když máte volit,
vždycky zvolíte to nejmenší zlo. Chce to jen sílu a odvahu
si zatím stát, žít s tím a nelitovat!“
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA
V současné době město postupně připravuje změnu
územního plánu. Územní plán (ÚP) každého města nebo
obce je základním dokumentem, který by měl odrážet
možnosti rozvoje a taky stabilizovat území. Stabilizaci
území pro bydlení, průmysl, zemědělství, zeleň, sport
a rekreaci, služby i kulturu a tím dát jistotu majitelům
pozemků i objektů, ale také určit lokality rozvoje v uvedených oblastech.
NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ
Územní plánování řeší využití území a zásady jeho
uspořádání. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny
by mělo dbát na hospodárné využívání zastavěného území a vytvářet i soulad veřejných a soukromých zájmů.
Pod pojmem „využití území“ můžeme rozumět určení,
jakým způsobem bude území využito. Pojem „uspořádání
území“ určuje koncepci, např. způsob a výšku zástavby,
intenzitu využití pozemku (udává se např. v procentech).
V nezastavěném území způsob užití pozemků v krajině,
vymezení územních systémů ekologické stability (biocentra, biokoridory), návrh cestní sítě apod. Vymezujeli se v územním plánu zastavěné území, je podkladem
pro plánování urbanistického rozvoje obce a je jedním
z podkladů rozhodování volených orgánů.
To jen pro přiblížen významu územního plánu
a plánování. Město Holešov se této oblasti věnuje
dlouhodobě a smysluplně. Od roku 2000 je v platnosti
dokumentace, ze které se vycházelo při schvalování ÚP
Předbělohorská rekatolizace v českých zemích

Sv. Jan Sarkander
v kontextu doby
Čtvrtek 14. listopadu 2019
v 17 hodin
Studovna Městské knihovny Holešov
Přednáší: PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.,
archivář Moravského zemského archivu v Brně.

v minulých obdobích. Ale již před několika lety se ukázaly skutečnosti, které asi bude město muset změnit nebo
by se jimi mělo vážněji zabývat a netrvat na již překonaných návrzích. Za poslední desetiletí se totiž mnoho
skutečností změnilo.
Poslední ÚP schválilo zastupitelstvo v roce 2018
a to jednak z důvodu potřeby rychlého jednání ve vztahu
k hrozbě zařazení značné části obce Količín do záplavového území. Také bylo třeba územní plán dokončit a schválit, protože město čerpalo na jeho zpracování dotaci.
Jedná se o v současnosti platný dokument, který je
třeba v některých oblastech upravit. Velkou většinu dokumentu nebude třeba měnit a tím zůstane nedotčena,
ale v některých oblastech je vhodné zasáhnout. Jedná
se o lokality pro bydlení, rekreaci, a zemědělskou půdu.
Město má naplánováno několik lokalit určených pro
bydlení, včetně místních částí, ale je limitováno možnostmi, které ze zákona redukují velikost maximálního
rozsahu této plochy. Velkou lokalitou již dlouhodobě
určenou pro bydlení je Kozrálov, především ve Veštulích.
Ale nyní se plně ukazuje, že mnozí majitelé pozemků
v této lokalitě vůbec nepředpokládají s jejich zastavěním anebo prodejem, a to i pro příští generace. Proto se
jeví perspektivnější území pod Želkovem, kde je již také
zpracován regulační plán na zastavění a požadavků pro
rodinnou zástavbu je více. Další požadavky se začínají
množit od majitelů zahrádek v některých lokalitách
s tím, že by je rádi změnili na rekreační a tím mohli na
svých pozemcích stavět objekty pro rekreaci.
Takže uvedené skutečnosti nyní vedou vedení města k zahájení první změny ÚP. Samozřejmě se do změny
mohou promítnout i další potřeby obyvatel, majitelů
pozemků a města.
CO NÁM PŘINESE ZÁVĚR ROKU
Měsíc listopad je tak trochu už bránou do zimy
a zahajuje i adventní období. Pro město ale listopad znamená období, které se „zasvěceno“ přípravě rozpočtu na
následující rok. Po letošním trochu přípravném roce nás
čekají celkem velmi závažné skutečnosti, kam bude muset město investovat své volné finanční prostředky. Jedná se především o opravu plaveckého bazénu, dokončení
obnovy náměstí sv. Anny, opravu některých komunikací
a ulic – Grohova, Plačkov, Očadlíkova a Samostatnost.
Nutnou investici potřebuje Centrum pro seniory, opravit

se musí fasáda 1. Základní školy, v Količíně je potřeba vybudovat vodovod a vytvářet i nová parkoviště, opravovat
komunikace a chodníky atd.
Ale příští rok bude po letošním bohatém na různá
výročí také významný tím, že si připomeneme 400 let od
mučednické smrti sv. Jana Sarkandera. Tento světec se
velmi významně zapsal do dějin našeho města a kraje,
byť v Holešově působil jen čtyři roky.
PODĚKOVÁNÍ A CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU?
Stoleté výročí si připomínají holešovští skauti
krásnou a podnětnou výstavou, která je otevřena v prostorách zámku. Holešovský dětský sbor Moravské děti
si připomněl krásným koncertem i výstavou 45. výročí
založení. Připomeneme si i státní svátek 28. říjen slavnostním setkání u sochy T. G. Masaryka a koncertem
M. Cukrové, následovat bude připomínka patnáctiletého
výročí Castella Holešov (31. 10.), Vlastivědný kroužek
uvede na na trh novou brožuru, která vychází v Knihovničce Holešovska. Slavnostní setkání k jeho šedesátileté
historii proběhne 7. listopadu. No a potom nás čeká
oslava 120 let Gymnázia L. Jaroše a událostí 17. listopadu – připomínka roku 1939 a především 1989. Obě dvě
výročí jsou spojeny se studentstvem, ale i s lidmi, kteří se
nedokázali smířit s totalitními poměry (15. až 17. 11.).
A poděkování patří uvedeným skautů, i sokolům,
kteří si poprvé v naší historii připomněli Den sokolstva,
a všem, kteří chystají další připomínky svých výročí
a obohacují náš společenský a kulturní život. A to největší poděkování a gratulaci si zaslouží naše holešovské
mažoretky Lentilky, které 13. října získaly v Itálii titul
Mistryň Evropy.
Další rok se nám blíží do finále, tak mysleme i na
toto: „Někdo mi řekl, že den má 24 hodin, hodina 60 minut, minuta 60 sekund... Ale nikdo mi neřekl, že jediná
vteřina bez tebe je jako prázdné nekonečno...“ a „Dej
každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Tím myslím i to, že dej každému člověku šanci, aby se mohl stát tou nejkrásnější
vzpomínkou v tvém životě.“
S úctou
Rudolf Seifert
starosta

Ježíškova vnoučata v Holešově i letos
Před několika málo léty vyhlásil Český rozhlas akci Ježíškova vnoučata. Město Holešov se každoročně k této
předvánoční akci připojuje a drobností obdaruje seniory z našeho okolí, kteří zůstali osamoceni.
Akci organizuje město Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, ve spolupráci s Centrem pro seniory a Charitou Holešov, pod patronací starosty města Rudolfa Seiferta.
My naše klienty známe, ale nemůžeme vědět o všech osamělých občanech. Prosíme veřejnost, aby nás informovala, pokud víte, že ve vašem okolí žije osamocený senior, který nemá rodinu nebo s ní neudržuje kontakt.
Dejte nám prosím vědět nejpozději do 30. října na telefon 734 422 061.
I. Seifertová, odbor SVZ MěÚ Holešov
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Výpis z usnesení z 20. a 21. schůze Rady města Holešova
Rada města Holešova schválila
• změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 9/2019 dle
předloženého návrhu
• zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na částích pozemků p. č. 433/1, 632, 641, 643, 645,
646, 662/1, vše k. ú. Tučapy, a udělila souhlas ke stavbě pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a. s., Kroměříž, Kojetínská 3666/64, IČO 49451871,
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy“ dle předloženého návrhu
• zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na částích pozemků p. č. 1023/35, 1023/42, 3703/1,
vše k.ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO
28085400, v souvislosti se stavbou „Holešov, Jurášek,
kab. NN“ dle předloženého návrhu
• zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské
sítě na částích pozemků p. č. 1368/5,1368/1, vše k.ú.
Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400,

v souvislosti se stavbou „Holešov, Město, Přel. kab. NN“
dle předloženého návrhu
• příspěvkové organizaci Centrum pro seniory
1. rozpočtové opatření č. 1 - Domov se zvláštním režimem Kopretina na rok 2019 dle předloženého návrhu.
2. rozpočtové opatření č. 2 - Domov pro seniory na rok
2019 dle předloženého návrhu.
• platové výměry s účinností od 01.09.2019 ředitelům
městských příspěvkových organizací
• mimořádné ocenění zástupců spolku Musica Holešov,
z. s., u příležitosti konání X. ročníku Festivalu Musica
Holešov dle předloženého návrhu
• uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků
uzavřené se spolkem Golfový klub Holešov, z. s., IČO
26577691, týkající se přečíslování pozemků po obnově katastrálního operátu v k. ú.Žopy, dle předloženého návrhu
• uzavření kupní smlouvy na dodávku automobil Yetive
výši 320.000 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu
• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ (vnitřní předpis č. 3/2019) a na základě
podaných nabídek dodavatele na investiční akci „Kotelna

•

•
•
•

Novosady Holešov - fasáda a střešní plášť fatrafol“, a to
společnost JMS Stavební, s. r. o., Zlín, Potoky 1767, IČO
26236915, s nabídkovou cenou 1.499.997 Kč včetně DPH.
mimořádné ocenění zástupců spolků Orel jednota
Holešov, Junák - český skaut, středisko Holešov, z. s.,
Vlastivědný kroužek Holešov, z. s., CASTELLUM HOLEŠOV - společnost pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku a holešovský pěvecký sbor Moravské
děti u příležitosti jejich výročí založení dle předloženého návrhu
uzavření nájemní smlouvy na užívání částí zámecké
zahrady s:
- Petrem Turečkem, k uspořádání akce „GULÁŠFEST
2020“, konané dne 23. 05. 2020, za nájemné 30.000
Kč včetně DPH a kauce 10.000 Kč.
účast v projektu „Podpora vybavení dílen v základních
školách“, vyhlášeném Zlínským krajem, se spoluúčastí
30 %, která bude hrazena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace 2. Základní škola Holešov s tím, že tato
organizace bude o výsledku žádosti neprodleně informovat zřizovatele

Dopravní opatření na jihovýchodním obchvatu Holešova
Vážení spoluobčané, řidiči. Rádi bychom vás informovali o tom, že se před několika dny podařilo městu Holešov
ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Krajským
ředitelstvím policie Zlínského kraje a Dopravním inspektorátem Kroměříž realizovat bezpečnostní opatření na části
jihovýchodního obchvatu Holešova, a to osazením dopravního značení Z11h -Balisety (zelené sloupky), na křižovatce
při výjezdu z Holešova směr Dobrotice. Na této křižovatce
se v minulosti stalo několik dopravních nehod a právě výše
uvedeným opatřením bychom rádi toto riziko eliminovali.
Dalším počinem v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo zvýraznění dopravního značení IZ4a-Obec
(žlutozelený retroreflexní podklad) při příjezdu do Holešova
od Dobrotic a od Martinic. Toto opatření bylo realizováno
zejména z důvodu upozornění projíždějících řidičů na situaci, kdy je nutné v označeném úseku dodržovat nejvyšší
dovolenou rychlost na části jihovýchodního obchvatu.
Věříme, že výše uvedená opatření zvýší bezpečnost silničního provozu a přispějí k dodržování pravidel silničního
provozu.

Mateřská škola Sluníčko Holešov v novém kabátě!
Čeká nás školní rok v novém kabátě!
A my jsme moc rádi, že se podařilo ve spolupráci se
zřizovatelem – Městem Holešov, započít s rekonstrukcí
budovy mateřské školy, která zajišťuje pobyt více jak
dvěma stovkám dětí z Holešova a okolí.
Věříme, že i v dalším období budeme moci za podpory zřizovatele realizovat rekonstrukci dalších prostor
mateřské školy tak, aby splňovala všechny podmínky
moderního vzdělávacího zařízení pro děti předškolního věku.
Lenka Krčová
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Nová třídící linka zkvalitní práci Technických služeb
V areálu Technických služeb Holešov byla v pátek
27. 9. slavnostně uvedena do provozu nová třídící linka
na zpracování odpadu. Linka přispěje nejen ke zkvalitnění činnosti Technických služeb, ale zároveň se tímto
připojí ke světovému tématu „Chraňme planetu“ .
Stříhání pásky se ujali kromě ředitele Technických
služeb také starosta města, oba místostarostové a člen
dozorčí rady. Pan starosta byl navíc pověřen, aby spolu
se zástupcem dodavatelské firmy slavnostně třídící linku spustil. Na pomoc si vybral pracovnici Technických

služeb. Jak jsme se mohli všichni přesvědčit, třídění odpadu není vůbec snadnou záležitostí, pracovníci odvádí
opravdu kus - často špinavé - práce. Tato linka jim práci
usnadní a samozřejmě také urychlí.
Celkové náklady na pořízení linky se vyšplhaly
na více než 4,5 milionu korun. Více než 4 miliony
ale Technické služby získaly z dotací Evropské unie
a samy se podílely 15 % účastí.

Jak sám ředitel TS Libor Liška připomněl, historie
třídění odpadu v Holešově sahá do roku 2000, od té
doby prošlo zázemí Technických služeb velkým vývojem
a na svém kontě má tuny a tuny roztříděného odpadu.
S novou třídící linkou se vývoj posouvá zase o velký krok
dále a vytříděných tun odpadu bude opět o něco více.
Hana Helsnerová

„Ten, kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít“
Touto hlubokou myšlenkou G. Santayany byla zahájena výstava Holešovské devítky, která je doprovodným
projektem k vydání stejnojmenné publikace. O její přípravu se postaralo Město Holešov, MKS Holešov a Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov.
Na historii bychom neměli zapomenout, ba naopak, měla by být neustále připomínána. V Holešově se
o to velmi snažíme. V našem městě i celé České republice se toho v letech zakončených devítkou událo tolik,
že si „devítky“ zasloužily vlastní výstavu i publikaci. Obojí je věnováno městu, spolkům i organizacím. Mnohé
z nich totiž letos slaví různá výročí. Orel jednota Holešov –
110 let, Junák – český skaut – 100 let, Vlastivědný kroužek
Holešov – 60 let, CASTELLUM HOLEŠOV - společnost pro
obnovení kulturního centra v holešovském zámku - 15 let,
Sorry klub – 50 let a Gymnázium L. Jaroše – 120 let.

Vernisáže se zúčastnili zástupci všech zmíněných
organizací, zastupitelé města i veřejnost. Moderování
i kulturního programu se se ctí ujali studenti Gymnázia
L. Jaroše, kteří prokázali svou vzdělanost, společenský
přehled i umělecké nadání. Připravili pro všechny zúčastněné příjemný i dojemný podvečer. Po krátkém projevu
se pak starosta města Rudolf Seifert spolu s Ondřejem
Machálkem a Miroslavem Olšinou chopili šampaňského
a slavnostně zahájili výstavu a uvedli publikaci Holešovské devítky v život.
Kniha je v prodeji na místě prvního kontaktu Městského úřadu Holešov, v Městském informačním centru
a v Městské knihovně Holešov. Výstava je umístěna
v arkádách holešovského zámku a bude možné ji navštívit až do posledního dne letošního roku.
Hana Helsnerová
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Podivuhodný podzim 1989 aneb Ohlédnutí za událostmi
před 30 lety
Dne 17. listopadu 1989 jsem se z vysílání zahraničního rozhlasu a rakouské televize dozvěděl o násilném
a neobyčejně surovém potlačení pokojné studentské demonstrace konané v Praze při příležitosti Mezinárodního
dne studentstva. Pracovní povinnosti mě krátce poté
přivedly do Prahy, kde jsem prožil tři nezapomenutelné
dny od 21. do 23. listopadu a pak ještě v sobotu 25. listopadu, kdy jsem se zúčastnil zájezdu holešovských katolíků do Prahy na závěr oslav svatořečení Anežky České.
REVOLUČNÍ ATMOSFÉRA
Když jsem 21. listopadu procházel Národní třídou,
viděl jsem, jak na zkrvavená místa kladou lidé květiny
a zapalují svíce. Socha sv. Václava na Václavském náměstí byla obklopena velkým zástupem zejména mladých
lidí. Zapálené svíce před sochou vytvářely velký kříž.
Na sousoší, opatřeném desítkami nápisů, byla připevněna československá státní vlajka. Po celé Praze jsem
potkával studenty s trikolorou a páskami na rukou, kteří
občany informovali o vyhlášní studentské týdenní protestní stávky. Studenti požadovali průběžné a pravdivé
informování veřejnosti o současném dění ve sdělovacích prostředcích a vyzývali občany ke generální stávce
27. listopadu. V podchodu metra jsem potkával stovky
diskutujících lidí, mezi nimiž procházeli členové studentských hlídek. Tak zajišťovali permanentní aktualizaci zpráv na letácích, kterými byly polepeny stěny podchodů. Následujícího dne nebylo po letácích památky
– byly strženy přívrženci komunistického režimu. Krátce
nato však studenti své „nástěnné noviny“ obnovili a opět
se u nich zastavovaly zástupy procházejících občanů.
TELEVIZE V OBLEŽENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SNB
Pracovní povinnosti mne přivedly do ČS. Televize
na Kavčí hory. Již z dálky jsem viděl velké vodní dělo
na policejním voze stojícím před hlavním vchodem do
televize. Před budovou Televizních zpráv stál uzavřený
policejní anton. Vrátnice byla naplněna příslušníky SNB,
kteří pečlivě kontrolovali přicházející návštěvníky a pracovníky televize. Na probíhajícím vědeckotechnickém
sympoziu se od přátel z televize dozvídám, že všechna
vysílací pracoviště jsou obsazena pracovníky bezpečnos-

Na náměstí v Holešově v listopadu 1989 (F. Rafaja)
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ti, kteří mají za úkol zabránit konání stávky, kterou chtějí
televizní pracovníci protestovat proti tomu, že televize
minimálně a neobjektivně informuje o vývoji situace
v Praze. Když jsem odcházel z televize, potkal jsem zástupce studentů, kteří nesli transparenty s nápisem „Vysílejte pravdu“.
AŤ ŽIJE HAVEL
Navečer 21. listopadu se v Praze schylovalo k prvnímu mohutnému manifestu občanů na Václavském náměstí. Situace byla napjatá, komunističtí pohlaváři stále

zástupu se pohybují ke středu náměstí. Mám štěstí: podaří se mi dostat ke křižovatce v blízkosti Melantrichu.
Všude kolem vidím rozjasněné, radostné tváře vzájemně
se pozdravujících lidí. To již na balkon Melantrichu
vstupuje P. Václav Malý, který bude moderovat jednotlivá vystoupení. Do ztišeného prostoru osvětleného
Václavského náměstí zazní Modlitba Marty Kubišové.
K mikrofonu přistupuje Václav Havel, který krátce vysvětluje smysl a cíle právě založené občanské iniciativy.
Jeho projev přerušují bouřlivé ovace a volání „Ať žije
Havel!“ Po něm herec Jiří Bartoška informuje přítomné

Jiří Kopřiva seznamuje holešovskou mládež s děním v Praze - 24.11.1989
ještě zvažovali, zda mají poslat do ulic tanky nebo ne.
Na shromáždění jsem se dostal pozdě, když se již zástupy rozcházely – zdržel mne vzácný přítel, pětaosmdesátiletý spisovatel a výtečný překladatel Josef Hejduk,
kterého jsem při návštěvě informoval o současném dění.
Následujícího dne – 22. listopadu – jsem opět od
časných ranních hodin prožíval vzrušenou atmosféru
těch dní. V odpoledních hodinách proudí na Václavské náměstí všemi ulicemi tisícové davy lidí. Náměstí
pomáhají osvětlit pracovníci Národního muzea, kteří
rozsvěcují světla na budově. V záplavě stotisícového

o výsledcích jednání s předsedou vlády Ladislavem
Adamcem. P. Malý čte pozdravy několika významných
osobností, mezi nimi i poselství kardinála Františka Tomáška. Po dalších vystoupeních je shromáždění ukončeno zpěvem státní hymny.
O několik dní později, 7. prosince1989, padla konečně poslední komunistická vláda v naší zemi a režim,
který jedenatřicet let terorizoval naše národy, se sesypal
jako domeček z karet, bez jediného výstřelu.
František Rafaja

Praha 22. 11. 1989
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30 let od sametové revoluce
Jak moc do osudů nás všech zasáhl 17. listopad 1989? Velmi!
17. listopad byl plný emocí, neměl žádný scénář, a přesto se stal jedním z nejdůležitějších dnů naší historie. Popisovat to, co se v Praze v tento den dělo, jistě není
nutné, připomínat si to však nutné je. A proto se také v Holešově po třiceti letech od
událostí sametové revoluce sejdeme v 17 hodin při vzpomínkovém aktu na náměstí
Dr. E. Beneše. V tento den bude mimo jiné také odsloužena mše svatá za 30 let svobody, možná už naposled odehrána Audience v podání DS Viktorka a chybět nebude ani
stylový hudební večer na „Holajce“ s Good old v rozšířeném složení.
Několik zajímavostí, které jste o 17. listopadu možná nevěděli:
Prvním zadrženým 17. listopadu byl Alexandr Dubček. Policie jej zadržela nedaleko studentského průvodu na Vyšehradě.
V České republice je 71 ulic, které se jmenují 17. listopadu.
Balkón Melantrichu se stal centrem demonstrací proto, že od sochy sv. Václava
nejde oslovit celé náměstí.
Televize odvysílala záběry z Národní třídy až o týden později, v pátek 24. listopadu.
Bohumil Hrabal přinesl stávkujícím studentům sto tisíc korun se slovy: „Tady máte
na pivo.“
Termín „sametová revoluce“ jako první použil americký časopis Time.
Hana Helsnerová

Obec Horní Lapač pronajme
plně vybavenou hospůdku od 1. prosince 2019.
Roční nájem činí 18 000 korun bez energií.
Zájemci se mohou osobně hlásit na obecním úřadě v Horním Lapači nejpozději
do 6. listopadu 2019. Bližší informace na tel. 739 043 543.

Drahé kameny ze zámku: Zámek
Holešov ukončí sezonu putovní hrou
za polodrahokamy
Zámek Holešov tradičně uzavře sezonu programem pro rodiny s dětmi. 26. října
ve 14 hodin otevře pohádkový okruh, který veřejnost provede zámkem, zámeckou zahradou, hvězdárnou, kovárnou, synagogou a obřadní síní židovského hřbitova. Lidé na
jednotlivých stanovištích potkají historické postavy, které v Holešově mohly žít, nebo
které patří do pohádek. Hra vyvrcholí ve Velkém sále na zámku. Královská rodina všechny
soutěžící odmění skutečnými polodrahokamy.
Souběžně s putováním vystoupí na nádvoří Biskupští manové z Kroměříže a v zámeckých arkádách se bude konat řemeslný jarmark. Uzavírání sezony Drahé kameny ze zámku
začíná ve 14 hodin, vstupné je 80,- dospělí, 40,- děti od 3 let.
Zahájení i ukončení sezon na holešovském zámku v duchu aktivního společenského programu pro celé rodiny je tradicí, jen téma se každý rok mění. Účast veřejnosti bývá
velmi vysoká. Městské kulturní středisko Holešov loni připravilo dvě velké pohádkové akce,
na začátku sezony přišlo tisíc šest set lidí, loni v říjnu na závěr sezony rekordních dva tisíce lidí.
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Dny evropského dědictví
Nedělní odpoledne se dá trávit různě, například
návštěvou památek či prohlídkou historických skvostů.
A protože muzeum Holešova ve spolupráci s Vlastivědným kroužkem, holešovskou knihovnou a římskokatolickou farností připravili v neděli 15. září 2019 program
vskutku zajímavý, vydala jsem se za skvosty naší historie.
Prohlídka byla po předchozí rezervaci, celkem pro
tři oddělené prohlídky po dvaceti lidech. Sraz byl před
zámkem a začal prohlídkou mostu na tom současném
mostě. Nejprve jsme si vyslechli v podání Ing. Karla
Bartoška stavebně-historický vývoj zámku, abychom
posléze sestoupali asi 1,5 metru po elegantním točitém
schodišti dolů, k pozůstatkům barokního mostu. Ten se
nachází přímo pod současným mostem a je neuvěřitelně zachovalý. Dříve tudy mimo jiné bylo vedeno potrubí
s vodou (pro zásobování zámku), které bylo propojeno
s kašnou na náměstí. Most pod mostem je prostě výborně řešený nápad jak památku ochránit, jen jeho návštěvnost je omezena, neboť v jeho útrobách žije chráněný
druh netopýra – vrápenec.
Po přesunu do sklepních místností New Drive Clubu jsme si v jeho zadní části prohlédli ostění a vstupní
portál dveří odkazující na dochovanou stavební práci
ze středověku, kdy místo zámku byl ještě hrad, a pak
jsme již naslouchali Mgr. Ondřeji Machálkovi, který se
ujal další části prohlídky. Následoval popis nádherné

zlatnické práce mistra barokního liturgického skvostu
– monstrance (zlatá schránka na eucharistii). Autorem
jedinečné práce je Andreas Vogelhund, brněnský zlatník,
který v 18. století vytvořil monstranci tzv. Zlaté slunce
Moravy, která je dnes vystavena v Olomouci. Tato jeho
holešovská práce sice není tak zdobená, ale líbila se nám
moc. Obdivovali jsme ji se zatajeným dechem, stejně tak
jako vzácný meč, který ležel ve schránce kousek vedle.
Ten patřil hraběti Janu Rottalovi, ale jak nám Mgr. Nikol
Holubová řekla, nebyl to meč určený k boji, nýbrž slou-

žil jako ceremoniální předmět při soudech a rozsudcích.
Však jak jsme si mohli prohlédnout, je ozdoben škálou
symbolů práva a spravedlnosti.
Naši pozornost ještě zaměstnala také prohlídka dalších vystavených zbraní z depozitáře holešovského muzea. Jednalo se o palné a chladné zbraně. Paní muzejnice nám na závěr rozdala bílé rukavičky, kdo chtěl, mohl
si tyto zbraně potěžkat, osahat a prohlédnout si je
opravdu důkladně a zblízka.
Nadšená návštěvnice

mistry Orlanda di Lasso a Monteverdiho. Kdo by se hrozil
složitých a nudných polyfonií, jak jsme zvyklí z některých našich produkcí, byl by na velkém omylu – většina
skladeb byly krátké, melodické a zpěvné písničky, navíc
v opravdu špičkovém, dynamickém provedení skvělých
rakouských zpěváků. Silná tenorová a basová sekce
(sedm z osmnácti zpěváků) dodala vystoupení potřebnou mohutnost a znělost. Sborové skladby byly nakombinovány s vystoupeními skvělého tenora Maria Lesiaka,
který svůj zpěv doprovázel na loutnu.

úpravami národních písní. HCHS byl tentokrát ve skvělé
formě a jeho vystoupení si nikterak nezadalo s rakouskými kolegy.

Grácie Con GRAZie
Koncertní forma matiné je v našich krajích poněkud
Popelkou. Sice se i v Holešově občas pokoušíme nějaké
to matiné uspořádat (vystoupení Big Bandu J. Hájka
v poslední den Festivalu židovské kultury, koncert
v nedělní dopoledne při Dnech města Holešova), ale zejména v neděli před obědem se málokomu chce odejít
od přípravy oběda za nějakými těmi kulturními zážitky.
Přitom duch neděle přímo vybízí k nějaké duchovní
činnosti – všichni naši předkové po tisíciletí (a bohužel
už jen menší část současníků) si každou neděli oblékli
slavnostní šaty a vyrazili do kostela na mši svatou. No
je to škoda – předpolední porce hezkých, povznášejících
zážitků je jistě významným povzbuzením do nadcházejícího týdne a tak nějak člověka povznese, svým způsobem víc, než večerní kulturní aktivita.

Společně s Con GRAZií vystoupil i Holešovský chrámový sbor pod vedením Jana Kotase se čtyřmi rovněž
velmi harmonickými duchovními skladbami a třemi

Celý koncert byl mimořádně milým a příjemným
zážitkem a všichni posluchači si odcházeli s velkým duševním povznesením. A navíc – renesanční a raně barokní hudba se do nádherných prostor sala terreny naprosto skvostně hodila – ti štukoví putti a freskoví hráči
na loutny, violy a další hudební nástroje si jistě nádherný
koncert taky moc krásně užili. Tedy opět skvělá možnost
poslechnout si něco tak krásného, až srdce usedá.
Karel Bartošek

V plné míře to platilo i pro neděli 6. října. Město
Holešov uspořádalo v sala terreně holešovského zámku
velmi milé matiné. Na své cestě po Moravě nás navštívil
špičkový smíšený pěvecký sbor Con GRAZia z rakouského Grazu (Štýrského Hradce). Tento soubor, vedený
sbormistryní Zuzanou Ronck, která pochází z Karviné
(a i když je už třicet let vdaná v Rakousku, je stále Češkou), patří k evropské špičce a zabývá se širokým spektrem vokální hudby od historických skladeb, přes hudbu
duchovní až po interpretaci současných rakouských autorů. Pro své turné si vybral průřez evropskou renesanční
a raně barokní vokální tvorbou – od německých skladeb Hasslerových přes anglické autory (Morley, Bennet
a další), španělské a francouzské skladatele až po italské
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Lenka Dusilová vystoupí
30. listopadu v Holešově
Lenka Dusilová vystoupí 30. listopadu v Holešově.
Koncert šestinásobné držitelky hudebních cen Anděl
a hvězdy českého poprockového mainstreamu začne
v 19.30 h v sále kina Svět. Předskokanem Lenky Dusilové
bude kapela Madruga. Vstupenky jsou v předprodeji v Městském informačním centru v Holešově nebo on-line na www.
holesov.info za 280 Kč. Na místě bude lístek stát 330 Kč.
Česká zpěvačka je na scéně aktivní od šestnácti let,
kdy na sebe díky energii, prožitku a výtečnému vokálu
strhla pozornost. Ze středního proudu hudební zábavy
se ale v letech osobního zrání rozhodla odejít k osobnějšímu, vrstevnatějšímu stylu. Z Dusilové se stal mimořádný
úkaz naší hudební scény.
Lenka Dusilová na sebe nedávno upozornila úspěšným projektem Monument/um, který podpořil chátrající
památky v českém pohraničí. Jako host propůjčuje svůj
osobitý vokál na deskách a koncertech českých muzikantů.
Dana Podhajská

Vzácný holešovský poklad z doby bronzové
míří z Hradiště na další výstavu
Vzácný holešovský poklad z doby bronzové míří
na další výstavu. Ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde byl do konce září na výstavě Pravěk umění Umění
pravěku, doplní od listopadu archeologickou miniexpozici
všetulské firmy Kuraray Europe Moravia. Tato expozice
vznikla na jaře letošního roku ve spolupráci Městského
muzea Holešov, Muzea Kroměřížska a zmíněné firmy.
„Bronzový depot uzavře celou koncepci výstavy, která
představuje největší archeologické nálezy na Holešovsku.

Čekali jsme na chvíli, kdy se nám z Uherského Hradiště
vrátí,“ řekla za Městské muzeum v Holešově Nikol Holubová. Bronzové ozdoby jsou přibližně z 15. – 14. století
před našim letopočtem a pocházejí z Tučap. V roce 1924
jej při orbě našel František Nedbal. Přesný termín umístění
šperků do miniexpozice ve Všetulích je zatím v jednání.
Veřejnost si výstavu může prohlédnout po předchozí dohodě s muzeoložkou a galeristkou Nikol Holubovou
z MKS Holešov - muzeum@mks-holesov.cz. (dap)

Holešovský soubor šperků z doby bronzové vystavovalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti od jara do konce září 2019.
Foto Dana Podhajská
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Pavla Pšejová - Holešov, Tučapy
Tomáš Nedbal - Holešov, Tučapy
Karolína Jelšicová - Holešov
Petr Maňásek - Holešov
Silvie Kalinová - Huštěnovice
Jan Bardoděj - Holešov, Tučapy
Klára Neumannová - Sedlec-Prčice
Radek Setínský - Holešov

Lucie Bednářová - Kostelec u Holešova
Roman Mutl - Kroměříž

Radka Začinská - Zborovice
Luboš Večeřa - Míškovice

Markéta Navrátilová - Přílepy
Jan Macháček - Přílepy

Petra Nesvadbová - Holešov
Tomáš Kupka - Holešov

Alena Meiselová - Holešov
Petr Horák - Holešov

Markéta Konečná - Holešov
Daniel Janků - Holešov

ÚMRTÍ
Radim Bátrla
Roman Russek
Miroslav Doležel
Miroslav Marek
Jan Uličný
Pavel Kotrč
Ludmila Staňková

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vítání občánků, které probíhá v prostorách obřadní síně – sala terreny
holešovského zámku. Pokud budete mít zájem o přivítání Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout konkrétní termín na Městský úřad
v Holešově, matrika, přízemí vpravo, dveře č. 110. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel. 573521355

Castellum Holešov
zve na SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ JEJÍHO ZALOŽENÍ,
které se koná
ve čtvrtek 31. října 2019 v 16.30 hodin
v sala terreně holešovského zámku,
kdy proběhne členská výroční schůze, v 17.30 hodin pak další program,
jehož součástí bude vzpomínka na zakladatele společnosti Jiřího Zapletala
k jeho nedožitým 90. narozeninám,
vystoupení souboru Corda Magico a prezentace patnáctileté činnosti Castella.
Na setkání srdečně zvou členové předsednictva společnosti.

Zahájení sbírky
Vážení a milí, rok opět utekl jak voda,začíná podzim a pro mě příprava na 5. Vánoční koncert, spojený s každoroční sbírkou.
Letošní sbírka pro Dětskou onkologii Brno a 4-letého Jonáška Brázdila začíná
14. 11. 2019 a končí Vánočním koncertem 14. 12. 2019 v Loukově v KD od 15 hod.,
na který vás co nejsrdečněji zvu.
Zapečetěné pokladničky budou na stejných místech jako v minulých letech. Jsem
moc pyšná na to, že vám nejsou lhostejné osudy nemocných dětí, a že každým rokem
díky vám všem můžu dát peníze přímo do rodiny a pořídit víc přístrojů a potřebných
věcí pro onkologicky nemocné děti. Za to vám z celého srdce děkuji.
Přeji vám všem krásné podzimní dny a těším se na vás.
S úctou a láskou
Jednatel za obec Loukov Pavlína Blahová

Také letos chceme předvánoční
čas trávit společně
V Holešově se konečně uchytila tradice předvánočního a následně adventního setkávání na náměstí E. Beneše. Na náměstí se v podzimním čase poprvé sejdeme při Svatohubertské slavnosti dne 3. 11. V dalším týdnu pak náměstí ožije slavnostmi Svatomartinskými, kdy přijede sv. Martin na bílém koni i se svou družinou, a následně bude požehnáno
svatomartinským vínům.
Kouzelnou a nenapodobitelnou vánoční atmosféru pak již tradičně navodí adventní
trhy s programem, na které se můžeme těšit dne 30. 11. 2019. V tentýž den v pozdním odpoledni také rozsvítíme vánoční strom, což je událost, kterou si každoročně nenechává ujít
velká část holešovského obyvatelstva. Tradicí se stává také stále více oblíbená výstava betlémů, která bude zahájena taktéž 30. 11. a slibuje hojné zastoupení unikátních exemplářů.
V loňském roce se osvědčily koncerty, které si pro občany připravili žáci ZUŠ Holešov,
proto se i letos někteří z nich představí při adventních koncertech na náměstí.
Programově tedy napodobíme předchozí rok, a to z toho důvodu, že se všechny akce
staly oblíbenými a přilákaly ke společným chvílím stovky lidí, kteří se na chvíli zastavili
a mluvili i rozjímali. Zvláště v období shonu jsou právě tyto chvíle k nezaplacení.
Hana Helsnerová

Oznámení
Z důvodu plánovaných oprav veřejného osvětlení v ulici Bezručova v Holešově
dojde v nejbližších dnech k zahájení stavebních prací. V rámci těchto oprav dojde
v části ulice Bezručova k výměně kabelového vedení a k výměně a doplnění sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel. Opravy se budou týkat části ulice Bezručova mezi kruhovým objezdem a železničním přejezdem. Předpokládaná délka
trvání stavebních prací je 2 měsíce. V průběhu těchto prací bude docházet k odstávkám veřejného osvětlení v ulici Bezručova. Prosíme naše občany o pochopení.
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Ať žije matematika!
Matematika, fyzika a chemie hrály prim čtyři zářijové dny na hotelu Pod Šaumburkem v Podhradní Lhotě. Třídy 8. C a 9. C z 1. Základní školy Holešov vyrazily
na oblíbené matematické soustředění. Tam si kromě
učení, řešení rébusů, laborování, logického uvažování
a soutěžení děti vždycky užijí i spoustu zábavy a sportování. Nechybí ani aktivity zaměřené na stmelování kolektivu. Výsledky celého soustředění se děvčata a chlapci
dozvěděli až poslední den. Soutěžní klání bylo jak pro
osmáky, tak pro deváťáky napínavé do samého konce
a o vítězích nakonec rozhodla až poslední aktivita, která
zamíchala pořadím.
Soustředění, stejně jako každý rok, procvičilo mozek všech žáků při logických hrách a nohy při náročném
výšlapu na Kelčský Javorník. Jsou akce, které mají smysl,
a tato je bezesporu jednou z nich. Je potřeba nadané děti

neustále stimulovat a vést k touze po vědění. Soustředění matematických tříd roku 2019 je zdárně za námi a my
– pedagogové – už nyní spřádáme plány a přemýšlíme,

jak obohatíme program a hlavně čím překvapíme naše
„matematiky“ příští rok.
B. Winklerová, 1. ZŠ Holešov

Nové učebny na 1. ZŠ Holešov
Během letních prázdnin se na všech školách jen
míhali různí řemeslníci, aby děti našly školu v září jako
ze škatulky. Nejinak tomu bylo i na naší 1. ZŠ.
Od školního roku 2019 – 2020 máme několik nově
vybudovaných nebo opravených učeben. Z vlastních
ušetřených prostředků jsme kompletně opravili jednu
třídu a kabinet ve staré budově. Osvětlení, podlaha,
vodoinstalace i stěny potřebovaly nutně radikální zásah,
neboť nezaznamenaly žádné úpravy minimálně 35 let.

Z bývalého bytu pana školníka jsme vybudovali krásnou
učebnu pro keramiku. Našlo se zde místo pro přehledný
sklad pomůcek na výtvarnou výchovu a dvě místnosti
pro práci žáků včetně malého kuchyňského koutku.
Z této učebny budou mít radost jistě i předškoláci,
kterým umožníme vyrobit si zde nějakou keramickou
drobnost. Z projektu IROP jsme financovali nové zařízení
pro dvě učebny cizích jazyků a tři učebny informatiky.
Jedna jazyková učebna má i počítače, sluchátka a zaří-

zení pro nahrávání dialogů a komunikaci mezi žáky, aniž
by se vzájemně rušili. Celkem tedy můžeme vyučovat
v 5 učebnách vybavených počítači (včetně jedné původní). Další žáci budou moci pracovat na nových tabletech,
které byly také součástí projektu. Rekonstrukci čeká ještě
pracoviště školního psychologa. Vše by mělo být hotovo
nejpozději do konce listopadu. Už se těšíme na slavnostní otevření, i když veškeré zařízení už žáci využívají běžně ve výuce.
J. Růžičková

Bádání nás baví
Od letošního školního roku začal na 1. Základní škole Holešov pracovat Badatelský klub. Jeho členové jsou žáci – badatelé - 2. až 5. ročníku. Každé úterý po obědě
se scházíme v učebně a laboratoři chemie a řešíme zapeklité úkoly. Kromě zábavy a radosti z pokusů získávají žáci cenné informace z oblasti přírodních věd, které mohou využít
při svém dalším studiu. Naši badatelé si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat
s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním vybavením.
Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivaci žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému
vzdělávání. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů,
kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich
praktického ověřování vlastním výzkumem a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.
Na naší první schůzce jsme si vlastnoručně vyrobili speciální roztok na bubliny
a pozvali kamarády z 5. oddělení školní družiny. Už teď se těšme na další naše setkání,
kdy prozkoumáme vlastnosti jedlé sody a octa.
B. Winklerová, 1. ZŠ Holešov
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Rekonstrukce podlah ve školní kuchyni 3. Základní školy
V posledním červnovém týdnu loňského školního
roku zahájili pracovníci firmy Rapos rekonstrukci školní
kuchyně. Oprava podlah a inženýrských sítí začala vyklízením veškerého zařízení. Nádobí a stroje tak byly po
dobu dvou měsíců umístěny do školní tělocvičny. Po odstranění původní betonové podlahy byl nově rozveden
plyn, vodovodní potrubí i odpady, což zasáhlo i do sklepních prostor. Pod kuchyní se nacházejí sklady a přípravny
jídel, kde také probíhaly stavební úpravy.
Po zatvrdnutí poslední z několika vrstev betonu
následovalo ošetření povrchu speciální protiskluzovou
nátěrovou hmotou, která zajišťuje bezpečnost při pohybu v kuchyni. Povrch je také hydroizolační, takže voda
již nebude pronikat podlahou do nižšího patra a nebude tak docházet k poškozování těchto sklepních prostor
vlhkostí.
Zároveň probíhala rekonstrukce vzduchotechniky
jak v kuchyni, tak i ve školní jídelně. Nové průduchy mezi
kuchyní a jídelnou zajišťují optimální cirkulaci vzduchu
v obou prostorách. Je to příjemné pro strávníky a potřebné pro kuchyňský personál.
Posledním krokem byla instalace všeho zařízení
zpět na původní místa a zapojení přístrojů do nových
rozvodů. V měsíční zkušební době se ukázalo, jaké výhody a kvality má nový povrch podlah v naší kuchyni.
Za zdařilou rekonstrukcí stojí firma Rapos, finanční investice města Holešov byla 1 600 000 Kč.
V pondělí 30. září 2019 proběhla slavnostní kolaudace za přítomnosti představitelů města Holešova v čele
s panem starostou Mgr. Rudolfem Seifertem a vedení
firmy Rapos, zastoupené jednatelem firmy Ing. Jaroslavem Ševčíkem ml.
Věříme, že našim strávníkům bude jídlo připravené
v nově zrekonstruované kuchyni chutnat. Vedení školy
i paní kuchařky zvou všechny zájemce na tradiční oběd
pro veřejnost, který připravujeme na sobotu 9. listopadu 2019.

Mateřská škola Sluníčko Holešov
V letošním školním roce nastoupilo do naší „mateřinky“ 64 nových dětí do devíti tříd, na třech pracovištích
– Holešov, Všetuly a Tučapy.

A do třetice – v tomto školním roce se budeme intenzivně věnovat také vzdělávání v oblasti informačních
technologií. Z Projektu Šablony II pořídíme dostatečné
množství tabletů, vybavených vhodnými vzdělávacími

programy, a proškolíme paní učitelky tak, aby mohly
tuto oblast vzdělávání aplikovat v každodenní praxi.
Lenka Krčová, ředitelka mateřské školy

Těšili jsme se na nové kamarády, a nejen pro ně
jsme v letošním roce zařadili do vzdělávacího programu
nové projektové aktivity. Jednou z nich je Malá technická univerzita, aneb techniky se není třeba bát. Projekt
je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
a praktická výuka bude probíhat v naší mateřské škole.
A o co půjde? Se slovem technika se často pojí strach,
že jde o něco nesrozumitelného a těžkého. Zbytečně!
Malá technická univerzita přináší kreativní program pro
děti, ve kterém jim polytechnická témata jednoduše
osvětlíme a prakticky vyzkoušíme.
Druhou aktivitou bude naše zapojení do projektu
České obce sokolské, podporovaný MŠMT ČR - „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
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Malá technická univerzita
Prváčci – stavitelé v 2. Základní škole
17. září do první třídy zavítal kamarád Tomáš z Malé
technické univerzity. V následující hodině se žáčci proměnili na stavitele. Jejich úkol nebyl vůbec jednoduchý
– postavit město. A tak, jako opravdoví stavaři, museli dodržet krok za krokem, aby byl jejich cíl dosažen.
Nejdříve se děti dozvěděly, co to znamená bezpečnost
práce. Poté se naučily číst v mapě. Podle plánu nejprve
postavily silnice, kruhové objezdy a křižovatky. Nakonec
se pustily do stavby samotných objektů. Ve městě tak
postupně vyrostla nemocnice, policejní stanice, budova
pošty, zámek. A to nejtěžší zvládli naši malí stavitelé
na velkou pochvalu – zakreslit nové město do mapy.
Dětem se práce velmi povedla a po zásluze byly odměněny certifikátem stavitele.
Mgr. Helena Moravčíková

V 2. Základní škole mají speciální první třídu detektivů
Září je měsíc nástupu nebo návratu do školních lavic. Nejinak tomu bylo i na 2. Základní škole v Holešově,
která letos přivítala celkem 24 prvňáčků. Přesto, že škola
nesídlí ve velkém městě, pustila se do zcela nového konceptu, který využívá v současnosti dalších 10 základních
škol v republice. Pro osm prvňáčků se otevřela třída
s rozšířenou výukou.
Holešovská základní škola nabídla v letošním
školním roce zajímavou novinku. Navázala spolupráci
se spolkem Svět vzdělání a zařadila se tak mezi dalších
deset škol, které tuto variantu nabízejí. "Spolupráce se
Světem vzdělání vznikla na základě osobní zkušenosti
mých známých, jejichž děti navštěvují třídu s rozšířenou
výukou v blízkém městě, kde tento koncept již několik
let dobře funguje. Od prvotní myšlenky s tímto programem začít i v naší škole byl jen krůček ke kontaktování
pana Blumensteina, ředitele spolku Svět vzdělání. Slovo
dalo slovo a bylo nastartováno. Budeme rádi, pokud se

rodiče i v dalších letech rozhodnou pro zařazení svých
dětí do této třídy, kde je oproti běžné třídě obohacena
výuka o další předměty. Třídy s tímto zaměřením rostou
jako houby po dešti a je o ně stále větší zájem," uvedla
Helena Moravčíková, ředitelka školy.
Děti mají naprosto individuální přístup v hodinách
českého jazyka a matematiky, na hudební, výtvarnou
a tělesnou výchovu a pracovní činnosti se pak připojují ke svým dalším šestnácti spolužákům z první třídy.
„Během března a dubna proběhly talentové zkoušky
a byly vybrány děti, které do třídy nastoupí. Žáci mají již
od první třídy tři hodiny angličtiny, z toho jednou měsíčně tříhodinový blok s rodilým mluvčím, dále logiku,
osobnostní rozvoj a od třetí třídy programování. Mohou
se také těšit na výuku matematiky Hejného metodou,
díky které si budou na principy matematiky přicházet
samy, a proto je lépe pochopí,“ upřesnil Tomáš Blumenstein, ředitel spolku. Výuku si pochvaluje i třídní učitelka

Kateřina Zacharová: "Je to opravdu velká výhoda. Díky
nízkému počtu dětí ve třídě se nám velmi dobře pracuje. Líbí se mi, že se žáčci dostanou i do většího kolektivu
dětí ve výchovách a v družině, což utužuje jejich sociální
vztahy."
Děti se hned ráno pozdraví, zazpívají svoji písničku,
popovídají si vzadu ve třídě na koberci a hrou se učí počítání, čtení i sebeprezentaci. "Jsme třída detektivů, jdeme po stopách za poznáním a snažíme se všemu přijít
na kloub. Každý žáček vlastní zápisník detektiva. Pomáhá nám i plyšový detektivní pes. Děti získávají za každou
dobře vyluštěnou stopu motivační odměnu," vysvětlila
třídní učitelka. Na konci každé hodiny si prvňáčci navzájem řeknou, jak látku zvládli a prozradí, co se jim líbilo
i nelíbilo. "Velmi důležitá je sebeprezentace a vyjádření
svého názoru. Děti vedeme k samostatnosti a k tomu,
že chybami se člověk učí," uzavřela Kateřina Zacharová.
HANA NEVRLÁ

Strážní andělé ve třídě 1. A 2. Základní školy
Naši nejmenší žáci mají za sebou téměř celý první
měsíc ve škole.
V úterý prvňáčky překvapila ve třídě vzácná návštěva. Přišli se za nimi podívat, společně s paní učitelkou,
naši nejstarší žáci – deváťáci. Ti se pro prvňáčky stávají
po celý školní rok jejich patrony – anděly strážnými.
Každý prvňáček tak získal nového kamaráda, s kterým
si může o přestávkách popovídat nebo se třeba projít
po škole.
Deváťáci se své role zhostili na jedničku. Bylo moc
hezké pozorovat, jak se noví kamarádi pozdravili, jak
naši nejmenší nadšením ukazovali své krásné aktovky
a pouzdra a jak deváťáci s ochotou naslouchali.
Budeme se moc těšit na všechny společné aktivity,
které nás budou během školního roku čekat.
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Všetuláci se opět sešli, slavili a hodovali
I přes zpočátku nepříznivé počasí se dne 6. 10. uskutečnily Všetulské hody se vší parádou. V dopoledních
hodinách vyšel krojovaný průvod společně s dechovou
muzikou ve slavnostním průvodu obcí, následovala
mše svatá, kterou celebroval P. Jerzy Walczak, a odpoledne pak patřilo bujarému veselí ve všetulském parku.
Kromě dechové hudby těšila posluchače také cimbálovka, folklórní vystoupení i divadelní představení. Letos
se svým umem mohly pochlubit také všetulské hospodyňky. Součástí oslav totiž byla soutěž „O všetulské koláč“. Všechny přihlášené vzorky vypadaly velice lákavě,

svatý Martin

pochutnala si na nich nejenom porota, ale také zájemci
z řad veřejnosti.
Milým zvykem všetulských oslav bývá tradiční svatofrantišské žehnání zvířátkům. Také tentokrát se k požehnání dostavili čtyřnozí mazlíčci, zdaleka však nešlo
jenom o pejsky. Pater Walczak požehnal také koním, beranovi, králíkům i křečkům. Pro děti pak byla připravena
zábava ve formě vědomostní soutěže. Spolek Všetuláci
sobě opět připravil pro všechny návštěvníky příjemný
slavnostní den. A i to počasí se nakonec umoudřilo.
Hana Helsnerová

11. listopadu 2019

. . . p řijede na bílém ko ni!
1600

Svatomartinská mše svatá

16 45

Průvod se sv. Martinem

1700

Program na náměstí

/kaple sv. Martina/

/od kaple sv. Martina směrem na náměstí Dr. E. Beneše/

/příjezd družiny sv. Martina + žehnání svatomartinských vín/

V rámci programu degustace svatomartinských vín
z Žadovic u Kyjova

www.holesov.cz

Charitativní rodinný běh za nemocného Kryštofa
Děkujeme všem, kteří si v sobotu 5. října i přes
nepřizeň počasí přišli zaběhat do zámecké zahrady,
a podpořili charitativní rodinný běh ze série Gemini Night Trail Run 2019. Díky vám jsme vybrali 10 000 Kč,
které jsme věnovali Kryštofovým rodičům, a pomohli
jim tak aspoň z části financovat drahou léčbu. Kryštof
Surý se narodil s těžkou vadou srdce a během třetí
operace došlo k centrální mozkové příhodě. Chlapec
ochrnul, přestal chodit i mluvit. Rehabilitace jej opět
vrací do života a pomáhá mu postavit se na vlastní
nohy. Ještě jednou díky všem.
Organizátoři běhů Gemini Night Trail Run 2019

A4-musica2019podzim-cukrova.pdf
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ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
17:00

/Masarykův park/

18:00

/Zámek, velký sál/

KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU

/Markéta Cukrová a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín/

7:34

28.říjen
v 18:00 hod
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PIETNÍ AKT U POMNÍKU T. G. MASARYKA

27.09.19

PODZIM 2019

2019

DEN VZNIKU
SAMOSTATNÉHO

1

MARKÉTA
CUKROVÁ

„PARLO D’AMOR“

KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU ČESKÉ REPUBLIKY

www.holesov.cz

předprodej: Informační centrum Zámek Holešov, tel. 571 160 880
v síti Ticketportal: www.ticketportal.cz

&

www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV

Bytový textil

Zdravé spaní

Navštivte naši PRODEJNU BYTOVÉHO TEXTILU Polášek
Holešov s.r.o., kde najdete široký sortiment bytových doplňků, se kterými můžete oživit Váš domov.

Polášek Holešov s.r.o. pro Vás otevřel NOVÉ STUDIO
ZDRAVÉHO SPÁNKU.

Nabízíme široký výběr prostěradel, povlečení, ručníků,
záclon, dekoračních látek a mnoho dalšího.
Na prodejně se také nachází část specializovaná na prodej spodního prádla, pyžam a textilní galanterie.
ŠITÍ NA MÍRU
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI

Nabízíme široký sortiment zdravotních matrací, které si
můžete nechat vyrobit přímo na míru!
Dále u nás naleznete velký výběr postelí, lamelových roštů
a doplňků určených ke kvalitnímu spánku.
Vše od kvalitních českých dodavatelů.
ROZVOZ ZDARMA
MOŽNOST SESTAVENÍ POSTELE PŘÍMO U VÁS

www.polasek-holesov.cz

Je čas myslet na Vánoce... Udělejte radost
svým blízkým originálními dárky se slevou

20%

na fotoobrazy, sedací vaky
a Bikesock

www.kospol-eshop.cz
* akce platí do 1. 12. 2019
Zadejte slevový kód do poznámky v objednávce
a při placení Vám bude sleva odečtena. Při volbě platby
převodem vyčkejte na fakturu s poníženou cenou.

Tiskárna
Otrokovice
DO NOVÝCH VÝROBNÍCH
PROSTOR PŘIJMEME:






ofsetové tiskaře
pomocné tiskaře
manipulační pracovníky
pracovníky do knihárny

Vladimír
Hron
&
Moravské
děti Holešov

Nabízíme:
 nadstandardní platové podmínky

10. prosince
v 19 hod.

 možnost profesního růstu a vzdělávání
 zaměstnanecké benefity
 individuální přístup k zaměstnancům
Jedná se o práci na jedno i vícesměnný provoz.
Více informací poskytne Ing. Monika Hotařová
T: +420 608 958 547 E: hotarova@hartpress.cz

www.hartpress.cz

zámek Holešov

Vánoční hity a melodie
v podání populárního zpěváka, herce a baviče Vladimíra
Hrona a Moravských dětí
Vstupné v předprodeji:
190,- /150, na místě 260 /190

www.holesov.cz

Závod Sfinx Holešov aktuálně
obsazuje pracovní pozice:

OPERÁTOR VÝROBY – nástupní mzda 17 500 Kč
Nástupní bonus 9 000 Kč

TECHNICKÝ OPERÁTOR – nástupní mzda 26 300 Kč
Nástupní bonus 11 000 Kč

Požadujeme SŠ technického zaměření, případně zkušenost na pracovní pozici technického směru výhodou

NABÍZÍME VÁM

Široký systém benefitů, měsíční (až 20% z hrubé mzdy) a roční bonusy, možnost
navýšení mzdy, příspěvek do programu Benefit Plus, stravování v závodě dotované
zaměstnavatelem, možnost karierního růstu
V případě Vašeho zájmu o získání více informací nás kontaktujte na
romana.machacova@cz.nestle.com nebo 724 420 689.

ŠKOLSTVÍ

Vážení absolventi gymnázia,
kolegyně, kolegové, dámy a pánové
V letošním roce uplynulo 120 let od založení gymnázia v Holešově. Toto výročí
si v průběhu roku připomínáme pořádáním celé řady výchovně vzdělávacích i kulturních akcí. Jejich završení plánujeme na pátek 15. listopadu a sobotu 16. listopadu 2019,
kdy naše vzpomínání vyvrcholí programem pro veřejnost i stávající žáky a zaměstnance
školy (viz program).
V letošním roce mají oslavy spíše komorní charakter a škola nebude organizátorem hromadného setkání abiturientů. Samozřejmě budeme velmi rádi, pokud tento
termín k setkání tříd naši absolventi využijí a k tomuto účelu budou v pátek i v sobotu přístupné prostory školy a v pátek odpoledne i sály zámku s možností občerstvení
a návštěvy vernisáže výstavy a divadelního představení školního divadelního souboru
(viz program).
Oslavy velkého rozsahu, včetně setkání a průvodu abiturientů, podobně jako při
oslavách stého výročí, připravujeme na rok 2024, kdy si připomeneme 125. výročí vzniku našeho gymnázia.
Těšíme se na setkání s vámi.
S úctou
PaedDr. Zdeněk Janalík
ředitel gymnázia

Koethen podruhé. A určitě ne naposledy
vit město Berlín, jeho
nejznámější památky
a galerie East Side Gallery
a Berlinische Galerie.
Po celou dobu studenti rovněž společně
pracovali na úkolu, který
měl odpovídat zadání a zaměření projektu, a zahrnoval
všechny jazyky – češtinu, angličtinu a němčinu.
Dvacet vybraných studentů kvarty a kvinty holešovského gymnázia se v neděli 15. září v půl osmé ráno naskládalo do autobusu, aby plni očekávání vyrazili (spolu
s třemi pedagožkami, které projekt připravily) směrem
Německo, Sasko-Anhaltsko. Zde nás v Koethenu čekali naši přátelé ze školy Freie SchuleAnhalt a jejich část
partnerské výměny v rámci naší dlouhodobé spolupráce
s touto školou a městem.
Měli jsme před sebou týden plný poznání a zážitků v naší partnerské škole a současně to byla výborná
příležitost, jak prověřit naši jazykovou připravenost,
a to nejen v angličtině, která byla společným komunikačním jazykem, ale i v němčině.

Ale nejen prací živ jest člověk, a proto se také mohli
dosyta vyřádit při různých aktivitách v přírodě - pádlování na Labi ve vesnici Aken, míčové hry v rekreačním
areálu u jezera Edderitz. Tam pro všechny zúčastněné
připravili rodiče koethenských studentů skvělou rozlučkovou party s grilováním a pohoštěním.

turu národa nejlépe, a proto jsme velmi rádi, že rodiče
zúčastněných studentů tuto výměnu umožnili a děkujeme jim za to. Zároveň patří dík našemu panu řidiči Františku Šťastnému, který nás vždy bezpečně, včas, vesele
a ochotně dopravil na všechny výlety a do partnerské
školy. V neposlední řadě děkujeme Česko-německému
fondu budoucnosti a městu Holešov. Obě zmíněné instituce se nemalou měrou podílely na tomto projektu
poskytnutím finančních příspěvků.

Jednoznačným a největším přínosem je vždy pobyt
v hostitelských rodinách, kde člověk pozná jazyk a kul-

Za realizační tým projektu
Mgr. Luďka Vykoukalová

Vyučující – organizátoři výměny – pro studenty
připravili opravdu pestrý program, který byl motivovaný
tématem projektu „Setkávat se – navzájem se od sebe
učit – poznat umění naších zemí“.
Kromě výuky ve vybraných teoretických hodinách
naši studenti se svými německými partnery absolvovali
praktickou výuku a uvařili chutná zdravá jídla - dýňovou
polévku a mrkvové muffiny, prohlédli si zámek a kostel
Sv. Jakuba v Koethenu, obojí se skvělými průvodci, kteří
zpestřovali výklad spoustou zajímavostí. Prošli jsme se
po nedalekém Halle a románském kostele Petersberg.
Při celodenním výletu jsme dostali možnost navští-
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Sovička oslavila 5 let
Je tomu již pět let, co jsme přivítali první děti v naší
Sovičce v Žopech. Na začátku nás bylo jen pár. Dnes jsme
jedna velká parta, do které patří 26 dětí a 5 dospěláků.
Každý den chodíme do přírody, polem, lesem, ale třeba
i potokem a rozhodně nás neodradí špatné počasí. Náš
společný program obohacuje také cvičení jógy s Alenkou
Šíblovou a pravidelné návštěvy krytého bazénu v Holešově.
Kdo nás zná, ví, že do lesa jsme to měli kus cesty.
Proto nás těší, že v tomto jubilejním roce se nám podařilo zafinancovat koupi chaty v Žopech. U této vznikla
„Venko-třída“ díky příspěvku Nadačního fondu Tesco –
„Vy rozhodujete, my pomáháme“. Chata v lese je nejen
druhou třídou Sovičky, ale také krásným místem pro
naše dětské tábory, víkendovky a další akce spolku.
Velmi si ceníme finanční podpory ve výši 53300,Kč, kterou nám darovali „Chillipapričkáři“, což byl celý
výtěžek z akce Žopský vypalovák vol. 3. Tento dar využijeme pro další rozvoj organizace a zpestření činnosti.
Děkujeme!

Touto cestou děkujeme Městu Holešov za pronajaté prostory v budově Osadního výboru Žopy, ve kterých
máme své celoroční zázemí. Děkujeme také zaměstnancům Zdravé výživy – Vegetariánské jídelny Holešov za
pětiletou péči o naše bříška. V neposlední řadě děkuji
našim skvělým pedagogům za jejich osobitý přístup

k dětem, protože bez nich by Sovička nebyla tam, kde
dnes je. Jmenovitě Pavlíně Javoříkové, Jiřímu Kuhlovi,
Evě Rudolfové, Pavle Šiblové a panu účetnímu Radovanu
Kojeckému.
Vedoucí Dětské skupiny Sovička
Mgr. Martina Javoříková

Jak jsme aktivně prožili léto v Coolně a co chystáme do konce roku
Nízkoprahový klub Coolna byl otevřen pro všechny
děti i přes celé letní prázdniny. Každý všední den jsme
se setkávali od 10 do 15 hodin buď na klubu nebo na nedalekém hřišti. Program byl velmi pestrý, každý týden jinak zaměřený. Vyráběli jsme barevné slizy, lapače snů na
odhánění zlých snů, praktické klíčenky, náramky s nápisy,
savovali jsme na tašky a v neposlední řadě jsme si vyzkoušeli tetování hennou. Kromě vyrábění jsme hráli nejrůznější
hry nebo sledovali filmy.
Doučování asi nepatří k nejoblíbenějším činnostem a už
vůbec ne o letních prázdninách, ale někdy je ho třeba. Naši
nabídku – pomoc s přípravou na reparát, využili celkem 3 žáci.
Pravidelně docházeli na setkání, kde jsme společně procvičovali učivo a doháněli to, co se přes školní rok moc nepovedlo.
O to víc nás potěšilo, že všichni 3 žáci zvládli opravné zkoušky
a postoupili do dalšího ročníku. Tím si samy děti potvrdily,
že letní příprava měla smysl, a těšil je jejich úspěch. Nejen
na popud letního doučování jsme se rozhodli tuto možnost
zachovat i během školního roku a od října zavádíme „Doučko
s Coolnou“. Každou středu od 15:00 do 17:00 nabízíme prostor pro doučování, přípravu na test, psaní referátů atd. Domácí úkoly si u nás ale můžete napsat i kterýkoliv jiný den.
Závěr prázdnin jsme zakončili projížďkou na kolech
do Pravčic. První zastávka byla ve Všetulích na hřišti, kde
jsme si pochutnali na pizze, ale pak už naše cesta směřovala do Pravčic na zmrzlinu. Počasí bylo velmi teplé, takže
nám studené osvěžení přišlo vhod. Všichni jsme si společný
cyklovýlet moc užili. Pro děti to byl nový zážitek, pro některé dokonce vyčerpávající a nás pracovníky těšilo, že jsme
se všichni ve zdraví vrátili zpět domů. A co nás tedy čeká
v novém školním roce? Návrat ke klasické otevírací době,

tedy od pondělí do pátku
od 12:00 do 17:00. Najdete
nás na Školní ulici (bývalé
SVČ Duha), stačí zazvonit
na samostatný zvonek
Coolny. Dále rušíme dívčí
odpoledne, které nahradí
již zmiňované doučování. Do Coolny jsme v září
pořídili novou elektrickou
troubu, takže kromě občasného vaření teď můžeme
i péct. Do Vánoc plánujeme
nakoupit nábytek a další
vybavení do kanceláře,
která tak dostane nové využití a stane se konzultační
místností pro individuální
práci. O dalších změnách
a novinkách vás budeme informovat i nadále.
Jako poslední zmíním,
že jsme zde pro všechny
děti ve věku 6 až 18 let
z Holešova a z obcí Mikroregionu Holešovsko. Naše
služba je bezplatná a dobrovolná.
Klára Zalabáková,
Charita Holešov
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ZPRÁVY

Dvacet živých stromů, stan i táborové hrnce – skauti a skautky
z Holešova vypráví svůj stoletý příběh
V úterý 8. října otevřeli holešovští skauti a skautky výstavu, která vtáhne návštěvníky do skautského
dobrodružství. Tradiční český podsadový stan v živém
lese, skautská klubovna a desítka her, táborové hrnce
jako vitríny, stolní hra inspirovaná prvními skautskými
tábory, kalkulačka dobrovolnických hodin i vzdělávací
programy pro školy. Takto se skauti a skautky z Holešova
ohlíží za sto lety svého působení ve městě. Výstava se
koná na zámku v Holešově ve spolupráci s MKS Holešov
a bude otevřená do 1. listopadu.
Na přípravě výstavy odpracovali skauti a skautky
desítky dobrovolnických hodin. Vymýšleli hry, poznávali
svou historii a psali příběhy, skrze které ji mohou srozumitelně vyprávět ostatním. Za vizuální podobou výstavy

stojí designer Lukáš Němec, který v červnu absolvoval
prestižní londýnskou univerzitu Central Saint Martins.
„Celý prostor expozice je navržený tak, aby neustále
držel návštěvníka v pozoru a vybízel ho k akci. Měl by
zprostředkovat vhled do života skauta, do vnímání
skautských hodnot i do poutavé historie skautingu,“ vysvětluje Němec svou první instalaci po návratu do České
republiky.
Inspirativní skautské příběhy mohou objevit i školy skrze výukové programy, které pro ně místní skauti
a skautky připravili. „Nechceme jen představovat skauting, ale nechat děti a studenty, aby si skautský způsob
učení opravdu zažili,“ vysvětluje skautská vedoucí Jana
Karasová. A dodává, že programy se snaží rozvíjet čtyři

dovednosti, které skauti a skautky pokládají v dnešním
světě za důležité. Zatímco programy pro mladší děti se
zaměřují na spolupráci, kreativitu a hledání řešení, starší
se stanou superhrdiny a budou cvičit svou empatii, sociální cítění a etické rozhodování. A to samozřejmě formou her a zážitků, jak jsou skauti a skautky zvyklí.
Výstava se koná na zámku v Holešově od 9. října do
1. listopadu. Je otevřena od úterý do neděle v čase 9-12
a 13-17 hodin. Vstupné zdarma.
Více informací Jana Karasová, jana.karasova@
skaut.cz, +420 720 413 606 – Junák – český skaut, středisko Holešov

A přece se setkali!
Věra Nedbalová a Jitka Nevřalová - dvě dámy, ačkoliv nejsou z oboru, se díky náhodě našly a ihned poznaly,
že se nesou na stejné vlně. Patrně osud tomu chtěl,
že po čas rozhovorů a vyprávění se tyto dvě ženy rozhodly,
že společně napíšou knihu. A stalo se. Kniha již je na světě
a dočkala se dokonce autorského čtení, kterému přišly naslouchat desítky lidí. Exotický příběh, zasazený do prostředí
Izraele, zaujme nejednoho čtenáře. Kniha „A přece se setkali“ se řídí mottem: „Žádný vztah není ztrátou času. Možná
nepřinese to, co chcete, ale naučí vás, co nechcete. Autorky
samozřejmě neprozradily vše, nechaly jen nahlédnout, jen
přivonět, jen ochutnat. Zbytek už je na nás, na čtenářích...
Hana Helsnerová

Recenze
Pokud máte rádi příběhy z prostředí Orientu a věříte
v lásku, která přetrvá i staletí, je kniha „A přece se setkali“
pro vás. Kniha má velmi poutavý děj a dokáže udržet čtenářovu pozornost po celou dobu čtení. Po návštěvě Izraele
a po setkání s místním průvodcem se hlavní hrdince otevře
spojení do jejího minulého života a hlavní hrdinka nám tak
postupně odhaluje dávný příběh, který se odehrál její duši.
Hlavní hrdinka se stává mladou dívkou Aiche, kterou rodina
zaslíbila obchodníkovi Abbasovi, ale věrnou lásku přísahá
svému milému Básimovi. Postupně tak sledujeme příběh
mladé Aiche, Básima a Abbase, který nás vtáhne do děje a

jen tak nepustí. Vše jednou končí a i my najednou zjistíme,
že jsme již na konci knihy. Ačkoliv život našich tří hrdinů končí
a my se ocitáme zpět v naší době, jejich duše zůstávají a musí
vyřešit to, co nebylo dořešeno a vysloveno v minulosti...
Jsem moc ráda, že jsem si knihu mohla přečíst
a seznámit se i s autorkami na jejich vydařeném veřejném
autorském čtení. Ačkoliv pozorný čtenář si jistě všimne při
čtení knihy drobných nedostatků, čtivý příběh pomůže
tyto drobnosti přehlédnout a autorkám odpustit. Mohu
jen doufat, že nezůstane u jedné knihy a autorky nás překvapí dalšími čtivými knihami.
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Dokonalý herecký koncert Jiřího Lábuse a Emila Viklického
Kdo by si myslel, že Musica Holešov návštěvníkům
nabízí jen koncerty vážné hudby, byl by na velkém omylu. Samotný zakladatel Karel Košárek vždy hovořil o tom,
že by rád nejen vracel vážnou hudbu do míst, do kterých
patří, ale také by lidem rád představoval zajímavá hudební propojení. A přesně to se stalo v neděli 22. září při
dopoledním matiné s názvem Proč si nezatančíte. V Holešově se při komponovaném pořadu představil hudebník
Emil Viklický a známý herec a dabér Jiří Lábus. A věřte mi,
že v zámecké sala terreně zněly jazzové improvizace Emila
Viklického i hlas Jiřího Lábuse ještě lépe, než byste čekali.
Jak se můžeme dočíst v jedné z kritik tohoto pořadu,
a jak celé představení uvedl pan Karel Košárek: „Spisova-

telé snad píší jen z jediného důvodu… Aby měl Lábus
co číst…“ Nebylo to daleko od pravdy. Jiří Lábus se před
časem v antikvariátu zamiloval do povídek Raymonda
Carvera – mistra krátké prózy, přečetl je prý jedním dechem a hovořil o nich s ženou právě Emila Viklického. Potom už nebylo daleko k tomu, aby vznikl tento zajímavý
a poutavý program.
Posluchači, kterých se sešlo více než sto, si tak mohli
díky důvěrně známému hlasu doslova vychutnat přednes
poezie i povídky za doprovodu bravurních klavírních improvizací. Vskutku vydařené nedělní dopoledne.
Hana Helsnerová

Zájezd členů Klubu výsadkových veteránů Holešov na Slovensko
Klub výsadkových veteránů Holešov uskutečnil zájezd
za poznáním historie tehdejšího Československa – 100
let od tragické nehody gen. M.R.Štefánika. Spolu se členy
Klubu výsadkových veteránů a jejich příznivců se zájezdu
zúčastnili také členové Klubu vojenských důchodců z Kroměříže v čele s jeho předsedou plk.v.v. Jaroslavem Svárovským. Celkový počet účastníků 38 osob.
První zastávka byla u města Brezová – Památník gen.
M.R. Štefánika Bradlo, který navrhl známý architekt Dušan
Samuel Jurkovič. Zde jsme uctili památku položením kytičky na pietním místě a seznámili jsme se s historií tohoto
památného místa. Asi po padesáti minutové prohlídce
jsme se přesunuli 15 km do obce Košariská, rodné obce
gen.Štefánika. V jeho rodném domě je nyní muzeum, kde
jsme měli zajištěnu prohlídku na 11.hodin. Úžasnou atmosféru v muzeu vytvořil svým perfektním výkladem náš
průvodce muzea pan PhDr Marián Imriška. Seznámil nás
velmi podrobně s celým životem Štefánika od jeho narození
až po jeho tragickou smrt v květnu 1919.
Výklad našeho průvodce byl absolutní, zajímavý, velmi
fundovaný. Dověděli jsme se takové detaily, o kterých jsme
se ve školních letech ani neučili.

U vchodu do muzea jsme na pietním místě opět položili kytičku a poklonili se jeho památce. Po skončení prohlídky jsme ochutnali speciality v místní restauraci Gurmán
(pozn: velmi levné 3.80 EUR.) Po hodinové pauze jsme
odjeli do Piešťan, kde jsme si chtěli prohlédnou lázeňské
město, ale nebylo možné najít místo pro parkování velkého
autobusu. Odjeli jsme proto zpět do České republiky a zastavili se krátce na prohlídku skanzenu Modrá u Velehradu.

Doufám, že i přes neúspěch prohlídky lázní Piešťany
se zájezd vydařil, k tomu nám přispělo i pěkné počasí.
Poděkování patří dopravci AUTO Šťastný Holešov
za poskytnutí autobusu a také jeho řidiči panu René Blanarovičovi za jeho perfektní spolehlivou a bezpečnou jízdu.

Výstava „Zahrádkáři včera a dnes“ byla také doplněna
fotografiemi z doby začátků naší ZO ČZS, a pak současných
úspěchů soutěží našich mladých zahrádkářů.
V neposlední řadě je potřeba poděkovat hrstce našich
členek a členů - hlavně z výboru ZO, kteří se podíleli na pří-

pravě a pak i likvidaci výstavy, a všem těm zahrádkářům
i z Dobrotic, kteří se přišli pochlubit svými výpěstky a výrobky.
Děkujeme a přejeme všem ještě dobrou i pozdní sklizeň ze zahrádek.
za výbor ZO ČZS Vlasta Čablová, foto Josef Vykopal

Luděk Stoklásek,
kronikář a člen výboru KVV Holešov.

Zahrádkáři vystavovali
Základní organizace zahrádkářů v Holešově společně
se zahrádkáři Dobrotic, uspořádali od pátku 4.10. do neděle 6.10. zahrádkářskou výstavu s názvem „Zahrádkáři
včera a dnes“. Výstava byla pro celou veřejnost otevřena
v Domě zahrádkářů po všechny tři dny od 9 do 17 hodin. Již v pátek nás navštívily děti z MŠ z Holešova
i z Přílep. Že děti zaujalo pro ně neznámé nářadí, kterým se
dříve sekaly zahrady, nás nepřekvapilo. Vysvětlili jsme jim,
jak se kosilo srpem či kosou, jak se tyto brousily, k čemu
se používalo další staré nářadí. Vystavené zavařené ovoce
a zelenina, z něj sirupy, štávy, marmelády či čatní s recepturami zase zajímalo spíše dámskou část návštěvníků.
Ale i muži si přišli na své a hodnotili, jak se komu podařilo
vypěstovat v letošním ne zrovna přejícím roce na úrodu,
ovoce či zelenina. Jablek se dalo na výstavu opravdu málo,
sešlo se pouze 35 odrůd, se zeleninou to bylo lepší, tam
jsme vystavili přes 40 druhů a odrůd. Podařilo se ukázat
zájemcům i mnoho druhů bylinek, kaktusy a jak už bylo
řečeno i zavařeniny, džemy a sirupy. Největší zájem byl
o sirup z rakytníku, ale mnozí ochutnali i sirupy z aronie,
červené řepy a levandule.
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VÝROČÍ - LISTOPAD
3. 11. 1999

Zemřel GALÍK Josef, PhDr. CSc., spisovatel, literární historik, pedagog. Vyučil se pletařem ve Svitu Zlín. Maturitu získal v roce 1952. Na FF UP v Olomouci vystudoval český
a ruský jazyk. Diplomovou práci napsal na téma Josef Hora. Jako středoškolský učitel působil v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou a ve Zlíně. V roce 1963 se stal odborným asistentem na olomoucké univerzitě. Spolupořádal a moderoval setkání se spisovateli, konaná především v olomouckém Divadle hudby. Zemřel ve zlínské nemocnici.
Autor studie o Vladislavu Vančurovi - „Tři studie o V. Vančurovi“, studijní literatury: „Česká literatura po roce 1945: 1945-1968“, „Česká literatura po roce 1945: 1969-1988“,
„Česká literatura 20. století: antologie textů“ aj. Romány: „Zkouška před termínem“, „Soud i odpuštění“ s podtitulem Moravská epizoda se odehrává převážně v Holešově
a několika dalších moravských lokalitách během první poloviny sedmnáctého století. Volným pokračováním je román „Čekání na konec tmy“. Přispíval články do periodik: Česká literatura, Kulturní měsíčník, Kulturní tvorba, Literární měsíčník adt. Publikace věnovaná rodné obci a vydaná u příležitosti 600. výročí první písemné zmínky – „Racková“.
(*21. 10. 1932 Racková) – 20. výročí úmrtí
13. 11. 1969 Zemřel SLOVÁČEK Rudolf, akademický architekt. Díky mimořádnému malířskému nadání byl spolu s bratrem Otakarem přijat na Akademii výtvarných umění - třída nár.
umělce, prof. Josefa Janáka. Po dokončení studií si spolu otevřeli projekční kancelář v Holešově. Po válce pracovali na plánech obnovy zničeného města Opavy. Člen památkové
komise a Vlastivědného kroužku v Holešově, uplatňoval zde své znalosti heraldiky a poznatky o stavbě hradů Křídlo, Chlum a Obřany. (*16. 5. 1906 v Holešově) – 50. výročí
úmrtí
15. 11. 1919 Narodil se HABARTA Jan, sochař. Studoval sochařství na Škole umění ve Zlíně u prof. Vincence Makovského. Jeho díla jsou součástí sbírek moravských galerií v Brně, Zlíně,
Uherském Hradišti a Olomouci. V roce 1952 vytvořil bustu z kamene F. X. Richtera v Růžové zahradě parku holešovského zámku. V roce 1972 vytvořil pro Holešov kamennou
plastiku - Děvče s jablky - kterou najdeme na sídlišti Novosady. (†16. 12. 1989 ve Zlíně) – 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí
24. 11. 2009 Zemřel NEUMANN Miroslav. Zabýval se historií Holešova a okolí, autor řady historicko-dokumentačních prací převážně s tematikou protifašistického odboje za 2. světové
války a úspěšný účastník několika ročníků literární soutěže ÚV-ČSBS v Praze. Pro Českou televizi Brno byl podle literární předlohy „Byla kdysi válka“ a dalších materiálů
M. Neumanna, natočen seriál „Legenda o živých a mrtvých“, dále „Muž, který nesmí zemřít“. Z jeho prací: „Kronika žhavých dnů“, „Partyzáni vzpomínají“, „Ve stínu hákového kříže: kapitoly z historie protinacistického odboje na Holešovsku“, „Byla kdysi válka“, „Valaši v odboji a rebeliích“, „Vyslanci svobody“, „Za velkou šedou zdí“. Spolupracoval se spisovatelem Pavlem Hejcmanem na řadě románů. Je autorem článků v odborném a regionálním tisku. V roce 2001 uděleno Čestné občanství města Holešova.
(*3. 6. 1921 v Holešově) – 10. výročí úmrtí

Holešovská knihovna má co nabídnout
Kde jinde, než v holešovské knihovně, by se člověk
mohl setkat s oblíbenými knižními hrdiny naživo. V tomto ročním období patrně nikde, protože čas karnevalů teprve nastane. V holešovské knihovně to ale možné bylo.
Již tradičně se v rámci projektu Týden knihoven šikovné knihovnice snaží o zatraktivnění půjčování knih
a četby samotné. Každým rokem vymýšlejí zajímavé aktivity a inovují své geniální převleky. V minulém týdnu
se tak návštěvníci mohli setkat hned s několika osobnostmi ze známých knih a následně hádat za koho že to
jsou knihovnice převlečené. V dětském oddělení to byly
hádanky docela snadné, ale dospělé oddělení si pro své
hosty připravilo samé perličky. U dětí to spolu pekl pejsek s kočičkou a také tam zavládla černá magie. V oddě-

lení dospělých si pak mohli návštěvníci nechat vyprávět
povídky tisíce a jedné noci, dát si Saturninovu koblihu
nebo kávu od Maryši. Týden pak knihovnice završily Rozmarným létem.
Zajímavostí letošního ročníku bylo takzvané rande
naslepo, kde nikdo neriskoval žádný trapas, jelikož partnerem byla kniha nikoliv muž nebo žena. Pokud se tedy
vybraný protějšek nelíbil, zkrátka mohl být odložen.
Nebo naopak čtenáři mohli narazit na lásku na celý život. I do knihy se dá totiž zamilovat.
Důležitým bodem Týdne knihoven pak byla beseda
s autorem knihy Poslední deník Květy Fialové Jožkou
Kubáníkem.
Hana Helsnerová

V příštím roce si připomeneme 400 let od smrti sv. Jana Sarkandra
17. března roku 1620 zemřel na následky drastického mučení v Olomouci
holešovský farář Jan Sarkander, který
se nedlouho předtím nemalou měrou zasloužil o záchranu Holešova před vydrancováním kozáckým vojskem – Lisovčíky. Jeho
postava je mnohovrstevná, nejednoznačná, a proto má mnoho co říci současným
lidem. Jeho smrt byla projevem vzplanutí
nesmiřitelných náboženských bojů mezi
protestanty a katolíky, které vyústily
ve strašlivou třicetiletou válku. Jan Sarkander byl při návštěvě papeže Jana Pavla II.
v Olomouci 21. května 1995 svatořečen,
a tak má díky němu Holešov svého vlastního svatého. Sarkandrovské výročí si začali
připomínat holešovští věřící už 17. srpna,
kdy započali tzv. sarkandrovskou novénu

– sedmnáctý den každého měsíce až do
výročního dne smrti sv. Jana Sarkandra,
tedy devětkrát, se uskutečňuje mše sv.,
celebrovaná pokaždé jiným významným
knězem – zajímavým kazatelem, který
se věnuje sarkandrovské problematice.
Výročí si bude připomínat v příštím roce
celé město - uskuteční se řada přednášek,
kulturních aktivit, proběhnou soutěže žáků
škol ve výtvarné oblasti, Římskokatolická
farnost a město Holešov připravují zřízení
Sarkandrovy pamětní síně v oratoři filiálního kostela sv. Anny. Představitelé obou
těchto institucí se shodli rovněž na sarkandrovském logu, které tady poprvé prezentujeme, a se kterým se budeme v letošním
i příštím roce často setkávat.
-kb-
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Monika Ponížilová úspěšná „Dívka talent 2019“
28. září se uskutečnilo v Plzni finále soutěže Dívka
talent 2019. Tato soutěž je určena pro dívky 14 – 16 let.
Základní kolo již třetím rokem letos organizovalo SVČ
TYMY Holešov. Do finále této soutěže se probojovala také
Monika Ponížilová z Holešova.
Monika prošla základním kolem, které se v květnu
uskutečnilo v SVČ TYMY, poté se zúčastnila v Plzni castingu a byla vybrána mezi 10 finalistek této zajímavé
soutěže pro dívky.
Monika v současné době studuje na konzervatoři
v Brně, přesto si ve svém nabitém programu našla čas
a na soutěž Dívka roku 2019 se vzorně připravila.
„Soutěž mi rozšířila obzory nejen v oboru hudby,
ale i módy, tance a modelingu. Měla jsem možnost setkat
se s nejlepšími profesionály svého oboru jako je Milada
Karasová z agentury Czechoslovak Models a vynikající
modelingový fotograf Ivan Štefek. Také jsem díky soutěži
potkala nové kamarádky, které vynikají v různých sportovních a tanečních disciplínách.“ Říká Monika Ponížilová.
Ve finále musela děvčata prokázat spoustu dovedností a znalostí. Jejich úkolem bylo zaujmout porotu

„Nečekala jsem tak velkou přípravu celého večera –
natáčení a cvičení choreografie byly vyčerpávající, ovšem
focení, líčení a kompletní styling jsem si užila. Z 3. místa
mám velkou radost, korunku mi předával bývalý český
fotbalový reprezentant Pavel Horváth. Organizační tým
se o nás staral královsky. Do soutěže bych se přihlásila
znovu. Součástí soutěže Dívka talent je také dobročinná akce. S ostatními děvčaty jsme podpořily sbírku pro
malého Vilémka Bezubu, který trpí dětskou mozkovou
obrnou. V rámci galavečera se na Vilémka vybralo celkem
50 272,- Kč, což mi osobně udělalo velkou radost.“ Tolik slova Moniky Ponížilové, úspěšné finalistky Dívka talent 2019.
Monice k jejímu úspěchu blahopřejeme, děkujeme
za vzornou reprezentaci našeho města i kraje. Přejeme jí
spoustu úspěchů v její další kariéře.
v rozhovoru, ve volné disciplíně, v jumping trampolínách
a v módní přehlídce.
Monika nakonec získala v silné konkurenci 3. místo a odvezla si z Plzně nejen korunku, spoustu dárečků,
ale také nezapomenutelné zážitky.

Děvčata, která by si chtěla vyzkoušet svůj talent, um
a dovednosti, se mohou informovat již nyní v SVČ TYMY,
kde připravujeme další ročník soutěže Dívka talent 2020.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Eva a Vašek potěšili v TYMY nejen seniory
V rámci týdne seniorů se již tradičně koná v SVČ
TYMY koncert známé dvojice Evy a Vaška. V úvodu koncertu všechny přítomné pozdravil starost města Holešova Rudolf Seifert.
Celá akce proběhla ve velmi příjemné náladě. Duo
Eva a Vašek potěšili krásnými písničkami a také milým
dárkem v podobě jejich CD s jejich největšími hity, které
každý návštěvník obdržel. Všichni odcházeli z koncertu
s velmi dobrou náladou.
SVČ TYMY pořádá také další akce, které jsou určeny
pro tuto věkovou kategorii, jedná se o různé druhy cvičení. Novinkou letošního roku je Podpora zdraví uměním,
která se uskuteční 22. 10. v 10 hodin. Těšíme se na další
setkávání a propojování generací. Všechny tyto akce
mají velký význam a děkujeme za jejich podporu.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Slunečné počasí skvěle doprovázelo sportovní atmosféru Běhu za sv. Václavem v TYMY
V rámci Všetulských oslav se uskutečnil 5. října
v areálu TYMY tradiční Všetulský jarmark spojený se Dnem
otevřených dveří. Vzhledem k nepřízni počasí se akce odehrávala uvnitř TYMY, ale na náladě to vůbec neubralo.
Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit podzimní
květiny a dekorace, kvalitní domácí med, výborné frgály,
koření a další dobroty určené i pro různé diety. Nechyběl
ani dobrý burčák.
Pro děti připravili pracovníci TYMY dětské dílny, nechybělo také malování na obličej a sportování v tělocvičně.
V rámci jarmarku vystoupili také zástupci folklorního
kroužku Zrníčko s krátkým pásmem.
Děkujeme všem, kteří se našeho jarmarku a dne otevřených dveří zúčastnili, těšíme se na další setkávání. Tato
akce se uskutečnila v rámci MŠMT – šablony.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY
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TYMY - plán akcí
ŘÍJEN:
22. 10. Podzimní dílnička – Dlabání dýní, v 16 hodin
22. 10. Podpora zdraví uměním – ukázková hodina
pro dospělé od 10 hodin
22. 10. Beseda o včelách – od 15:30 hodin
25. 10. Cestovatelský pátek se Simou – od 15:30
29. 10. a 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Úterý 29. 10. Výtvarné a keramické dílničky – podzimní tématika (práce s přírodninami, dýněmi
apod.) 9:00 – 16:00 Sportovní aktivity - 9:00 – 16:00
Míčové hry, gymnastika, kimball, hry
Středa 30. 10. Výlet do Ostravy – návštěva populárně naučného centra Velký svět techniky v Dolních
Vítkovicích a hornické expozice v Landek parku,
odjezd v 8:00 hodin z AN Holešov, cena: 450,- Kč +
vstupné cca 150,- Kč (děti), návrat do 18:00 hodin

Evropský den bez aut 2019
Jak jinak, než autem, se dá cestovat? Jak složité to
mají handicapovaní účastníci silničního provozu? Co dělat, když je potřeba dát první pomoc? To vše a mnohem
víc se dozvěděly děti z místních škol a školek při tradičním Evropském dni bez aut. Také letos se totiž do Evropského týdne mobility zapojilo SVČ Tymy ve spolupráci
s Městem Holešov, Střední policejní školou MV Holešov,
holešovskou pobočkou Českého červeného kříže a společností BESIP.

Na hřišti na Novosadech si tak žáčci mohli mimo
jiné vyzkoušet jízdu zručnosti na koloběžce, plnit dopravní úkoly, projít se s nordic walking hůlkami nebo
si zatancovat. Všechny děti si návštěvu všech stanovišť
náležitě užily a snad si také ve svých hlavičkách odnesly
alespoň část zajimavých informací.
Děkujeme společnosti Nestlé, která opět poskytla
na akci odměny pro děti ve formě sladkostí.
Hana Helsnerová

LISTOPAD:
1. 11. Slavnost broučků od 17 hod. na náměstí E.
Beneše
2. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež
do 20let, DĚTSKÁ PORTA A MELODIE
5. 11. Okresní kolo v deskových hrách
6. 11. Muzikohrátky pro děti – od 15:30 hod, aktivity
zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, zážitkové skupinové aktivity s hudebními nástroji pro děti
od 6 do 10 let, vstupné 50,-Kč, přihlášky do 1. 11.
6. 11. Jak se starat o své zdraví – od 17 hod. beseda
o zdraví se Zdeňkou Machalovou, vstupné dobrovolné
10.11. Svatomartinský florbalový turnaj – od 10 hod
10. 11. Červená Karkulka – od 16 hodin divadlo
13. 11. Beseda s dobrovolníky – od 15:30 hodin
20. 11. Čaj o páté – od 17 hodin, anglická konverzace s Aminou
21. 11. Výroba vánočních mýdel – od 16:30 hod
22. -23. 11. Noční deskohraní – od 18 hod
23. 11. Uzlování a Uzlařská regata – od 9 hod
24. 11. Sedmikvítek – Republikové finále taneční soutěže Sedmikvítek – různé taneční styly
od 11 hod., společenská hala TYMY
27. - 28. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční dopolední program pro děti MŠ a ZŠ, rezervace předem

Radio Kroměříž podporuje
charitativní projekt
„Kabelky HANÁČEK“
Město Holešov uvedlo do života projekt Nadějné
kabelky, které vyrobily sociálně terapeutické dílny ze
starých reklamních bannerů. Tento projekt se nám
zalíbil a oslovili jsme sociálně terapeutickou dílnu Hanáček v Kroměříži, která po holešovském vzoru
také ušila ze starých bannerů kabelky Hanáček. Klienti si
touto činností rozvíjí řemeslnou zdatnost.
Prodej kabelek Hanáček začal v pondělí
14. října 2019 ve studiu rádia Kroměříž v době našeho vysílání.
Celý výtěžek darujeme terapeutické dílně Hanáček Kroměříž. Děkujeme!
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Bojové umění WingTsun v Holešově
Kdo z mužů (a snad i většiny žen) by neznal pojem
Šao-lin? V tomto (skutečně existujcím!) klášteře v jižní
Číně pěstovali taoističtí mniši zejména za dynastie Ming
(1368 – 1644) bojové umění wu-šu. Mingští císaři považovali bojové umění za národní klenot a mnichy všemožně podporovali, často šaolinské mnichy využívali
jako členy expedičních skupin, chránících hranice státu,
dnes bychom je označili za speciální jednotky. Po dobytí
Číny Mandžuy se nová dynastie obávala vojensky organizovaných a perfektně vycvičených mnichů, věrných
původním vládcům z dynastie Ming, a proto nechala
klášter srovnat se zemí. Řadě mnichů se ale podařilo
zachránit, rozptýlili se po celé Číně, zakládali zde tajné
spolky snažící se o restauraci Mingů a rozvíjeli své staré
bojové umění. Jedním z takovýchto nových, dynamičtějších stylů se stalo právě WingTsun (někdy přepisováno
jako WingChun). Tento výraz znamená „věčné jaro“ a má
připomínat neustálou, návaznou, nekončící akci, která
se znovu a znovu rodí podle toho, jakou techniku používá protivník.
V první polovině 20. století proslavil tuto bojovou
školu v Hongkongu slavný Yip Man, učitel řady mistrů

bojového umění, především Bruce Leeho. Od počátku
devadesátých let začala škola WingTsun působit i v našich zemích. V Holešově vede již rok výuku WingTsun
Mgr. Lukáš Fuit, který se tomuto bojovému umění věnuje již deset let a dosáhl dvanáctý, nejvyšší žákovský
stupeň. Umění WingTsun naučí prakticky každého, bez
rozdílu věku i fyzických schopností, bleskové obraně
v reálných situacích moderního, nebezpečného světa.

Je to inteligentní způsob boje a sebeobrany, jehož zásady umožní využívat protivníkovu sílu proti němu. Kurzy
WintgTsun probíhají každé podělí od 18,00 do 19,30
hodin v tělocvičně Střediska volného času TYMY ve Všetulích. Všichni zájemci jsou vítání, první hodina výuky
je zdarma. Přijďte zjistit, čím je WingTsun výjimečný, třeba se vydáte jeho cestou.
-kb-

O pohár starosty města Holešova
V sobotu 14. 9. pořádal SDH Holešov závody
„O pohár starosty města Holešova“ v požárním útoku.
Závody se konaly na travnaté ploše za hasičskou zbrojnicí v Holešově. Letos byla soutěž rozšířena kromě kategorie mužů a žen v požárním útoku i na kategorie muži
nad 35 let, dorostenci a dorostenky. Celkem se zúčastnilo 25 družstev, z toho 12 družstev mužů, 5 družstev
žen, 2 družstva mužů nad 35 let, 4 družstva dorostenců a 2 družstva dorostenek. Soutěže se také zúčastnila
družstva z našeho spřáteleného sboru ze slovenských
Topoľčianek. Pozvání také přijali hasiči z chorvatského
sboru z Nového Marufu, kteří si tak mohli prohlédnout
naši královskou disciplínu.
A kdo byl na bedně?

Umístění/
Kategorie

Muži

Ženy

Muži nad 35 let

Dorostenci

Dorostenky

1. místo

SDH Radslavice
14,73 s.

SDH Holešov
17,27 s.

SDH Louky
15,70 s.

SDH Vrbka
17,92 s.

SDH Martinice
19,83 s.

2. místo

DHZ Topoľčianky
15,30 s.

SDH Bratřejov
21,60 s.

SDH Dobrotice
21,20 s.

SDH Brusné
18,49 s.

SDH Bratřejov
21,59 s.

3. místo

SDH Dětkovice
15,54 s.

DHZ Topoľčianky
29,45 s.

XXX

SDH Žeranovice
18,53 s.

XXX

Všem vítězům ještě jednou gratulujeme a těšíme se zase příští rok.
Ing. Hana Dvorníková
jednatel SDH Holešov

Významné vítězství mažoretek

Holešovské mažoretky Lentilky získaly v neděli 13. října v italském Lignanu
vytoužené zlato a staly se MISTRYNĚMI EVROPY 2019. Více v příštím vydání
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Sokolové prožili nádherné dva dny v třebětické sokolovně
Letos již podruhé nás členové T. J. Sokol Třebětice
pozvali na Noc sokoloven 27. – 28. 9. 2019. Z naší jednoty se zúčastnilo 8 dětí, 3 trenérky a 8 žen a všichni se
zapojili do tohoto dění. Zejména děti se na tuto událost
velmi těšily, protože si dobře pamatují loňskou akci, která je všechny nadchla.
Oba dny byly nabity hlavně cvičením na různých nářadích a s různými pomůckami, soutěžemi a hrami. Ale děti si
vyslechly také něco o historii Sokola, o založení sokolovny
a o sokolských krojích. Protože vše bylo předneseno zábavnou formou, všechny pozorně naslouchaly a snad si i něco
o Sokole zapamatovaly. Volné hry tedy vystřídalo trochu teorie a teorii zase lampionový průvod. Cílem byl místní hřbitov, kde proběhla vzpomínka na bratry Tupé a celý průvod
se vydal na náves, kde u pomníku jsme vzpomněli na padlé
hrdiny Sokola ve 2. světové válce. Poté se již děti těšily na
opékání špekáčků, kde si užily také spoustu zábavy.

Ale tím den ještě nekončil. Na děti ještě čekala strašidelná stezka odvahy, která v některých dětech nejprve
vzbuzovala trošku obavy, ale nakonec to všechny zvládly
bez újmy na zdraví. Den pomalu končil a děti se po příchodu do sokolovny začaly pomalu připravovat ke spánku. Ale dobře věděly, co je ještě čeká – pohádka sokolské
babičky. Této úlohy se stejně jako loni ujal bratr Kamil
Zapletal a stejně jako loni měl obrovský úspěch. Myslím, že na sokolskou babičku a její pohádku Kulihrášek
a sokolský slet budou děti vzpomínat celý rok. Sokolovna ztichla, ale přestože měly být děti unavené celodenní
aktivitou, ještě dlouho trvalo, než se 48 dětí rozhodlo
usnout. Ale i těm nejaktivnějším se nakonec zavřely oči
a tělocvičnou se potom rozléhalo už jenom jejich tiché
oddechování.
Druhý den po ranní hygieně a snídani, kdy si děti
mohly vybrat z koláčů, vánoček, ovocem a buchtami,

jsme se všichni vydali polní cestou do nedalekých Pravčic, kde probíhala výstava zemědělské techniky. I tato
aktivita děti zaujala. Líbily se jim historické zemědělské
stroje i starodávné vybavení domácností. Stejnou cestou
jsme se pak vrátili do sokolovny, kde na děti již čekali
jejich rodiče.
Všechny děti, které se této akce zúčastnily, byly
samozřejmě také odměněny. Kromě pamětních listů
obdržely také třeba baťůžky, trička, létající talířky nebo
třeba skákací gumu. Nastalo loučení a příslib, že se v Třeběticích napřesrok opět všichni sejdeme. Už se všichni
těšíme.
Děkujeme sokolům z Třebětic, že jsme mohli
prožít dva dny plné her, cvičení a zábavy v třebětické sokolovně.
Výbor T. J. Sokol Holešov

Den sokolstva
I přes nepříliš příznivé počasí se sešli holešovští
sokolové a jejich příznivci s pokorou a úctou u pomníku
u sokolské lípy, aby vzpomenuli na tragické události tohoto dne v době 2. světové války.
V noci 8. října 1941 nechali takřka během jediné
noci, označované jako Noc sokolských světel, němečtí
okupanti zatknout na 1.500 sokolů ze všech žup a zabavit veškerý sokolský majetek. Zatčení sokoli byli mučeni,
týráni a později zastřeleni. Jedním z nich byl mimo jiné
i holešovský občan Ladislav Jaroš, po kterém bylo později pojmenováno holešovské gymnázium. Nacisté tak
chtěli umlčet ideje sokolů, tedy vlastenectví, hrdost
a lásku ke svému národu, které sokoli hlásali.
Akce se zúčastnil i starosta města Rudolf Seifert,
který rovněž ocenil sokoly za práci v odboji během II.
světové války a jejich podíl na udržení sokolské myšlenky. „Jsem rád, že v Holešově Sokol žije, že nezapomíná na
své padlé sestry a bratry. Sokol podporujeme a i nadále
ho podporovat budeme,“ doplnil starosta.
Že se jim jejich záměr nezdařil, svědčí nejen znovuobnovení Sokola v roce 1990, ale také stále narůstající
počet sokolů z řad těch nejmenších. I ti se této vzpomínkové akce zúčastnili. Připraveny měli vlastnoručně
vyrobené lodičky, které se po skončení akce měly vydat

na dalekou pouť po říčce Rusavě. Na břehu byly zapáleny
svíčky na lodičkách za každého sokola a děti je pustily po
proudu. Ještě daleko je sledovaly, kam až doplují. Teprve
až je zcela ztratily z očí, vracely se k ostatním.
Další aktivitou mělo být opékání špekáčků u hájenky v zámku. Bohužel foukal silný vítr, drobně pršelo, tak
jsme museli zvolit náhradní řešení a špekáčky usmažit
na pánvi uvnitř hájenky. Doufáme, že to dětem moc nevadilo, i když chápeme, že oheň je jistě lákavější než pánev. Proto věříme, že se i v příštím roce v hojném počtu,
jako tomu bylo letos, opět zúčastní.
Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov
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Holešovští házenkáři o ligové body
Poslední zářijový víkend vstoupili holešovští házenkáři do bojů o ligové body utkáním
v Ostravě. Budou se snažit navázat na dobré výsledky z předchozí sezóny a vítězství v soutěži
v roce 2017/18. Kádr celku oslaben o jednoho z nejlepších střelců soutěže Davida Zímu,
hostujícího z Kopřivnice, a jeho spoluhráče Davida Jonáka, zůstal po doplnění dorostencem
Štěpánem Málkem bez výrazných změn. Trenér Richard Buček však věří, že i tak je celek
v tomto složení schopen úspěšně bojovat o druholigové body.
Soupiska družstva mužů TJ SOGOS Holešov:
brankáři: Cagášek Marcel, Kuba František, Gajdošík Jan, BěčákTomáš
hráči: Šoustal Jan, Uruba Tomáš, Hruška Tomáš, Vizner Radovan, Málek Štěpán, Kasaj Michal, Plšek Robert, Šrámek Adam, Brázdil David, Jaroš David, Buček Robert, Vaclach Jan,
Tutsch Václav
trenéři: Buček Richard, Běčák Vladimír, Votava Josef

UTKÁNÍ DRUŽSTVA MUŽŮ TJ HOLEŠOV – 2. LIGA SM
podzim 2019
22. 10. 2019 18:30

úterý
Pepino SKP Frýdek Místek B - TJ SOGOS Holešov
(změna)

29. 9. 2019 16:00

neděle

Sokol Ostrava - TJ SOGOS Holešov

5. 10. 2019 09:00

sobota

TJ SOGOS Holešov - Házená Uničov

12. 10. 2019 18:00

sobota

SK Žeravice - TJ SOGOS Holešov

20. 10. 2019 11:00

neděle

TJ SOGOS Holešov - TJ Sokol Luhačovice

2. 11. 2019 16:00

sobota

TJ Rožnov pod Radhoštěm - TJ SOGOS Holešov

10. 11. 2019 13:00

neděle

TJ SOGOS Holešov TJ Fatra Slavia Napajedla

16. 11. 2019 16:30

sobota

MHK TAEDA Karviná - TJ SOGOS Holešov

24. 11. 2019 17:00

neděle

TJ SOGOS Holešov - TJ Tatran Litovel B

1. 12. 2019 17:00

neděle

TJ Lesana Zubří - TJ SOGOS Holešov

8. 12. 2019 13:00

neděle

TJ SOGOS Holešov - SKH Polanka nad Odrou

ČČK Kroměříž a Sportrelax Holešov zvou
všechny zájemce na

1. hodinu aqua aerobicu
6. 11. 2019 v 18.30 hodin - krytý bazén Holešov.

Turnaj o Pohár starosty města
ovládlo Gymnázium L. Jaroše
Po roce se opět sešly holešovské školy, aby porovnaly své mladé sportovní naděje. Studenti se každoročně utkávají v tělocvičnách místních škol v různých sportech a disciplínách.
Letos bylo pořadatelem Gymnázium Ladislava Jaroše, kde probíhaly tradičně zápasy smíšených družstev v basketbalu. V ostatních případech ale došlo k rošádě, takže letos byl přesunut florbal kluků na I. Základní školu a III. Základní škola pak pořádala klání v přehazované.
Z důvodu oprav na II. Základní škole se na místě samém tentokrát žádné souboje nekonaly.
O čtvrté stanoviště ale žáci nepřišli, novinkou totiž bylo zařazení do soutěže o Pohár starosty
města opravený Městský stadion Míru. Tam soutěžící porovnávali své síly při běhu na 60 m,
ve skoku dalekém, ve štafetě a v hodu kriketovým míčkem.
Loňský vítěz I. Základní škola Holešov se tak bude muset s putovním pohárem rozloučit
a poslat je do rukou zástupcům Gymnázia L. Jaroše, kteří letos vybojovali nejvyšší příčku.
Kantoři při této sportovní akci kladli důraz na sportovního ducha a dodržování pravidel
fair play. Děkujeme všem zúčastněným, sláva vítězům, čest poraženým.
Hana Helsnerová

Cena za lekci 100 Kč.
Přijďte se přesvědčit, že i ve vodě se můžete zapotit.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105
768 52 Míškovice
přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek
(ranní i noční směna)
• vedoucí lahůdek pro noční směnu
(praxe v oboru nutností)
• dělnice do výrobny teplé kuchyně
(balení hotových jídel – ranní směna)
Bližší informace na tel.: 605 272 638,
pí Sekaninová
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100 let házené v Holešově /1919 - 2019/

V sezoně 1958 – 59 vybojovali holešovští házenkáři třetí titul mistrů republiky
V sezoně 1945 – 46 vybojovalo družstvo mužů S. K.
Holešov titul mistrů Československa. I v dalších letech byl
holešovský tým převážně účastníkem nejvyšší soutěže,
řadu let však nedokázal dosáhnout na nejvyšší příčku.
V některých sezonách nebyli holešovští házenkáři dokonce ani účastníky házenkářské elity. Bylo to v sezonách 1952, 1956, 1957 a 1957-58. Právě v této posledně
jmenované sezoně však tehdejší družstvo mužů Tatranu
Holešov triumfovalo, když v sezoně 1957-58 vybojovalo
prvenství ve II. lize (celostátní soutěž) a to znamenalo
postup do I. ligy (mistrovství ČSR) a tedy návrat do nejvyšší soutěže mezi házenkářskou elitu v Československu.
Již na podzim r. 1958 byl celek Tatranu Holešov,
staronový účastník I. ligy, úspěšný. Jeho hlavní zbraní
bylo domácí prostředí, hřiště u parku v Bezručově ulici, kde hrál pět zápasů o mistrovské body a ani jednou
nezakolísal. V zahajovacím utkání porazil těsně 12:11
tým Spartaku Plzeň, mistra ČSR 1956 a 1957-58. Pak
před návštěvou 1500 diváků porazil Jiskru Třeboň 11:8
a v dalším boji před domácím publikem zdolal mistra
ČSR z r. 1957, Sokol Bolevec 13:8 před zraky 1200 diváků. Ve čtvrtém zápase na vlastním hřišti porazil Holešov
před návštěvou 1000 příznivců vysoko 16:6 Sokol Starou
Ves a v závěrečném podzimním zápase porazil Holešov
Duklu Jínec 12:9. Mezi diváky na tomto utkání byla řada
diváků z Bystřice p. H., protože v družstvu hostí startovalo několik hráčů z Tatranu Bystřice, kteří v té době
vykonávali základní vojenskou službu v armádním celku
v Jíncích. Na hřištích soupeřů absolvovalo družstvo Tatranu Holešov čtyři zápasy o body a zdaleka se mu nedařilo tak jako doma. V prvním utkání remizoval Holešov
s Baníkem Most 9:9, všechny další zápasy však prohráli
v Praze se Spartakem Nusle 8:10, s Baníkem Rokycany
4:9 a s Baníkem Chomutov 9:11.
Zásluhou výborné domácí série však zaznamenal
Holešov v podzimní sezoně úspěšnou bilanci: z 9 zápasů
5 vítězství, 1 remízu, 3 porážky, aktivní poměr branek
94:81 a 11 bodů, což pomohlo holešovskému družstvu
ke 2. místu za Plzní, která měla 12 bodů a před Duklou

Jínec, která při nepatrně horším skóre dosáhla také
11 bodů.
Na jaře r. 1959 byl celek Tatranu Holešov ještě úspěšnější. Vlastní hřiště bylo pro soupeře opět nedobytnou
tvrzí, a tak Holešov opět vyhrál všechny čtyři mistrovské
zápasy. V prvním utkání před 1300 diváky porazil 15:13
Baník Most, pak zvítězil přesvědčivě 9:3 nad Spartakem
Praha Nusle a před návštěvou 1100 diváků zdolal Baník
Rokycany 9:7. V závěrečném utkání domácí série připravil Holešov porážku 8:6 Baníku Chomutov.
V pěti utkáních o mistrovské body na hřištích soupeřů si Holešov vedl střídavě a tedy lépe než na podzim.
V prvním zápase porazil Spartak Plzeň těsně 5:4, pak
naopak prohrál těsně 8:9 s Jiskrou Třeboň, protože však
domácí porušili herní řád (neměli vylepené registrační
známky), byl výsledek změněn na kontumačních 6:0
pro Holešov. Ve třetím utkání venku prohrál Holešov
5:9 se Sokolem Stará Ves, v dalším zápase remizoval 7:7
se Sokolem Bolevec a v závěrečném utkání na hřištích
soupeřů prohrál holešovský tým s Duklou Jínec 5:8.
Výsledkem jarního úsilí holešovského celku byla
opět úspěšná série z 9 zápasů 6 vítězství, 1 remíza,
2 porážky, aktivní poměr branek 69:57 a 13 bodů. Jarní zlepšení holešovského týmu pak představovalo tuto
celkovou bilanci: z 18 zápasů 11 vítězství, 2 remízy, 5 porážek, aktivní skóre 163:138 a 24 bodů. Družstvo Tatranu
Holešov tak zásluhou zlepšení v jarní sezoně vybojovalo
1. místo a tím i titul mistra Československa, třetí v historii holešovské házené. Holešovský tým potvrdil své prvenství náskokem čtyř bodů před druhým týmem I. ligy,
jímž byl Sokol Stará Ves. Prvenství by si tedy holešovské
družstvo vybojovalo i v případě, že by platil výsledek ze
hřiště v Třeboni.
A kteří hráči se zasloužili o historický třetí titul
mistrů republiky? Bylo to celkem 13 hráčů: všech 18
zápasů odchytal Karel Kotouček, v obraně a záloze hráli
JUDr. Lubomír Bartošek, Zdeněk Bobalík, Ing. Jan Uličný,
Rudolf Osoba, v útoku se střídali Miroslav Truhlář, Vilém
Vyňuchal, Zdeněk Šamánek, Jaroslav Kubíček, Ladislav

Ligový zápas SK Holešov – SK Slezská Ostrava byl sehrán 9. Dubna 1944 v Holešově. Domácí ve světlých dresech jsou
v útoku. Zleva:Vladimír Pachl (jen zčásti vidět na okraji snímku), střílí Vladimír Lochman a vpravo zakryt rozhodčím je
Rudolf Fuksa. Holešov vyhrál 10:4 (6:2).

Ligový zápas SK Holešov – SK Sparta Stará Bělá byl sehrán
16. dubna 1944 v Holešově na hřišti u parku (Wilsonovy
sady). Holešov zvítězil 15:9 (10:6) před zraky 2200 diváků.
Snímek zachycuje při střelbě Vladimíra Pachla.
Tesař, Rudolf Vaculík, Jaromír Bobalík a Rostislav Oral.
Hrajícími trenéry družstva byli Zdeněk Šamánek a Rudolf Osoba, který byl i vedoucím družstva.
Ve třech dalších sezonách v I. lize se již družstvu
Tatran Holešov tolik nedařilo, výkonnost týmu šla s přibývajícími roky přece jen dolů, někteří hráči z družstva
odešli a ukočili svou závodní činnost. V sezoně 1959 –
60 obsadil Holešov 4. místo, v sezoně 1960 – 61 skončil
na 5. místě. A v sezoně 1961 – 62 zaznamenal 6 bodů
a to stačilo jen na poslední 10. místo. Toto umístění
mělo znamenat sestup do II. ligy. Bylo však rozhodnuto,

Ligový zápas SK Holešov – SK Slezská Ostrava byl sehrán
9. Dubna 1944 v Holešově. Domácí ve světlých dresech
jsou v útoku. Zleva: Vladimír Pachl (jen zčásti vidět na
okraji snímku), střílí Vladimír Lochman a vpravo zakryt
rozhodčím je Rudolf Fuksa. Holešov vyhrál 10:4 (6:2).
že činnost v české házené již nebude pokračovat, a že se
i v Holešově, podobně jako na jiných místech, bude hrát
házená podle mezinárodních pravidel. A to se realizovalo
již od sezony 1962 – 63, kdy bylo družstvo Tatranu Holešov
zařazeno do II. ligy a tím začalo v Holešově nové období.
Od zisku třetího titulu mistrů ČSR uběhlo šedesát let, před 100 lety byla házená v Holešově založena
a v roce 1939, tedy před 80 lety vstoupil Sokol Holešov
a Orel Holešov do Hanácké župy. Holešovská házená má
proto v roce 2019 tři důvody k oslavám a vzpomínkám.
Česká házená pěstovaná v Holešově 43 let skončila tedy v roce 1962 svou činnost. Zůstává však stále
nejúspěšnějším a nejslavnějším sportovním odvětvím
v historii holešovského sportu.
Fotografie dodal Jiří Ferenc ml.,
texty zpracoval Vlastimil Doležel
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až
Kč
5001500,až 1500 Kč

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo
3+1. Za zavolání děkujeme.
Tel.: 739 129 737.

Tel.: 603 447 040

Rádi koupíme rodinný dům v této
oblasti. Těšíme se aspoň na malou
zahrádku, tel.: 736 717 611.
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Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
čtvr

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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Vychází 21. října 2019. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040.
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