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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Státní svátek s mezinárodním přesahem
Advent v Holešově bude pestrý
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vzniku samostatného československého státu. Úvodním
slovem a citací z knihy T. G. Masaryka všechny přivítal
vedoucí Odboru kultury, školství a památkové péče pan
Petr Chvátal. Květiny přišli položit zástupci spolků, organizací a politických stran, nechyběly ani uniformované
sbory. Po proslovu starosty města Rudolfa Seiferta zazněla státní hymna i oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach
synku, synku.
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Tato slova vystihují celodenní program, který probíhal ve městě Holešov dne 28. října 2021. Měli jsme
mimořádný důvod k tomu, abychom se nad „lidstvím“
zamysleli. Do Holešova dorazila indonéská velvyslankyně se svým doprovodem, aby poděkovala paní Ivetě
Dvořákové za projevenou solidaritu s nejchudší částí
Indonésie, když ve velmi krátkém čase zorganizovala
humanitární pomoc této oblasti postižené cyklonem Seroja. Je to příběh velmi dojemný, který zahrnuje umírání
a utrpení, ale také naději v tom, že lidství je nade vše
a podaná pomocná ruka dokáže zázraky.
Velvyslankyni a další hosty přivítal sbor Plamínek
a další žáci 3. Základní školy s hudebním a tanečním
vystoupením. Kromě našich písní si připravili také jednu
tradiční indonéskou, a tím paní velvyslankyni vehnali
slzy do očí. Svůj pozdrav předal starosta města Rudolf
Seifert i náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, projevem v indonéském jazyce pak mile překvapila
Iveta Dvořáková.
Po prohlídce zámku a po společném obědě s představiteli města Holešova a představiteli Zlínského kraje
v čele s hejtmanem Radimem Holišem se delegace zúčastnila také pietního aktu u pomníku T. G. Masaryka.
Tento tradiční pietní akt se také letos nesl ve velmi
příjemném duchu, kdy jsme společně mohli oslavit Den
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Oslava státního svátku, demokracie a lidství
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Následoval slavnostní večer ve velkém sále holešovského zámku. Proběhlo několik blahopřání, ocenění
i poděkování. Pan Karel Košárek poblahopřál starostovi města za ocenění Cenou Jože Plečnika, které získal
v Praze. Pan starosta poděkoval Ivetě Dvořákové za její
obětavost a vytváření dobrého jména našeho města
a vlastně i celé naší země. Paní velvyslankyně pak hovořila o propojení města Holešova a Indonésie, kdy Indonésané, studující v ČR, pobývali v internátě v dnešní budově
MÚ a samozřejmě také děkovala paní Ivetě Dvořákové.
Poté již podium patřilo více než šedesátce skvělých
hudebníků Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod
taktovkou uznávaného dirigenta Ch. Olivieri – Munroa.
Nádhernými operami nás provedla sopranistka Kateřina
Kněžíková, kterou doplňovala Jarmila Balážová. Sálem
zněly árie z českých i zahraničních oper a posluchači byli
svědky úžasných hudebních výkonů.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Vrcholící podzim přináší nejen zkoušky, ale i úkoly
Vážení a milí čtenáři Holešovska,
doba nejistoty ve vztahu ke covidové nákaze a s ní
související podivná rozhodnutí současné vlády v demisi
nám nepřináší mnoho klidu, a to do všech oblastí našeho života. Kromě doby očekávání dalších událostí nás ale
čeká adventní doba, tedy čtyřtýdenní doba očekávání narození Ježíše a příchodu úžasných a nejkrásnějších svátků
v roce. To bychom se měli ztišit a snažit se uklidnit před
Vánocemi. Ale rozdělování společnosti ve vztahu k stoupajícímu počtu pozitivně testovaných či nemocných osob
nám přináší spíše nervozitu a neklid.
Současný život je další zkouškou naší společnosti,
protože vstupujeme do nejistoty - i když jsme už mnohem
více informováni o podivné virové covidové nákaze a jejím
působení na zdraví i psychiku člověka. Nemáme ale žádné
instrukce o tom, jak se zachovat, a podobně i většina kompetentních orgánů tápe či se upíná jen k oficiální vakcinaci.
Tím můžeme konstatovat, že „Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů.“ (Voltaire).
STAVBY A INVESTICE
Zatím se daří realizovat většinu předpokládaných
a zahájených investic města a některé i dokončit. V těchto dnech již proudí mlýnským náhonem voda do zámeckých rybníků. Je třeba poděkovat všem, kteří nejen
připravili tuto důležitou a dlouho odkládanou investici
i s dotační podporou a kteří ji úspěšně realizovali. A to se
všemi komplikacemi, které podobné terénní a rozsáhlé
investice v přírodě přinášejí. Vysychání zámeckých rybníků je zastaveno a snad se podaří před zimou je naplnit
vodou tak, aby při mrazech nedocházelo k úhynu ryb
a dalších živočichů nebo poškození zařízení.
Veřejné osvětlení v lokalitách kolem sídliště
Novosady je již také modernizováno, ale výměna samotných svítidel bez úpravy stožárů přinesla několik
komplikací. Z tohoto důvodu město např. v ul. Dukelská
osvětlení doplní o další svítidla tak, aby byly osvětleny
i chodníky u bytového domu. Je třeba podotknout, že se
jedná o výměnu světelných těles, které mají sice vyšší
intenzitu, ale jsou směřovány jen určitým směrem. Jsou
výrazně úspornější a nevytvářejí tzv. světelný smog, ale
je třeba je doplnit a nasměřovat do míst, kam jsou nutné podle potřeb obyvatel.
Ulice Grohova je před dokončením hlavních prací
a zaasfaltováním zbývají části komunikace. I v této ulici
stavbu doprovází řada problémů, ale celkově se daří držet harmonogram a také bez větších problémů se podařilo zpřístupnit přilehlé hřbitovy ve svátek Všech svatých
(na dušičky). Nyní probíhá oprava části ulice k Palackého ul., a pokud vše vyjde a počasí bude příznivé, měla
by většina dokončovacích prací proběhnout ještě letos.
Rekonstrukce Centra pro seniory byla zahájena
počátkem listopadu předáním staveniště dodavatelské společnosti. Nyní bude probíhat příprava investice
a zřejmě postavení lešení s tím, že budou odstraně-

ny balkony, jež jsou už delší dobu v havarijním stavu.
Následovat budou další práce na plášti budovy, opravě
střechy a kotelny i dalšího zařízení.
Rekonstrukce plaveckého bazénu či Sport relax
centra je také v plném proudu a po bouracích pracích
a odvozu sutin bude následovat další etapa, jež obnáší
zahájení rekonstrukce všech nosných konstrukcí celého
areálu. S opravou souvisí i budování nového parkoviště
naproti areálu.
Další investice probíhají v lokalitě Třešňových
sadů, velmi významná je revitalizace zeleně ve městě a zámeckém parku, která obnáší nejen odstranění
nebezpečných dřevin a jejich náhradu za nové stromy,
ale také v jarním období přispěje k oživení veřejných
prostranství květinovou výzdobou.

že naočkovaní jedinci neprodělávají nemoc s takovými
riziky a následky, jako ti neočkovaní. Ale vládní politika, jež preferuje plně očkované (a to i před více než půl
rokem) a dává jim plnou svobodu v rámci své politiky
podpory očkování, se jeví jako ne příliš šťastná. Tak se
nám stává, že někteří, kteří mají své rodinné příslušníky pozitivní nebo dokonce nemocné, mohou chodit bez
testů do práce, vyučovat ve školách s malými dětmi bez
ochranných prostředků a přitom nikdo neví, do jaké míry
jsou infekční a do jaké míry vir přenášejí. Tak se díky této
politice zřejmě dále a nekontrolovaně vir šíří především
ve školách a odtud potom směřuje do rodin a společnosti. Omezováním testování se problém neřeší, ale jen se
podporuje podivná politika vlády a lobbystických skupin,
jež profitují ze současné nepříjemné situace.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT MĚSTA
V současné době město a MKS Holešov nepředpokládají omezování či rušení společenských a kulturních
akcí města ve vztahu k současné epidemiologické situaci. Ale zatím nedokážeme říci, jakým směrem se budou
vyvíjet vládní opatření.
Rozhodně ale musíme poděkovat všem, kteří se zúčastnili připomenutí významných státních svátků a přispěli k důstojné oslavě vzniku samostatného Československa - 28. října u památníku TGM - podobně s úctou
uctili při Dni veteránů válek vzpomínku na všechny, jež
nám vybojovali svobodu, anebo za ni bojovali v různých
válkách u nás či ve světě. Podobně i těm, jež se přidali
k připomínce Dne svobody a demokracie, kdy jsme si
uvědomili společně, že 17. listopad roku 1939 i roku
1989 jsou pro nás stále aktuální. A to se vším, co v posledních letech prožíváme.
A také jsme si mohli na náměstí vychutnat svatomartinská vína a především se společně setkat v příjemné atmosféře holešovského náměstí.

Přitom se jen neoficiálními prameny dovídáme, že
vir Covidu19 působí na organismus člověka tak, že mu
nekontrolovatelně aktivuje jeho imunitní systém. Ten
potom - pokud není na situaci připraven (dřívější setkání
s virem!) nebo je oslaben jinou nemocí (záněty apod.) produkuje obranné prostředky takovým způsobem, jež
vedou k poškození některých a možná i většiny orgánů.
Takže jedna a preferovaná varianta je vytvářet
uměle protilátky a stále je posilovat další pravidelnou
vakcinací, anebo se nabízí zaměřit se a dbát kromě vytváření umělých protilátek na podporu vlastní imunity
vhodnou a pestrou stravou, pohybem a pobytem na
slunci a čerstvém vzduchu, větráním prostor, kde se lidé
pohybují, a také podporou a aktivním společenským či
tvůrčím životem. Tedy, velmi důležitá je pohoda, snaha
být v klidu a pozitivní, posilovat dýchání a dbát na hygienu, především rukou, okolního prostředí a dodržování
ochranných opatření (rozestupy apod.).
Toto ale asi není jednoduché v současné rozhárané
době, kdy nám inflace začíná směřovat k dalším metám
a řadě z nás se hroutí zajištění plateb za energie.

V rámci adventní doby město a MKS připravují
ve spolupráci s farností i zahájení letošního adventu
a v sobotu 27. listopadu se opět budeme moci setkat
v kostele při žehnání adventních věnců a na koncertu
našeho komorního orchestru, ale především v rámci adventních trhů a podvečerního programu s rozsvícením
holešovského vánočního stromu (17.30 h.). Před tím
v 17 h. rozsvítí vánoční strom v Količíně a v Holešově na
zámku bude od rána otevřena výstava betlémů - letos
opět za sklem. Ale o to bude přístupnější ve večerních
hodinách, a tím působivější. Holešovské náměstí je tak
již celý listopad místem setkávání a je velmi pozitivní, že
se daří držet tradice.
SOUČASNÁ COVIDOVÁ SITUACE
Program současné vlády a zřejmě i dalších vládních
poradních proticovidových týmů směřuje k co největší
vakcinaci obyvatel. Jistě, z oficiálních statistik vyplývá,

NEBUĎME ALE PESIMISTÉ
Jednou ze zásadních chyb by bylo přistoupit na rozdělování společnosti, anebo podlehnout krizovým scénářům. Mnozí z nás prodělali různá období, ti nejstarší
válečné a poválečné doby a následně padesátá i následná léta. Následovala další okupace, normalizace, takřka
bezvýchodná stagnace společnosti, no a pak období naděje a očekávání. To však poté doplnilo vystřízlivění, ale
především přišla doba svobody. Proto si ji nenechejme
vzít a nenechejme se vehnat do hrátek vlivných skupin.
Udržujme si zdravý rozum, klid a rozvahu a věřme svým
schopnostem a úsudku a setkávejme se s pozitivní náladou u vánočního stromu města.
Krásné podzimní či už skoro zimní a brzy i adventní
dny nám všem…
Rudolf Seifert
starosta
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady města Holešova
Rada města Holešova schválila
• plán inventur na rok 2021 dle předloženého návrhu
• rozpočtové opatření rady č. 14/2021 dle předloženého návrhu
• příspěvkové organizaci Centrum pro seniory rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 a úpravu odpis. plánu
- úprava č. 1. na rok 2021
• uzavření smlouvy o koupi automobilu Škoda combi
dle přiložené nabídky společnosti DOBECAR
• uzavření smlouvy o prodeji auta Škoda Octavia SPZ
5z6 5000 dle předloženého návrhu
• uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služby
„Senior taxi“ v Holešově s Ivetou Zezulkovou, provozovatelkou taxislužby
• změnu odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové
organizaci Městské kulturní středisko Holešov
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
TALPA-RPF, s. r. o., IČO 64615391, Holvekova 645/36, 718
00 Ostrava - Kunčičky, na realizaci stavebních prací akce
„Obnova mlýnského náhonu“ dle předloženého návrhu
• uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se
společností ELEKTROWIN,a.s., dle předloženého návrhu

• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ a na základě podaných nabídek Výzva k podání nabídky na menší veřejnou zakázku - na
dodávku zahradního traktoru - od společnosti STROM
PRAHA
• poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova do 50.000 Kč
dle zveřejněného programu pro poskytování dotací
v roce 2021 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj.
HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu
a uzavření veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle
předloženého návrhu
• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ (vnitřní předpis č. 4/2021 ) a na
základě podaných nabídek dodavatele na akci „ZTV Třešňové sady, Holešov“ společnost PSM plus, s. r. o.,
s nabídkovou cenou 1.990.792,30 Kč vč. DPH
• sazbu pro parkovací kartu za jedno parkovací místo na
parkovišti ul. Plačkov ve školním roce, tj. v období od 01.
09. do 30. 06. ve výši 1.000 Kč. Karta bude nepřenosná

Město nabízí dřevo
z veřejné zeleně
Dřevní hmota z veřejné zeleně byla v minulosti
většinou považována za odpad a v lepším případě
byla započítávána za práci spojenou s pokácením
a odklizením stromů. V souvislosti s rozsáhlejším
kácením v průběhu velké revitalizace zeleně se Rada
města Holešova rozhodla k jinému řešení. Kácení
zaplatí a dřevo prodá samostatně. Proto na svém zasedání dne 8. 11. 2021 schválila ceník dřevní hmoty, kdy k přímému prodeji nabízí občanům dřevo
v těchto čtyřech kategoriích:
dřevo tvrdé 1200,- Kč/m3,
dřevo měkké 1000,- Kč/m3,
dřevo poškozené 500,- Kč/m3
a dřevo odpadové (větve do průměru 7 cm), které
bude zdarma za úklid do množství 5 m3/občana.
Zájemci se mohou obracet na správu majetku
města (paní Hanslíková, nebo pan Oral). Výtěžek
z prodeje dřeva použijeme na další zvelebení naší
městské zeleně.
Naše dřevo Vás tak zahřeje i pocitem, že jste
přispěli dobré věci. Všem zájemcům předem děkuji.
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova

Holešovem prošel svatohubertský průvod
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Desítky myslivců se sešly, aby uctily památku svého
patrona sv. Huberta. Ve slavnostním průvodu, v jehož
čele byla tradičně nesena jelení trofej, nechyběli sokolníci, psovodi, myslivci s prapory i starostové obcí Mikroregionu Holešovsko. Průvod měl několik zastávek, kdy
trubači troubili na lesní rohy, a jezdci na rychlých koních
mezitím několikrát objeli náměstí. Kroky myslivců i občanů následně vedly do tematicky vyzdobeného kostela,
kde byla odsloužena svatohubertská mše svatá. Oslava
svátku svatého Huberta je v Holešově již oblíbenou
tradicí. Také to je jistě důvodem stále se zvyšující účasti
nejen myslivců ale i široké veřejnosti.
Hana Helsnerová
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Návrat tradic je tady. Sv. Martin, sv. Hubert, Lampionový průvod broučků, Den válečných veteránů... Dokud
můžeme, snažíme se v Holešově dodržovat a užívat si tradice, o které jsme v loňském roce byli ochuzeni. Podívejte
se v reportáži Holešov TV.

Skvělá nabídka pro absolventy základních škol
Holešovská přehlídka středních škol a pracovních příležitostí je již skutečně proslulá akce, na které se formou
burzy prezentují především střední školy, ale i některé podniky, které přijímají nastávající absolventy základních škol.
Holešovský zámek poskytuje reprezentativní a dostatečně
rozlehlé prostory, ve kterých mohou zejména střední školy
plně rozvinout svou nabídku a předvést, co všechno se jejich
studenti učí či mohou naučit. A že je toho nepřeberné množství - návštěvníci přehlídky si mohli ochutnat skvělé (samozřejmě nealkoholické) koktejly, prohlédnout si nádherné
rytiny do kovu, dřevořezby, výrobky ze dřeva, elektronická
udělátka, roboty, 3D tiskárny, dokonce se nechat načesat od
budoucích skvělých kadeřnic, ale třeba i jen převzít zajímavé
informační materiály od řady velmi zajímavých a atraktivních středních škol.
Přehlídku uspořádala Okresní hospodářská komora
Kroměříž, město Holešov a Úřad práce ČR, kontaktní pra-
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coviště Holešov za pomoci městského kulturního střediska
Holešov letos 19. října a přes covidový Damoklův meč byla
hojně zastoupena. Ostatně letos zde vystavoval a prezentoval rekordní počet středních škol a firem – zájemce vítalo
celkem 49 stánků. Akce byla zajímavá jak pro žáky vyšších
ročníků základních škol, jejich rodiče, pedagogy, ale také
pro širokou veřejnost nejen z Holešova. Stánky vystavovatelů zaplnily velký sál i sousedící sál číslo 128 a opravdu každý
si mohl vybrat v nepřeberné nabídce studijních programů
a učebních oborů od těch nejobecnějších - gymnaziálních až
po ty nejspecializovanější.
Slavnostní zahájení proběhlo jako obvykle v 9 hodin.
Úvodní slovo přednesla ředitelka Okresní hospodářské komory Kroměříž Jaroslava Nováková. Za město Holešov promluvil starosta města Mgr. Rudolf Seifert.
Karel Bartošek
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Pestrý advent v Holešově
Město Holešov v předvánočním čase nabídne kromě tradičních akcí i nové hudební projekty a zážitky.
Centrem dění bude náměstí Dr. E. Beneše i holešovský
zámek. Mezi každoroční oblíbené události patří vystoupení ZUŠ Holešov o adventních nedělích, vánoční trhy
nebo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Letošní
novinkou pak bude například „Štěpánská noc“ nebo vystoupení Pražského komorního baletu, na který Holešov
čeká už několik let. Pro děti bude 8. prosince připravena
pohádková revue Adventní čas s Jů a Hele.

Vánoční trhy vyvrcholí rozsvícením
vánočního stromu
Neopomenutelnou součástí zahájení adventu jsou
vánoční trhy, které se letos uskuteční 27. listopadu na
náměstí dr. E. Beneše. Je to příležitost k setkání, navození atmosféry nebo nakoupení vánočních dárků. Nabídka
produktů bude opět různorodá, od pochutin přes řemeslné výrobky až po oblečení nebo hračky. Odpoledne pak
bude patřit Holešovskému komornímu orchestru a Holešovskému chrámovému sboru. V kostele Nanebevzetí
Panny Marie posluchačům dopřejí nádherný zážitek
v podobě adventního koncertu, spojeného s žehnáním
adventních věnců a zapálením první adventní svíce.
Rozsvícen poté bude také vánoční strom na náměstí
dr. E. Beneše, tato slavnostní chvíle nastane v 17:30.

Krátce z našeho města

řů. Návštěvníci si je mohou přijít prohlédnout kdykoliv
během dne a díky působivému nasvícení také po setmění. „Vystavíme práce tvůrců z jižní a východní Moravy,
z Valašska, práce studentů tovačovské řezbářské školy
a betlémy, které do Holešova zapůjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín. Jedná se o betlémy rozložené na
jednotlivé figurky, basreliéfní řezbu, betlémy vyřezané
z jednoho kmene i betlémy skříňové,“ doplňuje za Městské kulturní středisko Dana Podhajská. Výstavu zahájíme
v sobotu 27. listopadu a potrvá až do 7. ledna
Holešov žije hudbou
21. 11. Carmina Vetera - Pražský komorní balet (zámek
Holešov)
26. 11. Mateo Flecha: Ensaladas (zámek Holešov)
27. 11. Adventní koncert Holešovský komorní orchestr
a Holešovský chrámový sbor (farní kostel)
27. 11. Vánoční koncert Anety Trněné a Patrika Možíše
(zámek Holešov)
4. 12. koncert s křestem nového CD kapely Texas (zámek
Holešov)
5. 12. Dasha a Pajky Pajk (kino Svět)
7. 12. Concentus Biiugis - jeden klavír, dva klavíristé, čtyři ruce (zámek Holešov)
9. 12. Vánoční koncert Big Bandu Josefa Hájka (kino
Svět)
12. 12. Adventní neděle se ZUŠ Holešov (nám. dr. E. Beneše)
19. 12. Adventní neděle se ZUŠ Holešov (nám. dr. E. Beneše)
19. 12. Roman Dragoun + Michal Žáček akusticky (zámek Holešov)
25. 12. Vánoční koncert HKO a HCHS (farní kostel)
26. 12. Štěpánská noc s Press Rock, Jarsonem Čápkem,
DJ Šmakinem a DJ Stevem (zámek Holešov)
26. 12. Vánoční koncert Moravských dětí a Plamínku
Hana Helsnerová

Betlémy za sklem lákají návštěvníky
ze širokého okolí
Po vzoru z loňského roku a díky velmi kladným ohlasům veřejnosti se v Holešově v zámeckých arkádách opět
uskuteční výstava Betlémy za sklem. K vidění budou dvě
desítky krásných uměleckých děl od moravských řezbá-

Podpořte činnost dobrovolných hasičů
v sobotu 20. 11. 2021 pořádá sbor dobrovolných hasičů města Holešova SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Neváhejte a kontaktujte nás, tel: 607 621 525 p. Libenský
Bližší informace na Facebooku: Sbor dobrovolných hasičů Holešov
Předem děkujeme za vaši podporu. Prosíme - nachystejte odpad k branám na svých pozemcích a na branku vyvěste praporek v podobě igelitového sáčku. Nenechávejte prosím, železný odpad volně před svými domy na ulicích,
aby nedocházelo ke znečišťování životního prostředí v Holešově.

Přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické
energie dne 25. 11. v čase 7:30 - 15:00, Holešov
a Holešov Všetuly, ul. Palackého, Družby a dále dne
26. 11. 2021, v čase 7:30-14:30 hod., Holešov, ul.
Zámecká a Dobrotice. Podrobné informace najdete
na úřední desce nebo na webu www.holesov.cz.

Za kulturou s potvrzením
o negativitě
Vážení příznivci holešovské kultury a společenského dění, s příchodem listopadu vstoupily v platnost nová protikovidová pravidla, která producenti
a pořadatelé kulturních akcí musí dodržovat. Budeme proto rádi, když na naše akce přijdete s jedním z vyžadovaných potvrzeních o negativitě a automaticky se prokážete. Vaše potvrzení o očkování,
negativním testu nebo prodělané nemoci zkontrolujeme před každou akcí, kterou pořádáme.
Předem vám děkujeme za vstřícnost a zodpovědnost k sobě i všem ostatním.
Tým Městského kulturního střediska Holešov

Vracejte vstupenky
za zrušené akce
Do 30. listopadu máte možnost vrátit zakoupené
vstupenky na představení, která MKS Holešov musela v roce 2020 zrušit v důsledku covidové pandemie. Jedná se o koncerty Nikoly Muchy a kapely
Javory, Oldies Disco a představení pro děti Culinka.
Vstupenky vracejte v Městském informačním centru Holešov. Po 30. listopadu případně vstupenky
propadají. (dap)

Městský web nabízí
novou sekci
V souvislosti se situací v době epidemie našly své
místo v našem městě panely, na kterých prezentujeme zajímavé informace z historie i současnosti
Holešova. Na panelech je momentálně k vidění již
druhá výstava, tentokrát věnovaná městské knihovně a knihovnictví v Holešově. Věříme, že si ji mnozí
již stačili prohlédnout, stejně jako výstavu první
- Zázračný Rabín Šach a tajuplné židovské město.
Komu se ale nepoštěstilo si všechny panely pročíst,
může si to vynahradit online. Zřídili jsme novou
sekci, ve které si zájemci mohou jednotlivé panely
rozkliknout a pročítat dle libosti. Jako bonus byly
zveřejněny také dvě výstavy z let minulých – Malé
i velké holešovské osmičky a Holešovské devítky.
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Chystejte brusle, kluziště bude k dispozici
už o prvním prosincovém víkendu
Technické služby Holešov již
připravují provoz ledního kluziště.
Bude, stejně jako vloni, umístěno na
tzv.„Oreláku“ v ulici Zlínská. Zahájení
bruslařské sezóny je naplánováno na
první prosincový víkend. V současné
době se předpokládá obvyklý provoz
a budeme doufat, že nenastane situace, kterou známe z loňského roku.
O podrobnostech budeme informovat.
Hana Helsnerová

První rok s Holešov TV

Africké plody oživily říjnové trhy
Náruče ananasů, banánů, avokád, dračího ovoce,
papájí a mnoha dalších voňavých afrických plodů zdobily
holešovské náměstí při říjnových řemeslných a farmářských trzích. Jednoznačně šlo o mimořádnou a lákavou
událost, kdy jsme se mohli dozvědět mnohé o exotickém
ovoci, ochutnat jej nebo koupit, co hrdlo ráčilo. Této možnosti využila velká spousta lidí. Mimo jiné bylo možné
pořídit sýrové speciality, koření, keramiku, návštěvníci se
mohli občerstvit burčákem, medovinou a náměstím se
už dokonce linula vůně svařáku. Byla to zkrátka zajímavá
kombinace chutí i vůní. Věříme, že si každý našel to své.
Na další - tentokrát už adventní - trhy se můžete těšit
27. 11. 2021.
Hana Helsnerová
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DUJTE NA
táže přímo ze závodů, vysokou
LE
sledovanost má také ohlédnutí
za hudebním festivalem MusicTON nebo problematika budow
v.
w.h
olesovt
vy na vlakovém nádraží. Na vědomí bereme také kritiku, stále
se učíme a snažíme se posouvat dál, jen ta kadence slov se
ne a ne zpomalit. Je toho totiž tolik, co je potřeba v krátkém čase sdělit, že to snad ani jinak nejde. Ale pracujeme
na tom. Děkujeme za vaši přízeň.
Hana Helsnerová
w

Holešovská televize má za sebou právě rok svého
fungování a pomalu (ale jistě) se stává součástí společenského dění v našem městě. Je nám velkou ctí, že se stala
častým zdrojem informací, a že získáváme zpětnou vazbu
i ze vzdálených koutů naší republiky. Za rok svého působení vám Holešov TV přinesla 46 reportáží z oblasti kultury,
sportu, investic i školství, 5 koncertů skvělých holešovských kapel i orchestru, předčítání pověstí, upoutávky
i videoklipy. Nejvíce se vám líbilo video o našem městě
a jeho památkách, rádi sledujete akční sportovní repor-

Kurz pro předškoláky
MC Srdíčko bude na začátku roku 2022 pořádat
kurz PŘEDŠKOLÁČEK. Motto: Předškolák si může hrát,
přitom by měl ale znát, jakou barvu hračky mají, a jak
tvary vypadají, vyjmenovat týden celý od pondělí do
neděli, seznámit se s pastelkami, s kamarády - skoro
všemi. Nebojte se, nic to není - pojďte s námi do učení!
Každé úterý v 15 a 16 hodin. Začínáme 11. ledna 2022. Lektorka: dlouholetá paní učitelka I. stupně
ZŠ Mgr. Kateřina Jarkovská Němečková. Cena: 400
Kč/10 lekcí. Cílem kurzu je připravovat děti hravou
formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti
a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní
výuky. V kurzu se střídají činnosti rozvíjející: jemnou
motoriku, grafomotoriku (uvolnění ruky, příprava
na psaní), řeč a myšlení, sluchové vnímání a paměť,
zrakové vnímání, prostorovou pravolevou orientaci,
orientaci v čase, početní představy, soustředění. Systematická příprava hrou na školu je pro děti důležitá,
stejně významný je i společně strávený čas s vrstevníky, společné prožívání prvních malých úspěchů
i neúspěchů a veselých zážitků.
Přihlášky na email: m.c.srdicko@seznam.cz,
do zprávy na www.facebook.com/MCSrdicko nebo
osobně v kanceláři MC Srdíčko, Školní 1582, Holešov,
tel. 731 048 029.

Výměna starých kotlů
Na základě zákona o ochraně ovzduší bude
od 1. 9. 2022 zakázáno používat staré kotle na pevná paliva, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy,
přičemž informace o emisní třídě lze zjistit ze štítku
kotle nebo v návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.
Domácnosti s nižšími příjmy mohou požádat
Zlínský kraj o příspěvek na výměnu starého kotle
v rámci „Kotlíkových dotací“; již nyní lze podávat tzv.
předžádosti obsahující základní údaje o žadateli a novém zdroji vytápění. Kraj tak získá informaci o celkové
částce, o kterou požádá Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace lze získat na: www.kr-zlinsky.cz/
kotliky, e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 411.
Ostatní domácnosti mohou využít na výměnu
kotlů dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. Podrobnější informace na www.novazelenausporam.cz.
Ing. Lenka Brezanská

Další odběrové místo
v Holešově
Dne 1. 11. 2021 bylo otevřeno nové odběrové místo
v Holešově, náměstí Dr. E. Beneše 13, (vedle pekárny
Svoboda Březík). Po - Pá 7 - 17 h
Možnosti odběru:
Antigenní test (výsledek do 5 min s potvrzením)
PCR test (výsledek na druhý den)
Odběry:
- hrazeny pojišťovnou (při splnění podmínek)
- pro samoplátce
Testy z kraje nosu nebo krku, pro děti se použivá
u PCR žvýkačka.
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Výsadkoví veteráni se zaslouženě bavili
Řekne-li se název „výsadkoví veteráni“, vyvolá to
u řady Holešováků minimálně obdiv, hrdost, ale taky
trošku nostalgii – vždyť ti hrdinové roku 1968 jsou už
opravdu hodně postarší pánové. Ale to je pocit značně
mylný. I když roky narození u těchto starších mladíků sahají do padesátých let dvacátého století (a někdy i před
ně) a tedy numericky jsou opravdu dlouhověcí, snad
absolvovaný parašutistický výcvik, snad prožité tvrdosti
života, snad skvělá kondice svědčí o opaku. I když během
roku vykonávají řadu prospěšných akcí a aktivit, pomáhají s mládeží, zajišťují uniformovaný doprovod řady
oficiálních akcí, připomínají slavnou historii svého pluku, jednou za rok se dovedou pořádně odvázat a slavit.
Již řadu let pořádá KVV Holešov podzimní akci „Tradiční
výsadkové vinobraní“. Toto setkání výsadkových veteránů a jejich přátel se i letos konalo ve společenském sále
internátu policejní školy a to v pátek 15. října. V 16,00
hodina nastoupili veteráni tentokrát vesměs ve společenském oblečení, často se svými manželkami, do slav-

nostně vyzdobeného sálu. Servírovalo se lahodné víno,
dobré jídlo a jako duševní potrava sloužila opět veselá
hudba v podání osvědčeného Aloise Cholasty. Za svými
přáteli a bývalými kolegy přijeli výsadkoví veteráni ze
Zlína v čele s novým předsedou KVV Zlín Jindřichem Indrou, významnou návštěvou byli rovněž aktivní vojáci,
kteří v rámci 102. průzkumného praporu v Prostějově
absolvovali bojová nasazení v zahraničních vojenských
misích – holešovským parašutistům dobře známí René
Sábela a Pavel Bodrogy s rodinami. Setkání navštívil
starosta města Rudolf Seifert a večer moderoval jeden
z hlavních organizátorů, Josef Bartošek. Součástí večera
byla i opravdu mimořádně bohatá tombola s řadou cen
od příznivců KVV, kterou by se mohl chlubit jakýkoliv
reprezentační ples. A duchem a energií mladí výsadkáři se perfektně bavili, tančili, zpívali a povídali si až do
pozdních hodin.
I v letošním roce si 11. listopadu připomeneme svátek válečných veteránů. Naše město má velké štěstí –ne-

jen, že může navazovat na skvělou tradici statečných vojáků, ale řada z nich stále žije mezi námi. Připomeňme
si alespoň toho 11.11. s velkou vděčností tyto perfektní
kluky, kteří byli připraveni pro náš národ a svobodu přinést i tu nejvyšší oběť.
Karel Bartošek

Den válečných veteránů připomíná hrdinství a odvahu vojáků
Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo podepsáno
příměří mezi zeměmi Dohody a Německem, jímž byly na
západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Od roku
2004 je i v České republice 11. listopadu připomínán
významný den – Den válečných veteránů. Symbolem
tohoto dne jsou květy vlčích máků, což má svůj původ
v básni Na flanderských polích. Báseň napsal kanadský
chirurg John McCrae, sloužící na západní frontě. Báseň
se stala velmi populární a po válce se stal vlčí mák symbolem válečných veteránů.
Vedení města spolu s výsadkovými veterány a dalšími zúčastněnými uctili památku a hrdinství vojáků
položením květin, zapálením svící a několika slovy u pamětní desky u 1. Základní školy, u pomníku v Americkém
parku, u pomníku ve Všetulích a také v okolních obcích.
Stejný úmysl měla pak také odpolední mše svatá.
Hana Helsnerová

Svatý Martin přijel, sníh ale nepřivezl
Po roční pauze si mohli návštěvníci holešovského
náměstí užít oblíbenou tradici příjezdu sv. Martina a žehnání i ochutnávku svatomartinských vín. Prvním bodem
programu však byla mše, kterou holešovský farář sloužil
mimo jiné za válečné veterány. Poté se už na náměstí začaly scházet hloučky lidí napříč všemi generacemi a netrpělivě očekávaly příjezd sv. Martina. K čekání jim hrála
kapela JazzBook Dixi – Zlín.
Jakmile odbila sedmnáctá hodina, byla svatomartinská družina ohlášena a návštěvníci byli seznámeni
s legendou. S velkým nadšením pak celé náměstí přivítalo početný průvod v čele s žebrákem, následovaným
paní Zimou i sv. Martinem. Ten ale tentokrát nedorazil na
bílém koni, ale na nazdobeném hnědákovi. Celé vystoupení vyvrcholilo krátkou scénkou ze zmíněné legendy
o římském vojákovi Martinu z Tours a jeho plášti, jehož
polovinu daroval žebrákovi.

K této slavnosti pak neodmyslitelně patří žehnání
a ochutnávka svatomartinských mladých vín, obojí nechybělo ani letos. Věříme, že si návštěvníci tento podvečer u (sice
zatím nerozsvíceného) vánočního stromu užili i bez sněhu.
Hana Helsnerová
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Při třinácté prohlídkové sezóně byla překonána hranice
40 000 návštěvníků
Společný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství
olomouckého, farností, měst a obcí v regionu započal
v roce 2009. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je
součástí projektu od počátku a kostel sv. Anny se připojil
v roce 2012. Lidé jsou velmi rádi, že naleznou kostely
otevřené a využívají možnosti prohlídek zdarma. Doposud jsme provedli 41 081 návštěvníků.
Stejně jako v loňském roce začala prohlídková sezóna o měsíc později, tj. od 1. června. Kostel Nanebevzetí
Panny Marie spolu s Černou kaplí si prohlédlo během
čtyř měsíců celkem 2 235 zájemců, z toho 29 cizinců.
Velkou odměnou po prohlídce byla i možnost vystoupat
po točitém schodišti nahoru k varhanám a zažít jedinečný výhled na celou chrámovou loď. Stalo se i některým
návštěvníkům, že sem vystoupali těsně před polednem,
a mohli tak navíc zblízka slyšet i zvuk našich 400 let starých zvonů. Když si člověk uvědomí, že tyto zvony byly
umístěny ještě v předešlém kostele stojícím na tomto
místě a slyšel je vyzvánět i sv. Jan Sarkander, tak se daný
okamžik promění v nezapomenutelný zážitek.
Kostel sv. Anny spolu s kaplí sv. Kosmy a Damiána
navštívilo v letošním roce 1 809 zájemců, z toho 25 cizinců. Stalo se i pravidlem, že si návštěvníci přáli pro-

hlédnout Pamětní síň sv. Jana Sarkandera s jedinečnými
exponáty, umístěnou v oratoři tohoto bývalého trinitářského kostela.
Jakou zajímavost zmínit v závěru? Z návštěvníků
k nám zavítali i umělci, kteří konali pouť na Velehrad.
Mezi nimi byla i slovenská herečka Jana Oľhová, která

si například zahrála matku Marthy Issové v pohádce
Sedmero krkavců. O nadšení z prohlídek svědčí i četné
děkovné zápisy v návštěvních knihách. Děkujeme všem
za návštěvu a těšíme se na další sezónu.
Mgr. Radka Procházková
Římskokatolická farnost Holešov

Téměř čtyři sta dětí z mikroregionu si zkusilo vyrobit vlastní knihu
Jak vzniká kniha? Kdo ji napíše, kdo nakreslí obrázky
a jak vlastně vypadá spisovatel? Mnoho otázek v hlavičkách malých čtenářů, na které našly holešovské knihovnice odpovědi. U příležitosti stého výročí knihovny uspořádaly tvůrčí dílny pro žáky prvních stupňů základních škol
s českou ilustrátorkou, spisovatelkou a autorkou obřího
leporela dějin českého národa Lucií Seifertovou.
Během října a začátku listopadu se na zámku konalo pět setkání pro děti z Přílep, Martinic, Rymic, první
a třetí holešovské základní školy a základní školy praktické. Téměř čtyři sta žáků z našeho mikroregionu si mohlo
vyzkoušet kreativní práci spisovatele.
„V každé skupince mohlo pracovat maximálně padesát dětí. Je to mnoho, ale paní Seifertová měla organizaci velmi dobře zvládnutou. Byla radost dívat se. Děti se
dověděly jak vzniká kniha, poté pracovaly ve skupinách,
zpracovavaly zadaný úsek českých dějin a když tyto
úseky spojily, vznikla opravdu krásná leporela,“ popsala
průběh dílen knihovnice Hana Zaoralová. Některé školy spojily workshopy také s komentovanou prohlídkou
výstavy 100 let knihovny, která se na zámku konala do
7. listopadu, a současně si prohlédly obří leporelo Lucie
Seifertové. Bylo doplňkem expozice, na což navazovaly
i zmíněné dílny.
Městská knihovna i Městské kulturní středisko Holešov děkuje pořadateli Místní akční skupině Moštěnka,
o. p. s., která akci pro děti financovala. Tato obecně prospěšná společnost v rámci projektu Místní akční plán
vzdělávání II pro ORP Holešov (MAP) se prioritně zaměřuje na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí
a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškol-
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ního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání a podporuje také projekty knihoven. Cílem je
plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které
přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality
vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj
potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je
vznik funkčního místního partnerství zřizovatelů, ředitelů
škol a vzdělávacích organizací – NNO, školních družin, soukromých vzdělávacích institucí a dalších subjektů.
Dana Podhajská

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Vladimíra Rafajová – Holešov
Roman Kubla – Holešov
Lenka Belobradová – Zlín
Roman Belobrad – Zlín

ÚMRTÍ
Miroslav Špaldoň – Holešov
Marie Nelešovská – Žopy
Stanislav Válek – Holešov
Helena Holotová – Holešov
Marie Kubáňová – Holešov

Alžběta Mynaříková – Holešov
Vlasta Machálková – Holešov
Marcela Gabková – Holešov
Lubomír Kuchař – Holešov
Jaroslav Sekera – Holešov

Jana Valentová – Holešov
Vlasta Mrázková – Holešov
Vladimíra Jandalová – Holešov
Jaromír Helsner – Holešov
Zpracovala: Jarmila Medková - matrikářka

Blahopřání

Vzpomínka na sestru Helenu...

16. listopadu oslavili naši drazí rodiče Karla a Karol Vassovi 60 let společné cesty životem. Maminko a tatínku, přejeme Vám pevné zdraví, vzájemné pochopení, lásku a radost
do dalších společných let. Dcera Šárka a syn Petr s rodinami

V těchto dnech jsme se rozloučili
s naší kamarádkou – Helenou Holotovou,
která s námi po dvacet let spolupracovala
v místním Sokole. Mnozí jste se s ní potkávali, když jste si šli rekreačně zahrát
nebo jinak sportovat do naší tělocvičny
v sokolovně.
První roky byla cvičenkou ve skupině všestrannosti žen a po zdravotních
potížích zastávala funkci hospodářky
ve výboru Sokola až do dnešních dnů.
Nepostradatelná byla pro cvičitelky žen
při nácvicích sletových skladeb a obětavě zajišťovala hudební doprovod. Při

setkáních seniorského klubu žen a jiných
příležitostech bylo uvaření šálku kávy
pro ni už samozřejmostí. A její zručnost
při drobných opravách v sokolovně byla
pro nás výhodou. Byla součástí těch několika jedinců, kteří v T. J. Sokol pomáhali
vytvářet dobré prostředí pro jeho členy.
Dnes se s ní loučíme a děkujeme za její
práci. Bude nám scházet a vzpomeneme
si na ni při všech příležitostech, které
s námi po léta prožívala.

Výbor T. J. Sokol Holešov

Fryšákův román Na Tesáku vychází po více než 80 letech
Cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem vydává na sklonku
letošního roku známý román Na Tesáku. Po více než 80 letech tak opět ožije
příběh odehrávající se v Hostýnských
vrších a mapující život pasekářů z poloviny osmnáctého století, kdy na zámku
v Bystřici pod Hostýnem vládl poslední
potomek rodu Rottalů.
František Fryšák-Buchlovský se narodil ve Fryštáku a jeho předkové patřili
ke slavnému bednářskému cechu. Byl
úředníkem na kroměřížském mlýně, po-

tom správcem mlýna v Bystřici pod Hostýnem. V Bystřici pod Hostýnem vlastnil
také velkoobchod a v letech 1919-1927
zastával post starosty města. Jeho kniha Na Tesáku je datována do roku 1934,
avšak byla vydána vlastním nákladem
a ve vlastní úpravě až v roce 1937.
„Město Bystřice pod Hostýnem,
kde s Cimbálovou muzikou Bukovinka
působíme, je již několik desetiletí neodmyslitelně spjato s valašským folklorem. Také my při zpracování hudebního
a tanečního materiálu čerpáme inspiraci

v nejbližším okolí a historii regionu. Bylo
jen otázkou času, kdy se nám do rukou
dostane příběh Jury Antoše žijícího na
Tesáku, popisující způsob života a práci
pasekářů i lásku Barči k zámeckému
lesnímu Lacnerovi“, přiblížila etnografka
Markéta Hnilicová, která společně s dalšími členy Bukovinky román připravuje
k vydání.
„K dokreslení příběhu pasekáře Jury
Antoše jsme požádali chvalčovského
malíře Karla Bubílka, aby do knihy zhotovil vlastní akvarely. Jeho dílka citlivě

a pravdivě ukazují krásu našeho kraje
a ilustrace knihu výrazně obohatily. Proto bychom Karlu Bubílkovi i jeho ženě Evě
chtěli opětovné vydání knihy věnovat“,
doplňuje Kateřina Kovaříková, umělecká
vedoucí Bukovinky.
Digitalizace knihy byla podpořena
grantem Města Bystřice pod Hostýnem.
Vydání knihy můžete podpořit v kampani
na internetových stránkách www.hithit.
cz se speciálními benefity. Podrobné informace na www.cmbukovinka.cz.

VÝROČÍ - PROSINEC
9. 12. 1951

zemřel v Lošticích KUBÍČEK, Václav, profesor pedagogiky, didaktiky a katechetiky, autor náboženských a didaktických spisů. Obecnou školu absolvoval v Holešově, poté navázal
studiem Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Pak vstoupil do kněžského semináře v Olomouci a v roce 1889 byl vysvěcen na kněze, následně působil v Lošticích. Od roku 1921
vyučoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Za svou práci obdržel v roce 1931 čestný titul monsignore. (* 21. 5. 1866 Žeranovice) – 70. výročí úmrtí
22. 12. 1886 se narodil ve Vizovicích PŠENČÍK, František, stavitel. Působil jako asistent Dušana Jurkoviče, získal místo cestmistra v Okresním hejtmanství holešovském, aktivně se zapojoval
do veřejného života. V roce 1914 pomáhal budovat areál pro Hanácko-valašskou výstavu v Holešově. Po roce 1945 se podílel na stavbě holešovského letiště, projektoval stavbu
stadionu a koupaliště. Přebral památkový dozor na řadě objektů, v Holešově např. dohlížel na opravy zámku, zámeckého parku a synagogy. Zásadně se podílel na budování
muzea lidových staveb v Rožnově pod Radhoštěm, kde působil až do své smrti. (†31. 5. 1971) – 135. výročí narození
28. 12. 1946 se narodil JAKUBČÍK, Josef, pracovník v kultuře. Absolvent holešovského gymnázia, v kultuře pracoval od roku 1972. Působil jako ředitel Městského kulturního střediska
Holešov v letech 1995–2008. Za jeho vedení vzniklo informační centrum v Holešově. Autor článků v regionálním tisku. – 75. výročí narození
31. 12. 1966 zemřel v Riu de Janeiru MIKLÍK, Josef Konstantin. Dětství prožil v Žopech. Studoval teologii v Olomouci a Obořišti u Olomouce, poté pokračoval ve studiích dějin na Univerzitě
Karlově, dále na pražské Německé univerzitě a na Svobodné ukrajinské univerzitě v Praze. Studoval také Státní archivní školu v Praze. Působil jako kněz v pražské arcidiecézi
a přednášel v Obořišti filozofii a teologii dějin. Publikoval v řadě časopisů, vydal také více než dvacet knih, spisy teologické, filozofické, hagiografické a historické, např. Kniha
o dobrém řízení státu (1931), Theologie dějin (1940) nebo Kritické studium (1947). Zasloužil se o vznik katolického rozhlasového vysílání v Československu. V roce 1948 odešel
do exilu, přes Německo, Francii a Španělsko do Brazílie. (*21. 3. 1895 Žopy) – 55. výročí úmrtí
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Holešovské poklady: Máte na půdě
zajímavý historický předmět
a nevíte, co s ním? Věnujte ho muzeu!
Město Holešov čeká v příštím roce velké jubileum a nejen to... Po mnoha letech
příprav se na zámku otevře také městské muzeum a galerie. Na tyto události se moc těšíme a chceme zapojit i vás, naši milí občané… pokud máte doma zajímavý historický
předmět či jiný umělecký artefakt, který chcete věnovat svému městu a podílet se tak
na jeho muzejních sbírkách, pošlete jeho fotografii na email podhajska@mks-holesov.
info. Naši muzeologové předmět posoudí a pokud zjistíme, že něco podobného ve sbírkách ještě nemáme nebo se jedná o jinak zajímavý kousek, moc rádi si dárek převezmeme a napíšeme o něm příběh do Holešovska nebo na naše facebookové stránky.
Největší Holešovské poklady se svými příběhy zařadíme také do nového prohlídkového
okruhu zámku, který se příští rok otevře.
Z celé sbírky může vzejít také samostatná výstava.
Tým MKS a Městského muzea a galerie Holešov

Skleněný zvěřinec se S. Stašovou
Zajímavým vánočním dárkem pro blízké by jistě mohlo být únorové představení
Skleněný zvěřinec se Simonou Stašovou v hlavní roli. S humorem i dojetím líčí život
opuštěné matky Amandy, která se po svém vyrovnává s dospělostí dětí a jejich nápadníky.
Skleněný zvěřinec se koná 22. února 2022 od 19 hodin. Vstupenky prodává informační centrum a zakoupit je můžete také on-line prostřednictvím webové stránky
www.holesov.info. Cena je 550 Kč. Jedná se o přeložené představení z 12. listopadu
2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. (dap)
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Vánoční koncert Big Bandu
Po dvou letech covidem vynucené přestávky se vrací tradiční a vyhledávaný vánoční koncert holešovského Big Bandu Josefa Hájka. Koná se v sobotu 9. prosince
od 19 hodin v kině Svět. Vstupenky jsou již v předprodeji a koupíte je buď v zámeckém
informačním centru a nebo on-line na www.holesov.info. Cena je 180 Kč v předprodeji
a 200 Kč na místě.
Big Band Josefa Hájka i letos vystoupí se svými zpěváky – Petrou Kuciánovou,
Petrou Foltýnovou, Josefem Vaverkou a Martinem Hejníkem. (dap)

www.holesov.cz
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Betlémy za skly zámeckých arkád,
Jů a Hele ze Studia kamarád
tip na adventní výlet pro celou rodinu v holešovském kině
Městské kulturní středisko zve rodiče a děti na loutkovou revue Vánoční čas se známými televizními postavičkami Jů a Hele ze Studia kamarád.
Vánoční pohádkové představení uvede v Holešově loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracující s Českou televizí.
Loutková pohádka Vánoční čas se koná ve středu 8. prosince od 17 hodin v sále
holešovského kina Svět.
Vstupenky koupíte v Městském informačním centru Holešov nebo on-line na
webových stránkách www.holesov.info. Cena je 170,- za dospělého, 100,- za dítě a děti
do 3 let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma.
(dap)

Dasha v předvánočním Holešově
Vynikající česká zpěvačka, vokalistka a pěvecká hvězda taneční soutěže Stardance
ČT DASHA zazpívá 5. prosince v kině Svět. Vystoupí se svou kapelou Pajky Pajk Martina
Kamžáka. Vstupenky prodává IC Holešov, cena je 470 Kč v předprodeji a 540 Kč na místě.
Městské kulturní středisko vás srdečně zve na tradiční výstavu betlémů, která se stejně jako loni koná za skly arkád holešovského zámku.
Půvabná expozice představí dvě desítky krásných uměleckých děl od moravských
řezbářů. Od 27. listopadu do 7. ledna 2022 si můžete prohlédnout práce tvůrců z jižní
a východní Moravy, z Valašska, práce studentů tovačovské řezbářské školy a betlémy, které
do Holešova zapůjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín. Jedná se o betlémy rozložené na
jednotlivé figurky, reliéfní a basreliéfní řezbu, betlémy vyřezané z jednoho kmene i betlémy skříňové.
Výstava bude po celou dobu trvání volně přístupná ze zámeckého nádvoří a díky speciálnímu nasvícení viditelná i po setmění. V den otevření 27. listopadu od 15 do 16 hodin
se zároveň koná koncert Trubačů zámku Holešov. (dap)

Dasha se narodila v roce 1981 ve Zlíně. Začínala v dětském sboru Filharmonie Bohuslava Martinů a se swingovou kapelou Big Band Zlín. V roce 1996 vyhrála Zlíntalent,
který jí otevřel cestu nejen ke zpívání, ale také k vydání debutového alba „… Do peřin“.
Díky této soutěži její další kroky zamířily do Prahy… spolupracovala s Jiřím Kornem,
doprovázela Karla Gotta a stala se stálým členem jeho orchestru. Jako vokalistka dále
spolupracovala s Helenou Vondráčkovou a řadou dalších předních českých interpretů.
Z televize ji známé jako křehkou, avšak nepřehlédnutelnou členku Moondance Orchestra Martina Kumžáka, který doprovází populární televizní show Stardance.
Dana Podhajská
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Studenti gymnázia si prohlédli fotky Jindřicha Štreita, maturanti
se setkali i s autorem
Téměř dvě stě studentů vyšších ročníků holešovského gymnázia absolvovalo v druhé polovině října
a na začátku listopadu komentované prohlídky výstavy
fotografií Jindřicha Štreita. Studenti maturitních ročníků se dokonce setkali s autorem samotným. Holešovský
zámek navštěvovali po skupinách s pedagogy společenských věd, českého jazyka a výtvarné výchovy.
Studenti si poslechli povídání o životě a práci předního českého dokumentaristy a některé ročníky přicházely na výstavu se zadáním vybrat si snímek, který se jim
nejvíc líbí a vysvětlit proč. V rámci setkání s tvorbou Jindřicha Štreita poté ve škole zhlédli také dokument České
televize Jindra ze Sovince.

Během komentovaných prohlídek měli také dotazy. Zajímalo je například, jaký fotoaparát Štreit používá
a jaká je postprodukce fotek. Ptali se také na osudy
lidí, které na fotkách viděli a jakým způsobem se k nim
fotograf dokáže dostat tak blízko, aby se stal součástí
jejich každodenního života. Společně se shodli na tom,
že Štreitovy fotky jsou velmi zajímavé a realistické. Opakovala se slova jako „opravdovost“, „pochopení“, „pozoruhodnost“, schopnost lidi „neodsuzovat“, nýbrž jim
„naslouchat a pochopit“. „Některé třídy byly tak nadšené, že chtěly jít znovu,“ řekla Jindřiška Sklenářová, která
na gymnáziu vyučuje výtvarnou výchovu a český jazyk
a doprovodila většinu skupin.

„Mám ze zájmu mladých lidí upřímnou a velkou radost. Pokud budou mít studenti i po návštěvě výstavy další
dotazy, velmi rád je zodpovím,“ reagoval samotný autor.
Výstava Jindřicha Štreita na holešovském zámku
trvala od 17. září do 7. listopadu a představila výběr fotografií z cyklů o menšinách na českém území. Jednalo
se o největší autorovu výstavu k 75. narozeninám, které
oslavil v září. V zámeckých sálech přitom vystavil fotky
ve světové premiéře. Štreitova výstava v Holešově skončila, jiná však brzy začne. 5. prosince fotograf zahájí další
výstavu ve francouzském Besançonu. I přes vysoký věk je
neskutečně tvůrčí a pracovitý.
Mgr. Dana Podhajská

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea
10. díl: poslední bubnování v Holešově
Bubnování zpráv je vlastně předchůdcem internetu, městského rozhlasu i dálkové komunikace. Poslední
bubnování policejním strážníkem Josefem Zehnalem
v jednotlivých částech Holešova se konalo 23. listopadu
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1938, tedy před 83 lety, téměř na den přesně, co vychází
listopadové Holešovsko. Ve sbírkách městského muzea
se dochoval onen buben i zarámované tablo, na kterém
je tento akt zachycen na fotografiích. Více informací se

bohužel nedochovalo, nicméně zprostředkovali jsme
vám alespoň náhled na tyto předměty…
(dap)
Foto Dana Podhajská

www.holesov.cz
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Poděkování Ing. Františku Rafajovi
Holešovská městská knihovna má ve svém fondu
i část bývalé knihovny P. Františka Alexe (1913-1988).
Jedná se především o různá vydání děl významných českých autorů – Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena,
Karla Hynka Máchy a Petra Bezruče, která jsou ve velké
míře doprovázena krásnými ilustracemi. P. František
Alex byl člověk mnoha zájmů, jeho láskou byla nejen
literatura, ale i hudba a výtvarné umění, proslul svou
sběratelskou činností. V letošním roce, kdy si knihovna
připomíná 100. výročí svého založení, se její fond rozšířil
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Co neodmyslitelně patří k podzimu? Burčák, pohyb
v přírodě i pouštění draků... Netradiční i tradiční akce
v obcích našeho Mikroregionu Holešovsko. Už jste někdy
viděli, že by se u nás konal burčákový pochod? A už jste
někdy zažili, že by v Holešově nefoukalo?

olesovt

v.

o drobné grafiky a knižní exlibris ze sbírky P. F. Alexe, které knihovně daroval Ing. František Rafaja. Část této sbírky byla představena i na výstavě k 100. výročí knihovny
pořádané na zámku. Pamětníci se s touto sbírkou již
mohli seznámit na výstavě s názvem „Pocta P. Františku
Alexovi“ konané v knihovně v roce 1993 u příležitosti
nedožitých 80. let tohoto oblíbeného holešovského
děkana. Na přípravě této výstavy se z velké části podílel
Ing. F. Rafaja.
Děkujeme Ing. Františku Rafajovi za tento vzácný
dar, který se stal součástí knihovny P. Františka Alexe,
uložené v holešovské knihovně.
I. Železná

Sbírka v Městské
knihovně
Městská knihovna v Holešově se zapojila do veřejné sbírky u příležitosti Dne válečných veteránů, kterou
pořádá nezisková organizace Post Bellum, zřizovatel
archivu Paměť národa.
Veřejná sbírka se koná ve dnech 1. – 30. listopadu 2021
po celé České republice a přispívat na ní je možné i on-line na
webu www.denveteranu.cz . Výše příspěvku za vlčí mák je
dobrovolná. Doporučená výše za jeden kus je 30,- Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu knihovny a děkujeme,
že zakoupením kytičky vlčího máku podpoříte veřejnou
sbírku neziskové organizace Post Bellum.

Pozvánky do obcí Mikroregionu Holešovsko
Kulturní akce Jankovice
Čtvrtek 25. listopadu 2021 Rozsvícení vánočního
stromu. Začátek v 17.30 před OÚ
Neděle 5. prosince 2021 Mikulášská jízda obcí s čerty
a andělem. Začátek v 16.00
Neděle 12. prosince 2021 Vánoční koncert s Moravskou Veselkou. Začátek v 15.00 v sále OÚ
Úterý 14. prosince 2021 Večerní zpívání u vánočního
stromu. Začátek v 18.00 před OÚ

Kulturní akce „Advent v Kostelci u Holešova“
26. listopadu 2021 Vánoční jarmark
Sokolovna Kostelec u Holešova, 15:00 hod.
4. prosince 2021 Vánoční koncert Patrika Možíše
Sokolovna Kostelec u Holešova, 16:00 hod.
10. prosince 2021 Vánoční zpívání
náves Kostelec u vánočního stromu, 17:30 hod.
18. prosince 2021 Vánoční posezení u cimbálu –
cimbálová muzika PRIMÁŠ, Sokolovna, 18:00 hod.

V Količíně a Rymicích měli jižní Moravu
na dosah
Vinařská obec Mutěnice, kam pravidelně vyráží tisíce lidí na burčákový pochod,
letos oficiální akci zrušila. Obce Količín a Rymice, jejichž obyvatelé jsou pravidelnými
návštěvníky Putování slováckými vinohrady, se však o tuto událost nechtěly nechat
ochudit, a tak si „Mutěnice“ nechali dopravit přímo sem k nám. V sobotu 9. října se tak
ve sportovním areálu Količín sešly stovky lidí, vybavených typickými skleničkami, aby
se společně vydali na asi tříkilometrový pochod do sousední vesnice. Cestou je čekalo
hned několik burčákových zastavení. Občerstvit se účastníci mohli také čajem, různými sýry, klobáskami, škvarky, chlebem nebo jiným pečivem. Nechyběl ani orloj, který
bývá součástí pochodů také přímo na Slovácku, ovšem v Količíně jej pojali tak nějak „po
svém“. Cílem pochodu bylo Bistro v Rymicích, kde pokračovalo bujaré veselí spolu s hudební produkcí a skvělou náladou. Pořadatelé měli připraveno na 500 litrů burčáku…
zda bylo toto množství dostačující, jsme už ale nezjistili :-)
Účastníci si originální nápad pochvalovali, a tak, kdo ví, třeba právě vznikla zbrusu
nová tradice. Na reportáž z burčákového pochodu se můžete podívat na Holešov TV pod
názvem Podzimní radosti - tradiční i neobvyklé.
Hana Helsnerová
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Výuka naruby na 1. ZŠ
Ve středu 20. října bylo v 5. A na 1. ZŠ Holešov
všechno jinak. Probíhala zde totiž Škola naruby – učili
žáci a paní učitelka se proměnila v běžnou žákyni. Děti
se rozdělily do trojic až čtveřic a každá skupinka měla na
starosti jednu vyučovací hodinu. Během dne probíhal
běžný rozvrh, a tak malí učitelé vyučovali český jazyk,
matematiku i vlastivědu.
Někteří si připravili pracovní list či prezentaci na
interaktivní tabuli, jiní soutěže,… Nikdo z malých
kantorů přípravu na vyučování nepodcenil a po každé
odučené hodině děti rozebíraly své pocity z učení. Všichni se shodli na tom, že to není tak jednoduché, jak to na
první pohled vypadá, že jim vadilo, když spolužáci rušili
vykřikováním. Při ohlédnutí na tento projektový den se
objevily i postřehy, jak je toto povolání náročné na hlas,

že není snadné učit, když někdo nejeví zájem, a hlavně
jak je těžké se věnovat každému dle jeho schopností
a potřeb, když je jich ve třídě pětadvacet. Ale také se holky a kluci rozplývali nad tím, jak je bavilo připravovat si
pro spolužáky úkoly, opravovat sešity a dávat jedničky.
Všichni se shodli na tom, že kantořina je opravdu náročné povolání. Někdy totiž není vůbec špatné podívat se
na svět z druhé strany, protože vidíme věci trošku jinak.
Akce se setkala s velice příznivým ohlasem ze strany
žáků. Na naši „školu naruby“ navážeme již za dva týdny,
protože zájemců o roli učitele bylo tolik, že se během
jednoho dne nestihli všichni vystřídat. Už nyní se těším
na nápady, o které mne moji páťáci obohatí.
Barbora Winklerová, 1. ZŠ Holešov

Prestižní jazykové zkoušky se blíží

Co dělají třeťáci?

Na jazykové zkoušky Cambridge KET nebo PET se v současnosti připravuje na 1. Základní škole dvacítka pilných studentů z 8. a 9. tříd. Své studium zahájili loni na podzim.
Bohužel většinu času museli výuku absolvovat díky zavřeným školám on-line. Přesto byli
na začátku října dostatečně připraveni, aby si mohli vyzkoušet, jak bude vypadat vlastní
písemná i ústní část přesně podle pravidel. Tyto podmínky jsou velmi přísné. Žáci nesmějí
mít na sobě oblečení s nápisy, aby se vyloučila možná nápověda. Také psací potřeby jsou
přesně stanovené, pravidlům podléhá i možnost přestávky nebo volba nápoje na občerstvení během písemky. S těmito a dalšími podrobnostmi seznámila žáky i jejich pozvané
rodiče paní MgA. Kateřina Kubáčková, oblastní ředitelka Lingua Centrum ve Zlíně, která
ochotně přijela na schůzku k nám do školy. Pochválila skvělé výsledky našich žáků, protože
není časté, aby se tak početná skupina ze základní školy připravovala na zkoušky. Účastníkům kurzu se díky jejich studijnímu úsilí a vynikajícímu vedení lektorky paní Mgr. Krumpolcové všem podařilo náročné testy „nanečisto“ splnit. V prosinci tedy mají předpoklady
anglickou zkoušku úspěšně zvládnout. Budeme jim držet palce!
J. Růžičková, 1. ZŠ Holešov

Prohlížejí si Holešovské památky, podívali se i do okolí Holešova a ze svých zážitků
zpracovali nádherné upoutávky pro návštěvníky našeho města. Všichni si dali záležet
na krásném písmu a celkovém výtvarném pojetí. Na to v naší 1. ZŠ velmi dbáme. Dětem se práce daří i díky skvělé spolupráci učitelky a asistentky pedagoga. Výsledkem je
společná práce na 1.
J. Růžičková, 1. ZŠ Holešov

Jak jsme na tom s komunikací?
Vážení občané, prosíme o vaši součinnost při zpracování komunikační koncepce
města Holešova. Pořizovaný dokument je součástí projektu OPZ Efektivní a přívětivý
úřad města Holešova při komunikaci s veřejností.
Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete na www.holesov.cz.
Dotazník je k dispozici do 23. 11. 2021. Děkujeme Vám za Vaši ochotu a čas.

Nabízím doučování ČJ všem věkovým kategoriím, přípravu na přijímací zkoušky i na
maturitu. Výuku FJ a RJ. Možnost výuky i v místě vašeho bydliště. Mobil 739 680 639.
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čím nebo vyučování matematiky dle Hejného metody.
V rámci tohoto projektu byla letos naplněna plnohodnotná třída, škola tedy po dlouhé době otevřela dvě
první třídy. Jak ale zmínil ve svém projevu pan starosta,
„dvojka“ byla progresivní vždycky, jako první například
měla zřízenou počítačovou učebnu.
Na slova chvály navazovala prohlídka školy, kdy
jsme mohli obdivovat zbrusu nové odborné učebny,
kuchyňku, dílny a veselé třídy. Pochvalu si zaslouží také
prezentující žáci, kteří v jednotlivých učebnách předváděli, jak umí pracovat s pomůckami nebo čemu se
v hodinách věnují. Velice atraktivní byla pro návštěvníky
ukázka robotiky nebo práce s 3D tiskárnou.
Prohlídku školy doplňovala výstava historických
fotografií, nad kterou se mnozí zastavovali a dojímali
se, když na ní objevili sebe nebo své kamarády. Náhled
do historie pak nabídl pan Miroslav Olšina, který taktéž
uspořádal dobové materiály, které byly použity nejen na
výstavu, ale také do školního almanachu. Stěny školy

w

Krásným a emotivním slavnostním setkáním v tělocvičně 2. Základní školy byly zahájeny dvoudenní oslavy
110. výročí jejího založení. Proslovy nebyly dlouhé, ale
byly výstižné. Z úst Karla Bartoška jsme se dozvěděli
informace z historie nejen druhé základní školy ale také
z historie školství v Holešově všeobecně. Na toto téma
připravujeme samostatný článek do Holešovska. Paní ředitelka pak vyhodnotila zvláště poslední roky fungování
školy, kdy došlo k velkým a razantním změnám. Podle
všeho to byly změny k lepšímu. To celé pak potvrdila
předsedkyně SRPD Adéla Ševčíková, která se nebála přiznat, že opravdu panovaly obavy z toho, že se škola bude
muset zavřít. Naštěstí k tomu nedošlo a v posledních letech se vše obrátilo a škola vzkvétá a modernizuje, čerpá
dotace a vymýšlí nové projekty. Tím nejviditelnějším je
zavedení nové nadstandardní výuky, kdy mohou děti
již od první třídy absolvovat rozšířenou výuku. Jedná se
o třídy Světa vzdělání, která rodičům nabízí hodiny logiky, osobnostního rozvoje, angličtiny s rodilým mluv-

S

2. Základní škola Holešov slavila
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pak zdobily práce žáků, jež vznikly při projektovém dni,
věnovaném právě tomuto krásnému školnímu výročí.
Během dvou dní školu navštívila velká spousta
současných i bývalých žáků, učitelů, pracovníků a také
mnoho potencionálních budoucích prvňáčků. Ti, kteří
vzpomínali, mnohdy zamačkávali slzu. Ti, kteří školu navštěvují, hrdě předváděli své výtvory a představovali své
teritorium. A ti, kteří školu neznali, byli mile překvapeni.
Jen tak dál a mnoho štěstí do dalších desetiletí.
Hana Helsnerová

„Dvojka“ slaví jubileum
2. Základní škola Holešov urazila v posledních 10 letech velký kus cesty: každý, kdo má možnost sledovat holešovské školství, bude s tímto názorem určitě souhlasit…
Každou školu lze hodnotit z mnoha pohledů – úhel
hodnocení se však vždy významně liší, jedná-li se o žáka
či rodiče, pedagoga bývalého či současného, veřejnost
v to nevyjímaje. Jak je na tom škola dnes z pohledu nezaujatého diváka? Kritérií lze nastavit mnoho, zde jsou jen
některá z nich:
a)vývoj počtu žáků – od počátku milénia škola zažila
(ať už z důvodů demografických či jiných) propad stavu
žáků, který však v roce 2015 díky aktivnímu přístupu celého pedagogického sboru úspěšně zastavila -od počtu 158
dětí v roce 2015/16 se v letošním školním roce podařilo
dosáhnout rekordního nárůstu celkového počtu o 26 žáků
na počet 219 dětí a letos „dvojka“ přivítá 46 prvňáčků,
kteří budou navštěvovat běžnou 1. třídu a 1. třídu Světa
vzdělání s rozšířenou výukou;

b)investice – pokud jste „dvojku“ několik let nenavštívili, budete velmi příjemně překvapeni významnými
změnami exteriéru i interiéru školy: překvapí vás nově
vybudované odborné učebny (naposledy pro výuku robotiky a programování či fyziky, matematiky a chemie) nebo
jazykové laboratoře, přírodovědná učebna či kompletní
proměna všech tříd I. stupně; nová tělocvična poskytuje
příjemný komfort pro výuku TV, zrekonstruovány byly
i kabinety pedagogů či místnosti školní družiny. Školní
zahrada prošla kompletní revitalizací a dnes v ní najdete
jak bylinkové záhony, tak místa, skýtající dětem zábavu
i relaxaci…Celková částka, použitá pro opravy, údržbu
a zkvalitnění vybavení školy formou dotací, darů či prostředků zřizovatele Města Holešov činí za posledních 10 let
rekordní částku !
c)vzdělání –v posledních 8 letech vznikla na „dvojce“
nová koncepce rozvoje školy, zaměřená na jazykové a polytechnické vzdělávání: škola poskytuje žákům polytech-

nické vzdělání na vysoké úrovni díky kvalitně vybaveným
dílnám a úzce spolupracuje s SPŠN Bystřice p.H.; součástí
jazykového vzdělávání je od letošního školního roku i jazyková výuka Světa vzdělávání až se 4 hodinami angličtiny
týdně včetně výuky s rodilým mluvčím…
Novinek a aktuálních změn najdete v této škole velké množství… Budete-li hodnotit školu formálně, doporučuji pročíst si Výroční zprávu za uplynulý školní rok
či podrobně si prohlédnout barvami a informacemi nabité
webové stránky „dvojky“ včetně FB školy.
Chcete-li však zažít poznání školy neformální – poznání přátelské a kreativní atmosféry, poznání bezpečného prostředí s kvalitním a fundovaným pedagogickým
sborem, pak jste zváni k osobní návštěvě školy: školy, která
má svébytné postavení ve školské soustavě Holešova, školy, která za posledních 8 let urazila velký kus cesty vpřed,
školy, která se na vás těší!
		
Mgr. Svatava Ságnerová
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STROM PILÍŘEM ŽIVOTA– projektové dny na 3. Základní škole
Stromy - tajemní velikáni skrývající ve svých korunách svědectví dávných věků. Díky své velikosti
a dlouhověkosti mají pro nás význam kulturní památky,
duchovního symbolu i ukazatele cesty.
Po celém světě si lidé uvědomují, jak jsou pro jednotlivce i pro celou planetu stromy důležité. Význam
stromů každoročně připomíná Den stromů. Při této příležitosti jsou slavnostně sázeny do krajiny. Datum svátku
stromů se v jednotlivých částech světa liší, protože se
koná v době nejpříznivější pro výsadbu stromů v dané
zemi. V České republice připadá Den stromů na 20. října.
Stromy hrají důležitou roli v mnoha směrech a právě
toto téma bylo náplní říjnových a listopadových projektových dnů pro žáky 6. a 7. ročníku na 3. Základní škole
v Holešově. V rámci pracovních činností žáci nejprve
připravili potřebné jámy pro výsadbu. V úvodu dopoledního programu pracovali ve třídách s paní učitelkou Idou
Bechníkovou, která vyučuje přírodopis a zeměpis. Formou myšlenkové mapy si zopakovali, co už o stromech
vědí. Při další práci ve skupinách na témata – Strom jako

dům, Strom jako živitel, Strom jako tvůrce krajiny, Strom
jako ochránce, Strom jako symbol, Strom v příslovích postupně do mapy doplňovali informace, které nově
získali. Následně vytvořili barevný plakát svého stromu.
Každá třída měla přidělený jeden strom, který při
sázení před školou „vybavila“ časovým pouzdrem se
vzkazy pro budoucnost. Pod vedením odborníka z praxe, paní Venduly Stellové, pak pokračovali v praktické
činnosti na pozemcích školy. Během šesti projektových
dnů v areálu školy zasadili celkem 11 stromů (dub zimní, jeřabiny, jírovce, buky, třešně, habry), několik keřů
a mnoho cibulovin, které školní nádvoří ozdobí svými
květy v jarních měsících.
V péči o zasazené stromy budeme pokračovat a až
se za pár let dnešní šesťáci a sedmáci přijdou do své
školy podívat, jejich strom před školní budovou jim bude
připomínat chvíle strávené se spolužáky ve školní lavici,
učitele a další společné zážitky ze školního prostředí.
On tu zůstane i pro další generace.
Mgr. Gabriela Kovářová, 3. ZŠ Holešov

Podzimní dílničky pro předškoláky v 3. ZŠ Holešov

Ve čtvrtek 21. října jsme opět po dlouhé době přivítali v 3. ZŠ Holešov předškoláky a jejich rodiče. V podzimně zaměřené výtvarné dílničce si děti vyrobily s pomocí paní učitelek
a žáků 9. tříd papírového draka a ježečka. Pro děti i rodiče to byla příležitost seznámit se s prostředím naší školy. Těšíme se na další odpoledne pro předškoláky, které by mělo proběhnout
v lednu a bude tentokrát sportovní.
Mgr. Alena Maťová, 3. ZŠ Holešov
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Dva dny „pěstování kultury“ na ZUŠ s Tomášem a Danielou Jirmanovými
Základní umělecké školy měly možnost využít v loňském školním roce v rámci programu Výzkum, vývoj, vzdělávání – Evropské strukturální a investiční fondy vzdělávání
s odborníky z praxe. Vzhledem k situaci se projekt protáhl až do letošního podzimu
a tak tuto skvělou šanci nepropásl ani nedávno vzniklý literárně-dramatický obor
a využil ji maximálně nejen pro své žáky, ale i pro děti z holešovských mateřských škol.
Pracovně by se dalo toto setkání nazvat jako „dva v jednom“ a to doslova. Dva „odborníci“, dva dny, dvě představení, dva workshopy pro dvě skupiny. V holešovské škole strávili
dva dny lektoři z Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, a to herec Tomáš Jirman a dramaturgyně specializující se na loutkové divadlo Daniela Jirmanová. Nejen, že
dětem ze ZUŠ i z MŠ zahráli představení, které vzniklo na základě poetických dětských
textů Christiana Morgensterna Ferda Páv a všelijaká zvířata (mimochodem mé oblíbené
knihy!), nastínili žákům různé přístupy k interpretaci a dramatizaci poezie, včetně technických cvičení a dovedností. Setkání, bylo velmi podnětné i pro mne, a věřím, že jak
mně, tak i žákům LDO pootevřelo dvířka k dalším zajímavým a netradičním postupům
v dramatické tvorbě. Velké poděkování proto patří vedení školy, které maximálně využívá tyto inspirativní příležitosti k obohacení výuky žáků i pedagogů ve všech oborech,
které lze na naší škole studovat. Děkujeme!
MgA. Vladimíra Dvořáková

Pedagogové z Holešovska si na vzdělávacím výjezdu obohatili své zkušenosti
Na dvoudenní vzdělávací akci vyrazili na přelomu
září a října pedagogové základních a mateřských škol z
ORP Holešov. Výlet přes Uherské Hradiště do penzionu
Skalák ve Skalce u Ježova na Hodonínsku pro ně připravila MAS – Partnerství Moštěnka v rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání (MAP II). Účastníci ocenili
nejen program, ale i to, že se po dlouhé době měli možnost osobně setkat a posílit tak vzájemnou spolupráci.
Jak se vzdělávají mimořádně nadané děti
První den patřil prezentaci Academic School v Uherském Hradišti, která používá moderní metody při výuce
s mimořádně nadanými dětmi, a to jak v mateřské, tak
i na základní škole. Ředitelka Věra Olšáková přiblížila
účastníkům práci s dětmi, pořádání dětských vědeckých
konferencí a pohovořila i o možnosti založení střední
školy pro nadané. „Cílem naší práce s žáky je vytvářet
především příjemné klima při výuce, dát žákům odborné
vzdělání, rozvíjet osobnost žáka, dbát na prevenci patologických jevů a řešit ji již v počátečních fázích – žádná šikana ve škole,“ sděluje na svých webových stránkách škola,
která se již řadu let zaměřuje na projekty ve výuce, kooperativní a konstruktivistické vyučování, skupinovou práci
aj. „Žáky vedeme k vlastnímu hodnocení jejich práce. Našimi metodami v nich dokážeme budovat zdravé sebevě-

domí. Máme vlastního speciálního pedagoga a řídíme se
programem Respektovat a být respektován,“ uvádí dále.
Malebný zámek i 300 let starý mlýn
Tým pedagogů a ředitelek cestou do Skalky u Ježova
navštívil ještě malebný zámek v Miloticích, ohlas sklidila i komentovaná prohlídka ART mlýna v Bohuslavicích,
v jehož nejstarší části se nachází dobové muzeum a výstava radiotechniky. Večer patřil nejen volné zábavě, ale
i seznámení s informacemi o projektu MAP II, MAP III
a sdílení zkušeností a dobré praxe.
Sebevědomí, sebepoznání, umění soustředit
se…
Nabitý program završila přednáška Boba Kartouse,
ředitele Pražského inovačního institutu, který se věnuje
budoucnosti výchovy a vzdělávání v prostředí rychle se
měnícího světa. Bob poukázal na fakt, že rychlý rozvoj
technologií a materiální i digitální přebytek zásadně narušil řadu původních, evolučně daných principů poznání
(moudrost stáří, perspektiva lepší budoucnosti, rozhodovací paralýza atp.). Mezi důležité kvality dnešní doby pod-

le jeho slov patří sebevědomí, sebepoznání nebo umění se
soustředit ve světě, který soustředění komplikuje.
Na přednášku navázal i workshop „Obyčejné hrdinství“ a rozebírání toho, jak zahrnout princip odbourávání
efektu přihlížejícího do každodenní práce školy.
Akce přispěla k naplnění hlavního cíle
Vzdělávací akce podle účastníků i organizátorů velkým dílem přispěla k naplnění hlavního cíle projektu,
kterým je posílení a prohloubení spolupráce a společné
plánování aktérů vzdělávání v území.
Kontakt pro další informace:
Zuzana Šálková, e-mail: zuzana.salkova@smarv.cz
Místní akční plán vzdělávání II (MAP II) se na území
ORP Holešovsko zaměřuje na rozvoj kvalitního vzdělávání
dětí a žáků do 15 let, sdílení zkušeností a v neposlední
řadě i na pomoc školám s investicemi. Jeho nositelem je
MAS – Partnerství Moštěnka. Do projektu se zapojilo 22
mateřských a základních škol na Holešovsku, také Městská knihovna Holešov a TYMY – Středisko volného času.
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Holešovské gymnázium pokračuje v mezinárodních projektech
Ačkoliv se zdá, že už třetí školní rok není nejvhodnější doba otevírat mezinárodní spolupráci, nepřestáváme u nás na gymnáziu věřit, že naši žáci mohou
navazovat nová přátelství, získávat cenné zkušenosti
a možná, dá-li konečně virus pokoj, i navštívit nové
země a poznat, jak se studuje, žije a pracuje v jiných zeměpisných šířkách.
V letech 2019-2021 jsme úspěšně realizovali dva
rozsáhlé projekty mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+, který je financován z fondů Evropské
unie. Závěr obou projektů byl sice poznamenán celosvětovou epidemií, ale my jsme poslední aktivity projektů
zvládli spolu s partnery z Itálie, Rumunska, Finska a Portugalska v on-line prostředí. Nedalo se nic dělat, všichni
jsme byli více či méně uvězněni u monitorů. Závěrečné
zprávy byly schváleny a my jsme letos na jaře optimisticky sepsali projekt nový.
Náš projekt, zaměřený na klima školy, prošel náročným výběrovým řízením, a tak můžeme s radostí
oznámit, že se vrháme do nového mezinárodního „dobrodružství“, které máme naplánované na roky 2022-23.
Když jsme do projektové dokumentace psali,
že doufáme v konec pandemie, netušili jsme, že ten
konec se opět zkomplikuje a že máme před sebou další
složitou zimu. O to více platí východiska, s nimiž jsme
do projektu vstupovali: chceme se zaměřit na školní
komunitu, rozumné a účelné využívání digitálních technologií, osobnostní rozvoj žáků a profesní rozvoj pedagogů. Poslední rok přinesl bohužel velký nárůst stresu
a psychických obtíží jak dětem, tak dospělým. Proto
se chceme zaměřit také na oblast well-beingu, kterou
ve škole reprezentují pracovní a studijní podmínky, možnosti poradenství, profesní podpory a spolupráce, volnočasové a extrakurikulární aktivity s žáky, akce budující
školní komunitu, společenství propojující rodinu a školu
a v neposlední řadě také na to, jak může škola přispět
k myšlence trvale udržitelného rozvoje.

Náš projekt jsme pojmenovali Well-being in schooling community – Spokojená školní komunita. Partnery
v tomto projektu jsou školy, s nimiž jsme již mezinárodní
spolupráci navázali, tudíž víme, kam míříme: prvním
partnerem projektu je střední škola Gemeinschaftsschule Anhalt e.V., z německého Köthenu, se kterou
spolupracujeme již několik let. Druhého partnera jsme
získali v předchozím erasmovém projektu – je jím italské Liceo Torricelli z městečka pod Vesuvem Somma
Vesuviana. Novým partnerem nám bude finské lyceum
Koulutuskuntayhtyma Tavastia, z města Hameenlinna,
které jsme měli možnost navštívit v rámci předchozího
erasmového projektu, a tak i v tomto případě nevstupujeme do neznámých vod.
V tuto chvíli nevíme, zda nám bude umožněno do
uvedených zemí v následujících dvou letech cestovat
či zda budou moci naši partneři přicestovat k nám. Ale
projekt má vyšší ambice, než jen „výlet“ – většinu uvedených cílů můžeme s partnery plnit, když nebude jiná
možnost, v prostředí on-line.
Ráda bych touto cestou poděkovala týmu, s nímž
jsem měla možnost více než dva roky na uvedených projektech pracovat. Především děkuji profesorce našeho
gymnázia paní Marii Otépkové, se kterou jsme projekty
sepsaly, organizovaly a administrovaly, ale hlavně jsme
spolu s kolegy získaly nenahraditelné zkušenosti, které
nás posouvají dál a motivují k další práci se studenty.

Děkujeme všem kolegům, kteří byli členy týmů, někteří
vycestovali s žáky do Itálie či do Portugalska, jiní pracovali na aktivitách se zahraničními hosty u nás na Moravě
a v našem městě. Děkujeme našim studentům za vzornou reprezentaci gymnázia, města a České republiky
v zahraničí a velmi děkujeme především partnerským
rodinám, které u nás hostily zahraniční studenty z Itálie.
V neposlední řadě děkujeme také starostovi Holešova
panu Rudolfu Seifertovi, který nás se všemi zahraničními hosty vždy mile přivítal na radnici.
Máme před sebou novou dvouletou výzvu, jejíž
součástí bude spolupráce s Německem, Itálií a Finskem.
Věříme, že klima školy tvoří především lidé – učitelé
a žáci. Je tedy jen na nás, jak si s každou situací poradíme, a to jak na domácím hřišti, tak ve spolupráci se
zahraničními partnery. Uvidíme, jaká podoba spolupráce nám v následujících letech bude dopřána. Pevně
věříme, že podobné aktivity mají pro naše studenty
velký význam bez ohledu na to, zda zkušenosti získají
prostřednictvím reálného výjezdu do partnerských zemí
a kontaktu se zahraničními studenty u nás v ČR, či „jen“
v podobě on-line setkání. Rádi vás budeme o našich dalších aktivitách informovat.
Za projektové týmy mezinárodní spolupráce Erasmus+
Mgr. Miriam Kuczmanová,
zástupkyně ředitele gymnázia

Holešovský MAP bude u celostátní výměny zkušeností
O víkendu 19.–21. listopadu se v Holešově poprvé
uskuteční Celostátní vzájemná výměna zkušeností, projekt s třicetiletou tradicí, který letos pořádá SVČ Tymy.
Na této akci proběhnou ve spolupráci s MAS – Partnerství Moštěnka v rámci projektu Místní akční plán
vzdělávání II pro ORP Holešov v sobotu i neděli zajímavé
přednášky na téma výchova a vzdělávání. Jsou určené
nejen pro pedagogy, ale i rodiče dětí holešovských základních a mateřských škol.
Těšit se můžete na VIP lektory.Třeba Jana Svobodu, který patří k předním a uznávaným psychologům u
nás, je i vynikající diagnostik. Jeho knihy „Praxe učitelů
v prevenci sociálně patologických jevů“, „Co mám dělat,
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když…“, „Sebepoznávání krokem a chůzí“, Modelkou
v padesáti“ nebo „Agrese a agresivita“ získaly velkou
oblibu širokého publika.
Dále přijede Marek Herman, který se na seminářích
soustředí zejména na sebepoznání a výchovu dětí do
šesti let. Je autorem zajímavých publikací o výchově,
třeba „Najděte si svého marťana“, „Máma není služka,
máma je dáma“, „Jsi tam, brácho?“.
Do Holešova přijede také Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu, který se věnuje budoucnosti
výchovy a vzdělávání v prostředí rychle se měnícího
světa. Jeho přednáška s názvem „Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?“ podle jeho stejnojmenné

knihy jistě přitáhne mnoho nekonvenčních posluchačů.
Program je opravdu pestrý, tak si přijďte rozšířit vaše obzory, těšíme se na Vás!
Kontakt pro další informace:
Zuzana Šálková, e-mail: zuzana.salkova@smarv.cz
Místní akční plán vzdělávání II (MAP II) se na území
ORP Holešovsko zaměřuje na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, sdílení zkušeností a v neposlední
řadě i na pomoc školám s investicemi. Jeho nositelem je
MAS – Partnerství Moštěnka. Do projektu se zapojilo 22
mateřských a základních škol na Holešovsku, také Městská knihovna Holešov a TYMY – Středisko volného času.

www.holesov.cz

SPOLEČNOST

Coolna prošla velkou proměnou a těší se z opravených prostor
V polovině srpna odstartovala v naší službě velká
rekonstrukce. Jak už to bývá, ani ta naše se neobešla
bez pár zádrhelů, ale nakonec se vše povedlo a my už
nyní naplno využíváme nově opravené prostory. Sídlíme stále na stejné adrese (tedy na ulici Školní1582),
ale můžeme obývat čtyři místnosti – kuchyňku, relaxační a konzultační místnost a hernu. V kuchyňce máme novou linku s potřebným nádobím, stoly a židle. Relaxační
část jsme vybavili dvěma pohodlnými sedačkami a naši
uživatelé zde můžou společně hrát deskové hry nebo být
na počítači. Herna je uzpůsobena pro sportovní a hudební vyžití. Máme tady stolní tenis a fotbálek, prostor
pro boxování či šipky. Z hudebních nástrojů jsou to pak
klávesy, kytara a elektrické bicí.
Náš Nízkoprahový klub Coolna je otevřen každý
všední den od 12 do 17 hodin. Děti ve věku 6 až 18 let
u nás mohou trávit svůj volný čas a plnit si své školní
povinnosti. Dokončení oprav nám také umožnilo zavést
několik novinek, co se týče programu. Každou středu od
15 do 17 hodin mohou naši uživatelé využít doučování.
Mohou si zde tedy ve větším klidu napsat referát, učit
se na testy, číst povinnou četbu nebo jim pomůžeme
vysvětlit učivo, ve kterém mají rezervy. Každý čtvrtek
jsme nyní vyhradili činnostem, které se u nás těší velké
oblibě. Konkrétně se jedná o dílnu vaření a dílnu tvoření. Tyto dílny budou probíhat taktéž od 15 do 17 hodin

a budeme je pravidelně střídat. Děti si tak můžou vyrobit
drobné dárečky nebo vyzkoušet nové výtvarné techniky.
Osvojí si také recepty, které pak můžou vyzkoušet i doma
s rodiči. Sportovní a hudební hernu pak mohou využívat
ve zbylé dny, tedy v pondělí, úterý a pátek, opět v čase
od 15 do 17 hodin.

Rekonstrukce ovšem neobnášela jen nový nábytek,
ale i větší zásahy. Ve dvou místnostech je nová podlaha,
výmalba, osvětlení, zásuvky, žaluzie a staré obklady jsou
zakryty sádrokartonovou předstěnou. Tím pádem byla
nákladná i po finanční stránce. Převážnou část jsme
hradili z vlastních zdrojů Charity Holešov a prostředků
Tříkrálové sbírky. Další část tvořilo 20 000 Kč, které jsme
získali od hypermarketu Tesco, v rámci jejich programu
„Vy rozhodujete, my pomáháme“. O finanční podporu
požádáme také vedení města, a věříme, že nás podpoří.
První listopadový týden se nesl ve znamení oslav. V pondělí 1. 11. si naši uživatelé mohli poprvé prohlédnout nově
zařízené prostory, přestřihli jsme pásku, proběhl slavnostní
přípitek a naše uživatele přišel pozdravit ředitel Charity Holešov, pan Jelínek. V úterý jsme vyráběli podzimní dekorace,
ve středu jsme si společně připravili výborné sladké šátečky
a v pátek si vyzkoušeli turnaj ve stolním fotbálku a šipkách.
Nízkoprahový klub Coolna je tu denně pro děti
a mládež. Nám ale přišlo líto, že nemůžeme opravené
prostory ukázat i dospělým, a proto pořádáme (v souladu
s nařízeními a opatřeními, která budou v tu dobu platná),
den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Uskuteční se
ve středu 1. 12. 2021 od 12 do 17 hodin na adrese Školní
1582 (bývalé SVČ Duha). Už teď připravujeme program
a těšíme se na vaši návštěvu. Jste srdečně zváni!
Za Nízkoprahový klub Coolna Klára Zalabáková

Postcovidová terapie a uzdravující
dýchání
Velmi zajímavou besedu na téma péče o postcovidové pacienty uspořádal Odbor SVZ
Holešov pro zaměstnance Centra pro seniory na téma postcovidová terapie a uzdravující
dýchání. Workshop byl otevřen i pro pracovnice a zdravotní sestry z Charity Holešov.
Workshop se uskutečnil ve středu 10. listopadu v Centru pro seniory Holešov. Přednášet přijela kapacita v oboru imunologie a alergologie Doc. MUDr. Eva Závadová, CSc.
Přítomným sdělila méně publikované informace o covidu. Přínosné byly informace o tom,
jak reaguje imunitní systém a jaké mohou nastat bouřlivé reakce, když člověk onemocní
a jak se tělo dovede bránit. Prevenci doporučuje školitelka dodržování mytí rukou, pobyt
na čerstvém vzduchu, pozitivní myšlení a dobrou náladu. Doporučuje konzumaci zdravé
stravy a vitamínů, nejlépe v přirozené potravě. A nejdůležitější je zdravé dýchání. Dále
upozornila, jak je důležité dýchat a pobývat na čerstvém vzduchu. Její přednášku doplnil
o praktickou ukázku student z Izraele Elijah Kagan, cvičitel jógy. Ten pracovnicím domova
ukázal několik cviků na zlepšení kapacity plic a rovněž ukázal, jak cvičit s pacienty, kteří
jsou v postcovidové rekonvalescenci.
Dle mého názoru se jednalo o velice zajímavou akci, kde bylo možno diskutovat
i o dalších tématech v souvislosti s covidem a situací kolem tohoto onemocnění. Poděkování patří i Mgr. Jiřině Novákové, která besedu tlumočila.
Irena Seifertová
Odbor SVZ MěÚ Holešov
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Mažoretky Lentilky obhájily titul mistra Evropy
Evropský šampionát mažoretek hostilo ve dnech
20. - 22. října 2021 oblíbené chorvatské letovisko - město Poreč. Holešovské mažoretky Lentilky však nemířily
na slunečnou pláž, i když teplého přímořského počasí
si také ještě stihly užít. Jejich úkolem bylo co nejlépe
reprezentovat Českou republiku a to se jim podařilo na
výbornou.
Mažoretkového klání se účastnilo sedm evropských zemí. Lentilky nás v letošním roce reprezentovaly
v disciplíně ParadeCorpJunior. Jejich svižné a energické
vystoupení na téma Sestra v akci, plné náročné práce
s hůlkou se vydařilo, a tak Lentilky s napětím do druhého
dne čekaly na vyhlášení výsledků. Výkony soupeřů byly

kvalitní, takže do poslední chvíle nebylo jasné, jakou
medaili si holky vybojují. S velkou radostí si na závěrečném ceremoniálu převzaly zlaté medaile a pohár za
1. místo a mohou se opět pyšnit titulem mistr Evropy 2021.
Poslední tréninky před odjezdem byly náročné – jak
fyzicky, tak psychicky. Vždy je to čest mít možnost reprezentovat Svaz mažoretek a twirlingu ČR a získat nominaci na zahraniční šampionát. Trenérka a choreografka
Jolana Saibertová svědomitě dívky připravila a právem
můžou být spolu s trenérkou Kateřinou Luckou na svoje
svěřenkyně pyšné. Děkujeme rodičům a příznivcům za
podporu, ať už fandili na dálku nebo přímo na místě.
Mažoretkám patří poděkování za píli, výdrž a odhodlání

při tréninku a za krásný soutěžní výkon. Dopravci Auto
Šťastný Holešov děkujeme za bezpečnou a bezproblémovou cestu. Velmi si vážíme finanční podpory města
Holešova a dvacítky dalších sponzorů, kteří nám usnadnili organizaci zahraniční výpravy.
Celý pobyt si Lentilky opravdu užily a nejdůležitější
bylo, že i přes všechna nutná opatření jsme se mohly soutěže zúčastnit. A teď už nezbývá než jen doufat,
že žádná další nucená pauza nenastane, protože začínají přípravy na další sezónu! Fotografie a videa jsou
ke zhlédnutí na Facebooku Mažoretky Holešov.
Mgr. Lenka Klepalová
Mažoretky Holešov

Mistrovství ČR v landkitingu
6. - 7. 11. 2021 se na letišti v Panenském Týnci konal
16. ročník mistrovství České republiky v LANDKITINGU,
které pořádala firma KITEFORCE. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách, a to v disciplíně RACE a FREESTYLE.
Do závodu race bylo přihlášeno okolo 20 závodníků, v kategorii freestyle soutěžilo 10 závodníků. Tedy
poměrně hojná účast a konkurence zde byla opravdu na
vysoké úrovni.
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V zástupech diváků sem zavítalo dalších zhruba
60 lidí, kteří vytvářeli perfektní atmosféru po oba dva
dny a náležitě fandili.
V zastoupení města Holešova a klubu Kiteboarding
Holešov se závodů zúčastnil teamový jezdec firmy Kiteboarding.cz Petr Němeček, který v kategorii race obhájil
2. místo a v kategorii freestyle místo 3. „V kategorii race
jsem s výsledkem spokojený, v kategorii freestyle mě to

trošku mrzí, protože ve finále, ve kterém jsme bojovali tři
jezdci, se mi nepodařilo odjet pár triků, což mě bohužel
stálo lepší umístění. Nicméně gratuluji Jindřichovi Houštěkovi za vítězství v obou disciplínách.“
Závěrem patří velké poděkování sponzorům: RAAB
Computer s.r.o., Kiteboarding.cz, městu Holešov, Flysurfer a GOOD COMPANY PRODUCTION.

www.holesov.cz
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Zámecká 5 netradičně v říjnu
V rámci snahy o zachování tradice se v pátek 22. října uskutečnil jubilejní 10. ročník závodu Zámecká 5. Je
to atraktivní běh, který začíná a končí na městském Stadionu Míru a jeho trasa vede zámeckou zahradou. Tentokrát zámeckou zahradou vybarvenou do podzimních
barev. Počasí ale vyšlo, sluníčko vydrželo, a tak závod
proběhl bez sebemenších komplikací. Na start hlavního

závodu se postavilo více než sto závodníků a přibližně
stejný počet dětí odstartoval při dětských závodech.
Pro vítězství si doběhl Tomáš Navrátil z AK Kroměříž,
druhou příčku obsadil Radek Šíbl a jako třetí do cíle dorazil Petr Kučera. Mezi ženami kralovala Martina Novotná. Závod si zaběhl také pan Vladislav Knebl, narozený
v roce 1935, kterému patří obrovská poklona. Podpořit

jej přijela celá početná rodina. Nechyběl ani Oldřich Jasenský, což je jediný běžec, který se zúčastnil každého
ročníku Zámecké pětky.
Blahopřejeme všem závodníkům a budeme se těšit
v příštím roce, pravděpodobně již v tradičním červnovém termínu.
Hana Helsnerová

Tomáš Navrátil

Martina Novotná

Vladislav Knebl

Fotbalový klub Holešovské holky - úspěšný podzim 2021
Když v květnu, po covidové přestávce, zahajoval
Fotbalový klub Holešovské holky opět svou činnost, čekal
vedení klubu nelehký úkol, a to zabezpečit dostatečné
finanční prostředky a také doplnit hráčský kádr. Předpokládalo se totiž, že v letošním roce bude divizní soutěž
žen mnohem náročnější a výkonnostně vyrovnanější.
Někdejší dominance holešovských děvčat, po odchodu
klíčových hráček a následném přerušení soutěží z epidemiologických důvodů, dostala trhlinu a nikdo nevěděl,
jak na tom bude klub v této sezoně. Příjemně překvapilo,
že se do přípravy zapojila všechna děvčata, která klub reprezentovala v předešlé sezóně. Nově se do týmu zapojily
sestry Kateřina, Julie a Karolina Slavíkovy,které přestoupily z Morkovic.
Příprava začala tréninky na novém hřišti Stadionu
Míru už v červnu. Po krátké červencové přestávce nastoupil
tým k tvrdé letní předsezonní přípravě. Vydařilo se soustředění na Rusavě a ve Slavkově pod Hostýnem,kde děvčata
absolvovala dvoufázovou přípravu, zaměřenou na posílení fyzického fondu i na herní stránku. Ovšem,tak jako
v předchozích letech, z důvodu probíhajících dovolených
a letních prázdnin, se tréninková morálka následně zhoršila. Družstvo absolvovalo pouze dva přípravné zápasy, a to
s Březůvkami a juniorkou Sigmy Olomouc. Účast na nich,
ani výkonnost nebyly dobré a skončily tak porážkou.
Z důvodu absence brankářky, v prvním mistrovském zápase, bylo nutno nastoupit v brance s hráčkou
z pole. Výsledkem byla zbytečná remíza 2:2 s Březůvkami.
V dalším zápase v Protivanově dokázala děvčata fotbalově
přehrát domácí celek a zvítězit 3:2, když domácí jen dotahovaly skóre. V následném okresním derby s Bezměrovem jsme dokázali být produktivnějším celkem, což vedlo
k výhře 3:0. I na horké půdě ve Vlkoši jsme zápas zvládli
a výsledkem bylo zasloužené vítězství 3:0. Nejtěžším
utkáním podzimu byl domácí zápas s celkem Uherského Brodu, kdy jsme po jasném vedení 3:0 zcela ztratili

kontrolu nad hrou a dovolili soupeři vyrovnat. O vítezství
rozhodla naše šťastná branka v závěru utkání. Zápas
s houževnatým celkem Mostkovic, na jeho nepříliš kvalitním hřišti, byl bojem s dobrým koncem pro náš celek
a výhra 2:1 nás posunula do čela tabulky. Zápas o první místo jsme pak odehráli v Mutěnicích,kde jsme dobrou hrou
domácí přehráli a odvezli si vítezství 2:0. Celkem uhrála
děvčata 19 bodů se skórem 19 : 8 a po zásluze, i když překvapivě, vedou tabulku v Moravskoslezské divizi žen sk. B.
Vyjádření předsedy klubu dr. Bednáře: „Výsledků
a umístění si nesmírně vážíme, zvláště proto, že při
častých absencích kvůli nemoci nebo zranění hrálo
družstvo v různě obměňovaných sestavách. Hráčky však
svou bojovností a nasazením dokázaly nahradit některé
fotbalové nedostatky. Patří jim za to poděkování celého
vedení klubu. Je potřeba ocenit práci realizačního týmu,
který náročností a citlivým přístupem vede tým správnou
cestou. Poděkování patří i našim sponzorům, díky nimž
můžeme úspěšně reprezentovat město Holešov.

V dresu Holešovských holek reprezentovaly tyto
hráčky: brankářka – Pitnerová; obrana - Setínská, Tiefenbachová, Slezáčková, Vašíčková, Kateřina Slavíková, Křenková; záloha -Jiroušková, Pospíšilíková, Stavjaníková, Řiháková, Julie Slavíková, Škrabalová; útok - Sklenaříková,
Karolina Slavíková, Doleželová a Ševčíková. V samém závěru sezóny se do hry zapojila Dvorníková a Motlochová.
Střelecká tabulka: Stavjaníková 4, Křenková 3, Doleželová 3, Ševčíková 2, Sklenaříková 2,Karolina Slavíková
2, Řiháková 2, Kotasová 1.
Na závěrečné hodnotící schůzi byly „Pamětním listem“ oceněny tyto hráčky: Sára Stavjaníková a Markéta
Křenková – nejlepší hráčka podzim 2021; Eva Sklenaříková a Simona Setínská – za výkonnostní růst – podzim
2021; Kateřina Slavíková, Julie Slavíková, Karolina Slavíková - za příkladnou tréninkovou morálku. „Čestné uznání“ za reprezentaci klubu bylo uděleno Monice Řihákové.
Zimní přípravu zahájí klub v lednu 2022. Zájemkyně
o ženskou kopanou, starší 15 let, jsou vítány!
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Mladší přípravka – SFK ELKO Holešov
Závěrečnými zápasy vyvrcholila o posledním říjnovém víkendu podzimní část fotbalové sezóny mladších
přípravek. V rámci ní jsme odehráli 10 soutěžních zápasů
v okresním a 8 zápasů v krajském přeboru FAČR. Pokud jste
se někdy byli podívat na nějaká mládežnická utkání, víte,
že v zápasech v těchto věkových kategoriích (7 – 9 let)
většinou převažuje útočná fáze nad obrannou, a padá tedy
hodně gólů. Náš průměr je přes 12 vstřelených branek na
zápas, což určitě není špatné.
Zimní příprava bude probíhat z větší části v tělocvičně.
Pokud to ale počasí dovolí, rádi bychom alespoň jeden trénink
v týdnu uskutečnili vždy venku na umělé trávě. Pro hráče pak
plánujeme účast na několika halových turnajích. Tím největším by měl být zřejmě Starez Cup 2021. Jedná se o turnaj pro
ročníky narození 2013 a měl by proběhnout formou 3. kol (víkendů). Turnaj se bude konat ve fotbalovém centru v Brněnských Ivanovicích a v rámci 18 zápasů bychom měli změřit síly
s týmy z Brna a okolí, se kterými jsme doposud ještě nehráli.
Trenéři Bob a Radek

Družstvo mladší přípravky po zápase na hřišti SK Baťov

Půl sezóny za námi – mladší žáci SFK ELKO Holešov
Je začátek listopadu a máme za sebou podzimní
část sezóny. Jsme rádi, že vše proběhlo, jak mělo, protože loni se soutěž na podzim kvůli pandemii covidu
nedohrála.
Odehráli jsme 11 utkání, kde jsme 4 zápasy vyhráli,
ve 2 remizovali a utrpěli 5 porážek. Výkony mužstva byly
jako na houpačce, a právě na to se musíme zaměřit, abychom podávali vyrovnanější výkony.

Každopádně děkuji hráčům (hráčkám) za tréninkový i zápasový přístup, mým asistentům za pomoc,
vedení oddílu za výborné zázemí a taktéž rodičům za
sportovní fandění a podporu mužstva.
Do zápasů zasáhli tito hráči: Marek Krumpolc, Filip
Hošťálek, Matěj Zadělák, Jiří Olivík,
Jakub Truhlář (13gólů), Radek Vlasák (3), Šimon
Skotek (2), Michal Klůj (2), Kryštof Pospíšilík (4), Ma-

rek Piska (1), Nela Folknerová (1), Vojtěch Tobolík (2),
Radek Nepeřil, Dominik Surý (1), Michal Crhák, Tomáš
Tuček, Jakub Mikšánek (1), Martin Arban, Filip Hrudík,
David Klůj.
Pokračujeme dál tréninky jak v hale, tak venku na
hřišti.
Trenér mladších žáků Truhlář Michal

Úspěšný podzim pro starší žáky
SFK ELKO Holešov
Ačkoliv závěr podzimní části sezóny starším žákům úplně nevyšel, celkově ho můžeme zhodnotit jako úspěšný. „V posledních kolech jsme se potýkali s velkou marodkou”
shodují se trenéři starších žáků.
Jinak však vidí podzimní část a výkony mužstva pozitivně. „Pořád je hodně
co zlepšovat” podotýká hlavní trenér starších žáků Marek Oral, proto příprava na jarní
část sezóny začne ještě koncem listopadu. Rozlučku s podzimní částí vzali starší žáci
malinko netradičně a jeli si vyzkoušet lasergame ve Zlíně. „Je to náročnější, než to vypadá, ale moc nás to baví” shodují se hráči.
S úspěšným podzimem se tak loučí
Starší žáci SFK ELKO HOLEŠOV
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Starší přípravka – SFK ELKO Holešov
Nacházíme se za polovinou podzimních soutěží
starších přípravek jak v krajské soutěži (Kroměříž, Morkovice, apod.), tak i v okresní soutěži (Rusava, Slavkov
apod.).Po již absolvovaných zápasech můžeme říci, že
jdeme správným směrem ke zdokonalování hráčů jak
v práci s míčem, herních dovednostech, taktice, tak
i ve fyzické připravenosti k zápasům. S každou odtrénovanou jednotkou a každým odehraným zápasem jde
vidět na hráčích průběžné zlepšování, což je i jeden
z našich cílů. Dalším pak je, aby hráči měli radost
z předvedené hry a těšili se na každý další zápas i trénink. Pomáhají nám i rodiče diváckou podporou svých
potomků na hřišti.
Čeká nás ještě spousta zápasů tak nám držte palce,
ať vše dobře a ve zdraví zvládneme. Ještě lépe uděláte,
když se na nás přijdete podívat i s Vašim dítětem a kdo
ví, třeba se i Váš potomek zapojí do naší party. A nemu-

sí to být jen nováčci. Mohou to být stejně tak i hráči z
okolních obcí, kteří mají snahu a cíl se neustále zlepšovat
v nejoblíbenější sportovní hře – fotbalu.

Na fotbalovém hřišti ve Všetulích nás najdete každou středu a pátek od 16.00 hodin.
Trenéři David, Erik a Ríša

Výsledky Krajského přeboru
SFK Elko Holešov – FC Ajax Bezměrov 15 – 5 (7 – 1)
sestava -Münster (B) / Zachara (B) , Hrudík , Skotek Štěpán, Klůj D., Hrnčiřík, Rákošová, Sklenář, Navrátil, Horka
Tadeáš / branky – Klůj 5x, Skotek Štěpán 4x, Hrudík 2x,
Münster 2x, Horka T 1x., Navrátil 1x
FC Morkovice - SFK Elko Holešov 6 – 23 (2 – 9)
sestava - Zachara (B), Hrudík, Skotek Štěpán, Klůj D.,
Hrnčiřík, Rákošová, Sklenář, Navrátil, Horka T. / branky
– Klůj 9x, Skotek Š. 5x, Hrudík 3x, Hrnčiřík 2x, Sklenář
2x, Horka T. 2x.,
SK Hanácká Slavia Kroměříž A - SFK Elko Holešov
34 – 2
sestava - Zachara(B), Hrudík, Skotek Š., Klůj D., Hrnčiřík,
Sklenář, Navrátil, Horka T. / branky – Klůj 1x, Skotek Š. 1x
SK Baťov - SFK Elko Holešov 10 – 21 ( 3 – 10 )
sestava - Zachara(B), Hrudík, Skotek Š., Klůj D., Hrnčiřík,

Rákošová, Sklenář, Navrátil, Horka T. / branky – Klůj 10x,
Skotek Š. 4x, Hrudík 4x, Horka T 1x., Navrátil 1x, Sklenář 1x
SK Hanácká Slavia Kroměříž B - SFK Elko Holešov
9 – 22 (5 – 9)
sestava - Zachara(B), Hrudík, Skotek Š., Klůj D., Hrnčiřík,
Rákošová, Sklenář, Bakalík, Horka T. / branky – Klůj 8x,
Skotek Š. 4x, Hrudík 3x, Sklenář 3x, Horka T 2x., Bakalík 2x
SFK Elko Holešov – V. Otrokovice 26 – 0 (15 – 0)
sestava - Zachara(B), Hrudík, Skotek Š., Hrnčiřík, Rákošová, Sklenář, Bakalík, Horka T., Navrátil / branky – Sklenář
7x, Skotek Š. 6x, Bakalík 3x, Hrudík 2x, Rákošová 2x, Hrnčiřík 2x, Navrátil 2x, Zachara 1x, Horka T 1x.
Bystřice p. Host. - SFK Elko Holešov 8 – 12 (5 – 5)
sestava - Sklenář(B), Skotek Š. (B), Klůj D., Hrudík, Skotek Štěpán, Hrnčiřík, Rákošová, Sklenář, Bakalík, Horka
T., Navrátil / branky – Klůj 5x, Hrudík 3x, Sklenář 1x,
Skotek Š. 1x, Bakalík 1x, Hrnčiřík 1x,

SFK Elko Holešov – Chropyně 9 – 7 (5 – 3)
sestava - Sklenář (B) Skotek Š. (B), Klůj D., Hrudík, Skotek Štěpán, Hrnčiřík, Rákošová, Sklenář, Bakalík, Horka
Tadeáš, Navrátil / branky – Klůj 7x Skotek Š. 2x
Tabulka bodování (Góly a asistence)
Klůj David
45/12 – 57b
Hrudík Filip
17/29 – 46b
Skotek Štěpán
27/9 – 36b
Sklenář Petr
14/3 – 17b
Hrnčiřík Oliver
5/8 – 13b
Horka Tadeáš
7/4 – 11b
Bakalík Patrik
6/3 – 9b
Zachara Adam
1/3 – 4b
Navrátil Tadeáš
4/0 – 4b
Rákošová Kristýna 2/2 –4b
Münster Jindřich 2/1 – 3b

Výsledky Okresního přeboru
TJ Sokol Martinice - SFK Elko Holešov 3 - 11 (1 – 6)
sestava -Münster (B) / Zachara (B), Hrudík, Skotek Štěpán, Klůj
D., Hrnčiřík, Rákošová, Sklenář, Navrátil, Horka Tadeáš / branky –
Klůj 5x, Skotek Š. 3x, Hrudík 1x, Münster 1x, Hrnčiřík 1x
SK Žeranovice - SFK Elko Holešov 9 - 21 (5 – 10)
sestava -Münster (B) / Zachara (B), Hrudík, Skotek Štěpán,
Klůj D., Hrnčiřík, Navrátil, Horka T./ branky – Klůj 10x, Hrudík 5x, Skotek Š. 3x, Navrátil 2x, Hrnčiřík 1x
SFK Elko Holešov – TJ Mrlínek 24 - 1 (13 – 0)
sestava -Münster (B) / Zachara (B), Hrudík, Skotek Štěpán,
Klůj D., Hrnčiřík, Sklenář, Navrátil, Horka Tadeáš
branky – Klůj 8x, Skotek Š. 6x, Hrudík 5x, Münster 1x, Hrnčiřík 1x, Sklenář 1x, Horka T. 1x, Zachara 1x
TJ Chvalčov - SFK Elko Holešov 8 – 14 ( 4 – 9 )
sestava -Münster (B) / Zachara (B), Hrudík, Skotek Štěpán,
Klůj D., Hrnčiřík, Navrátil, Horka Tadeáš
branky – Klůj8x, Hrudík 4 x,Horka 2x,
Mrlínek - SFK Elko Holešov 1 – 19 (0 – 9)

sestava - Münster (B) / Zachara (B) , Hrudík , Skotek Štěpán,
Klůj D., Hrnčiřík, Sklenář, Rákošová, Bakalík
branky – Klůj 9x, Bakalík 3x, Skotek Štěpán 3x, Hrudík 3x,
Hrnčiřík 1x
SFK Elko Holešov – SK Rusava 19 - 3 (11 - 1)
sestava -Münster (B) / Zachara (B) , Hrudík , Skotek Štěpán,
Klůj D., Hrnčiřík, Sklenář, Rákošová, Bakalík, Navrátil, Horka Tadeáš / branky – Klůj 4x,Sklenář 3x, Hrudík 3x, Skotek
Štěpán 2x, Bakalík 2x, Rákošová 2x, Horka T. 2x, Navrátil 1x
SFK Elko Holešov – Slavkov pod Hostýnem 13 - 10 ( 7-5 )
sestava - Zachara (B), Hrudík , Skotek Štěpán, Klůj D., Hrnčiřík, Rákošová, Bakalík, Sklenář, Navrátil, Horka Tadeáš /
branky – Klůj 10x, Skotek Š. 2x, Navrátil 1x
TJ Prusinovice - SFK Elko Holešov 2 – 29 ( 1 – 15)
sestava - Zachara (B), Hrudík , Skotek Štěpán, Klůj D., Hrnčiřík, Sklenář, Bakalík, Horka Tadeáš, Rákošová
branky –Skotek Š. 9x, Sklenář 6x, Klůj 5x, Hrudík 4x, Bakalík
2x, Rákošová 2x, Horka T. 1x,

SFK Elko Holešov – Žeranovice 12 - 4 ( 6 - 2 )
sestava -Zachara (B), Hrudík , Skotek Štěpán, Klůj D., Hrnčiřík, Bakalík, Sklenář, Navrátil, Horka Tadeáš
branky – Klůj 6x, Skotek Š. 4x, Hrudík 1x, Horka 1x
Tabulka bodování (Góly a asistence)
Klůj David
65/18 – 83b
Hrudík Filip
26/44 – 70b
Skotek Štěpán
32/24 – 56b
Sklenář Petr
10/3 – 13b
Bakalík Patrik
7/4 – 11b
Horka Tadeáš
7/2 –9b
Hrnčiřík Oliver
4/4 –8b
Rákošová Kristýna
4/4 – 8b
Navrátil Tadeáš
4/3 – 7b
Münster Jindřich
2/4 –6b
Zachara Adam
1/4 – 5b

listopad 2021 | 23

TYMY / SPOLEČNOST

Světýlkovou show vyvrcholila letošní slavnost
broučků v Holešově
uskutečnila světelná show. Toto představení sklidilo velký aplaus od dětí i dospělých. A na úplný závěr se děti
ještě mohly projet svítícím vláčkem po zámecké zahradě.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce, děkuji městu Holešov za podporu a spolupráci, dále pracovníkům MKS a také Lukáši Leškovi.
Akce se uskutečnila v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva 63.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYM
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V pátek 5. listopadu 2021 pořádalo SVČ TYMY již
19. ročník „Slavnosti broučků“. Akce byla opět po roce
zahájena na náměstí E. Beneše u kašny, kde nejdříve
proběhlo vyhodnocení vlastnoručně vyrobených lampionů a kostýmů berušek a broučků. Poděkování si zaslouží
všichni dospěláci, kteří dětem s výrobou pomáhali.
Mezi děti na náměstí přijel také krásně osvětlený
vláček Pacifik, který se společně s dětmi posléze vydal
do večerního Holešova. Trasa vedla ulicí Masarykovou,
Bezruče, Pivovarskou až do zámecké zahrady, kde se

olesovt

v.

Skautský podzimní Propadeňák
Místo, kde se podle pověsti propadl hrad. Nebo místo, kde propadnete kouzlu přírody? Oboje!
Nedaleko Dobrotic je kraj, který jen tak někde nenajdete. Poznáte jej podle velkých valů, jež rozhodně nevznikly přírodními silami. To je Propadeňák, nebo také
jinak Hradisko.

Skauti zde strávili víkend s křovinořezy a hráběmi,
aby pomohli zdejší přírodě k jejímu přirozenému rytmu.
Díky pravidelnému sečení na jaře a na podzim se tak daří
udržet místním vzácným rostlinám, které by se v křovinách neuchytily. Křovinořez tak nahradil bývalé spásání
ovcí našich předků. Jak probíhal podzimní Propadeňák
letos? Nejstarší sekali, ostatní hrabali a nejmladší po práci
stavěli bunkry ze sena. Bylo výborné, když se v průběhu
prací objevila skupina Klubu turistů ze severní Moravy,
kteří si sem schválně vyšli na výlet. Všichni tak získali
dobrý pocit z toho, že to tu upravujeme zrovna teď, a že
naše práce má smysl nejen pro přírodu. Celkově panovala
příjemná pracovní i hravá nálada. A aby se hned vyzkoušely výsledky práce, zahrála se na posečených valech bojovka o dobytí hradu, a později i lakros a frisbee.
Propadeňák je tedy připraven na návaly odvážných
podzimních turistů, nebojících se zde setrvat třeba i po
setmění, a využít tak Propadeňáku k pozorování noční
oblohy, ke kterému místní terén přímo vybízí.
Daniela Vošahlíková, junak.zholesova.cz

TYMY
VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB,
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení
19.– 21. 11. CELOSTÁTNÍ VZÁJEMNÁ VÝMĚNA
ZKUŠENOSTÍ CVVZ 2021, SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
Z CELÉ ČR
24. 11. ZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ V ČAJÍRNĚ –
od 18:00 hodin, společné muzicírování na didgeridoo, bubínky, chrastítka atd.
25. 11. VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ – od 16 hodin
1. výroba adventních věnců z perníku / zdobení kořením, sušeným ovocem atd.,
2. výroba adventních věnců klasické – s sebou přinést korpus, stuhy, svíčky, drátky
26. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU –
od 16:30 hodin, na zahradě TYMY, vystoupení folklorního souboru Zrníčko a malá Rusava z BpH
26. - 27. 11. NOČNÍ DESKOHRANÍ – od 18 hodin
28.11.SEDMIKVÍTEK TANEC – celorepublikové finále
taneční soutěže v disco tance, show dance, hip hop,
street dance, county, společenské tance, mažoretky,
break dance
PROSINEC 2021:
1. + 2. 12. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční dopolední program pro děti MŠ a ZŠ, rezervace předem
2. 12. Mikulášská dílnička – výroba z papíru
4. 12. KOUZELNÉ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM – registrace od 16 hodin v podloubí zámku, putování
povede zámeckou zahradou
8. 12. Vernisáž stromečků na náměstí, od 17 hodin
8. 12. Česko zpívá koledy – od 18 hodin na náměstí
9. 12. Vánoční dílničky – od 15 hodin
10. 12. Andělská pošta – od 16 hodin
14. 12. Vánoční pohlazení
15. 12. Zdobení perníčků – pro rodiče a děti
16. 12. Vánoční dílničky – od 15 hodin
17.- 18. 12. Vánoční noční deskohraní
19. 12. Zvonečkové koledování se Zrníčkem
20. 12. Šplh na laně – sportovní odpoledne bude
doplněno o ukázku vhodných cvičení, ukázky zdravého dýchání
30. 12. Noční pochod pro prales – sraz ve 14 hodin
Obecní úřad Rusava, trasa: Rusava – Hostýn – Rusava (10km), dobrovolný účastnický příspěvek bude
poukázán na transparentní účet společnosti Green
Life zabývající se záchranou pralesů na Sumatře.

Malí sokolíci pouštěli lodičky
Ve čtvrtek 7. října se u sokolské lípy u zámku sešli
členové T. J. Sokol Holešov, aby si připomenuli Památný
den sokolstva, který je poctou pro všechny členy Sokola,
kteří během existence této organizace obětovali své životy
za svobodu a demokracii.
Nejvíce přítomných členů bylo z oddílu „Předškoláků“
a „Rodičů s dětmi“ a ti se po krátkém slavnostním aktu
samozřejmě nejvíce těšili na pouštění svých vlastnoručně
vyrobených lodiček na řece Rusavě. Každá lodička byla
originál a některé byly opravdu vyrobeny tak, aby nesly
památné světýlko v podobě přidělané svíčky. Jelikož nám
počasí přálo, mohli jsme se nakonec odebrat k naší soko-
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lovně, kde si ještě děti navzájem pohrály a také opekly
špekáčky na ohni.
Tato podzimní akce už tradičně patří do našeho programu cvičení „Předškoláků“ a „Rodičů s dětmi“. Na další
dvě se můžeme těšit v měsíci prosinci, kdy vždy pro děti
připravujeme mikulášské cvičení a poslední vánoční cvičení. V oddílu „Předškoláci“, kde jsou děti ve věku od 4
do 6 let, je stále volné místo pro nové malé členy. Pokud
tedy Vaše dítko má rádo hry a cvičení v tělocvičně, přijděte
se za námi podívat kterýkoliv čtvrtek od 16.00-17.00 hod.
do sokolovny Holešov (Plačkov).
za T.J. Sokol Holešov Eva Poiselová

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

Život s autoimunitou
Hrdá Holešovačka, která chce inspirovat jiné lidi,
zvláště ty, které trpí chronickými onemocněními. Lucie Podolová je mladá žena, které se podařilo překonat
revmatoidní artritidu díky autoimunitnímu protokolu
alias AIP – tedy úpravě stravy a životního stylu. Jde
o komplexní lékařský přístup založený na vědeckých
poznatcích – AIP vychází z tzv. funkční medicíny, kterou
v Česku reprezentuje nyní čím dál tím populárnější
MUDr. Jan Vojáček. Tímto přístupem se podařilo zcela
zvrátit negativní prognózy lékařů a nyní svůj život žije
opět naplno bez léků a bez bolestí. Jako jedna z prvních

osob nejen v Česku, ale v celé střední Evropě absolvovala
kurz AIP Certified Coach u doktorky Sarah Ballantyne,
která je světově uznávanou odbornicí na AIP.
O PROJEKTU LUCKY AIP
Myšlenka blogovat o AIP vznikla hned po mém nástupu na Autoimunitní protokol na začátku roku 2019. Z nápadu na blog se nakonec vyvinula platforma, která slouží
nejen k šíření informací o AIP, ale jejímž cílem je především
pomáhat lidem s chronickými onemocněními nalézt svou
cestu za lepším zdravím a kvalitnějším životem. To, co pů-

vodně bylo osobním experimentem, k němuž mě přivedlo
zoufalství nad nepříznivým zdravotním stavem, se stalo
mou vášní a posléze posláním. Proto jsem v březnu 2020
absolvovala kurz AIP Certified Coach a začala se pomoci nemocným věnovat naplno skrz koučink, přednášky, semináře, e-booky, kurzy a dalších aktivity v online i offline podobě.
Projekt Lucky AIP ovšem není jen o Autoimunitním protokolu, nýbrž o uvědomění si osobní odpovědnosti za zdraví,
která leží v rukou každého z nás. Lucie Podolová
Pro více informací můžete navštívit web www.luckyaip.cz nebo instagram lucky.aip.

Beseda s bývalým ministrem zahraničí ČR Tomášem Petříčkem
Kromě připomínky válečných veteránů a příjezdu svatého Martina se svatomartinskými víny se 11. listopadu v krásném prostředí holešovské Městské knihovny uskutečnila beseda s bývalým ministrem zahraničních věcí České republiky, "enfant terrible"

sociální demokracie, Mgr. Tomášem Petříčkem M.A. Ph.D. Besedu moderoval Ing. Ludvík
Urban a hlavními okruhy byla zahraniční politika se zaměřením na evropskou integraci
a nadcházející předsednictví České republiky v Evropské unii a otázky životního prostředí.
Byla to skutečná beseda - Tomáš Petříček svým mimořádně vstřícným a laskavým přístupem a současně nesmírným rozhledem vyvolával řadu dotazů a diskusních vystoupení,
takže akce se protáhla na několik hodin velmi příjemného a přínosného setkání.
MO ČSSD Holešov

Divadelní studio Viktorka uvádí
První a poslední příležitost vidět v Holešově novou hru Vernisáž, jedná se současně
o premiéru i derniéru inscenace. Hra získala ocenění za kreativní přístup k inscenaci
a probojovala se do celorepublikové soutěže amatérských divadel ve Volyni.
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INZERCE

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

ODVOZ A EKOLOGICK
LIKVIDACE
AUTOVRAK
Koupím
tuto
Koupím
tuto
Vystavení
IHNED
PLATNÉHO dokladu
ohýbanou
stěnu
ohýbanou
ekolikvidace
Vašehostěnu
autovraku NA MÍS

Vyplatíme vám za váš autov

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak

ekolikvidace Vašeho autovraku

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamene

Tel:

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZD

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centr

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz,
tel.: 774 359 921

Tel.: 603 447 040

Tel.: 603 447 040

Tel.: 603 447 040

Koupím LES včetně pozemku. Taky smrkovou kulatinu/kůrovec.
Tel.: 775 300 570

Hledám byt 3+1
nebo 2+1, může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Firma S+H Elektromontáže s.r.o. Holešov příjme Elektrikáře,
kontakt: 608 660 661, 723 064 301, mail: hradil.v@seznam.cz
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Antigenní i PCR testování v SVČ TYMY

PCR testování – sadu pro odběr je nutné si vyzvednout předem, ideálně ve středu nebo čtvrtek, v pátek ráno provést odběr a do 10 hodin doručit odebraný vzorek zpět do odběrného místa.
Antigenní testování – každé pondělí od 8 do 10 hodin a každý pátek od 15 do 16 hodin,
vstup dvorem. S sebou kartičku pojištěnce, občanský průkaz, respirátor. V případě dotazů
volejte: 734 358 562.
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Rodina hledá dům,
může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 739 129 737.

www.holesov.cz

www.holesov.cz

INZERCE

OČNÍ OPTIKA STYLE
K multifokálním brýlovým čočkám
obruba do 2000 Kč ZDARMA

ZPRAVODAJSTVÍ

KULTURA · SPORT

HOLEŠOV TV
Holešov OC Irisovka (u Penny)

KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU
úterý
středa
čtvrtek

9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30

13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

V jiný čas je vhodnější se objednat v našem obj. systému
na www.optikastyle.cz a zvolit si termín dle Vašich možností.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

sledujte na:

www.holesovtv.cz

U nás můžete uplatnit výhody na brýle z fondu FKSP
Přijímáme benefitní karty a poukázky
Nově máme v nabídce dětské okluzory ORTOPAD
Brýlová skla s filtrem proti modrému světlu z digitálních zařízení

Více informací na stránkách www.optikastyle.cz
nebo na tel. 774 734 400. Otevírací doba optiky:
po-pá 9-12 /13-17, so 9.00-11.00, Palackého 1860, Holešov.

náměty na reportáže zasílejte na:
hana.helsnerova@holesov.cz

Sledujte nás na webu
a sociálních sítích

www.holesov.cz, www.holesov.info
- město #cityholesov
www.facebook.com/holesov
- zámek #zamekholesovofficial
www.facebook.com/MKSHolesov
- MIC #visitholesov
www.facebook.com/
- knihovna #knihovnaholesov
MuzeumGalerieHolesov
www.facebook.com/
Knihovna-Holešov-114478071956117

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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Vánoční koncert Patrika Možíše
a jeho hostů
Vánoční koncert Patrika Možíše a kapely Edyt se koná 27. listopadu od 19 hodin na
holešovském zámku. Jako hosté vystoupí Aneta Trněná a Tereza Navrátilová a zazní známé vánoční melodie i vlastní tvorba.
Začínající zpěvák a herec Patrik Možíš pochází ze Staré Vsi na Přerovsku a na letošní advent si v rodném kraji připravil několik vánočních koncertů. V Holešově zazpívá v doprovodu kapely, kterou pod vedením klavíristky Marie Drkulové tvoří absolventi
a studenti konzervatoří. Jako hosty večera si přizval zpěvačky Terezu Navrátilovou a Anetu Trněnou, které za sebou mají řadu pěveckých zkušeností. O propracované hudební
aranže se postará skladatel a absolvent HAMU Michal Navrátil.
Patrik Možíš je absolventem Pražské konzervatoře, studoval pod vedením Lídy Nopové, Dany Morávkové a Ivany Mikulčíkové. V současné době pokračuje ve studiu herectví
na pražské DAMU. V roce 2018 se stal sólistou Orchestru Václava Hybše a v rámci vánočního turné s ním odzpíval 37 koncertů po Česku. Aktivně působí i v oblasti dabingu, namluvil a nazpíval několik dětských pořadů České televize. Mimo jiné účinkuje v muzikálu
Čarodějka (Wicked) v pražské GOJA Music Hall a rovněž působí v Městských divadlech
pražských (Divadlo ABC).
Vstupenky v předprodeji zakoupíte v informačním centru nebo on-line na www.
holesov.info. Cena je 140 Kč za dospělé, 90 Kč studenty, seniory a ZTP. (dap)

