ročník 26 | číslo 11 | listopad 2020

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vánoční strom už je na svém místě
Holešovská televize zahajuje vysílání

ohýbanou stěnu

Firma Rostislav Matula

SPOLKY

Americký park a pozitivní změny
Jak jistě víte, o Americký park skoro deset let dobrovolně pečuje spolek Proud Holešov. V podzimních měsících jsme opět začali vysekávat náletovou zeleň v zadní
části parku a okolo horního hřiště. Tato činnost přispívá
k přehlednosti a bezpečnosti parku. Na to také navazuje příslib města o budoucím pravidelném sekání těchto
travnatých části, aby opět nezarůstaly.
Poslední dva roky jsme se snažili park převážně
udržovat, jelikož jsme hledali s městem rozumnou
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Poznejte Kroměřížsko

Lechotice 105
768 52 Míškovice

Chtěl bych vám napsat o mladé amatérské sportovkyni z Holešova, která závodí na horském kole.
Jedná se o Natálii Sichálkovou. Na kole jezdí po celý
spolupráci pro další rozvoj parku. Jsem rád, že pan mísrok do práce.
Po práci trénuje.poměru:
Svými výkony dělá repřijme do hlavního
pracovního
tostarosta Ing. Karhan je otevřen dialogu a pragmaticky
klamu Holešovu a také dává příklad mladým lidem,
• dělníky, dělnice
do vvýrobny
lahůdek
se snaží hledat řešení.
jak se mají
dnešní hektické
době chovat.
Tel.:
040 jednání, má proběhnout
Podle 603
našeho447
posledního
Natálie vyhrála hodně těžkých závodů nebo
(ranní i noční směna)
obnova asfaltové cestičky od nového parkoviště LIDL až
dojela na předních místech. Například holešovský
po Rákosníčkovo hřiště. Již mnoho let jsme poukazovali
Drásal, o kterém jsme se bavili s Martinou Sáblíkona špatný stav těchto asfaltových cestiček a přístupu
vou, která ho letos jela. Potom to napsaly i noviny,
• vedoucí lahůdek
pro noční směnu
že tak těžký závod ještě nejela. A to jela jen 115 km
k Rákosníčkovu hřišti. Tolik tedy k pozitivním změnám
jako Natálie „OBRA“. Další závody, které jezdí,
(praxe v oborua nenutností)
v Americkém parku, které budou pokračovat i v budoucnu.
jsou 24hodinovky. Letos vyhrála „Babickou 24hod.“
Za
spolek
Proud
Holešov
Hledám byt 3+1
Jela i „Rusavskou 50“. Jezdí nejen u nás, ale i v zahraMgr. Jakub Nevřala
nebo 2+1, může být
ničí, v Rakousku
Salzburg,
v září Sudety atd. Její další
• dělnice do výrobny
teplé
kuchyně
i k rekonstrukci.
výsledky je možné si vyhledat na internetu.
Tel.: 736 717 611.
(balení hotovýchTakové
jídel –lidiranní
náš státsměna)
potřebuje. Hledat smysl života nejen v zábavě, ale sportem si utužovat svoje
zdraví a a pohled na život. Každý člověk nemusí být
Rodina hledá dům,
profesionál
a dělat605
sport272
jako zaměstnání
Bližší informace
na tel.:
638, za peníze,
může být
ale pro svoji zábavu a spokojenost. Hlavně rodiče by
pí Sekaninováměli vést ke sportu svoje děti již od útlého věku. Foti k rekonstrukci.
Tel.: 739 129 737.
bal, házená, atletika je to nejlepší, co jim do života
mohou dát. A také je učit slušnému chování ke starším lidem. Toto jako děda učím svoje vnuky a vnučky.
www.holesov.cz
Bohuš alias Bob

Křivolaké uličky starobylé Kroměříže, zahrady, ze
kterých přechází zrak, štíhlé gotické chrámy i buclaté kostelíčky pod horami. Historická města se zámky
a kavárnami se u nás střídají s tichým majestátem
lesů v Hostýnkách a Chřibech. Velkolepá díla člověka
tu soupeří o pozornost s křehkou nádherou polí, luk
a kopců. Náš region leží mezi hlubokými lesy Hostýnských vrchů, nížinami hanáckých polí a oblinami
Chřibů na Východní Moravě.
Jezdí se sem za památkami, za světově proslulými zahradami, za dobrým pivem i jídlem a přírodou,
kde nepotkáte davy turistů. Kroměříž, Holešov a Bystřice pod Hostýnem jsou plné romantických zákoutí
a uliček, ve kterých se před vámi otevírají tajemství
historie. A když si vyšlapete stovky schodů mezi dřevěnými stánky k poutnímu chrámu na Hostýně, budete mít náš kraj jako na dlani.
Jsou tady místa, která vás vezmou za srdce. Když
budete stát mezi kamennými věžemi Cimburku, vyšplháte se na rozhlednu Kelčský Javorník, nebo se
zatouláte v zapomenutých stezkách Chřibů, poznáte
duši naší krajiny. Neohromí vás zasněženými štíty, ale
pokaždé vás přivítá vřelou náručí lesů, polí a horských
luk. Hanáci i Valaši jsou tady u nás doma a oba k domovu váže pýcha a hrdost. Hanáckou rozvážnost můžete poznat v Rymicích, Morkovicích nebo Záhlinicích.
Valašský temperament zase na Rusavě, na Trojáku
nebo na Hostýně. Prostě všude tam, kde se velké širé
rodné lány zaoblují v kopce.
Příběhy z Kroměřížska, tedy i z Holešova a blízkého okolí, si můžete přečíst na našem turistickém
blogu. Třeba o tom, jak jsme objevili tajemnou chodbu pod zámeckou kovárnou. Nebo neuvěřitelnou
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legendu o mladém rabínu Šachovi, který odpočívá
na židovském hřbitově. V synagoze a na zámku nás
skvělý průvodce Vratislav Brázdil ohromil historkami,
které sype z rukávu jednu za druhou. Jako tu o velké osudové lásce posledního hraběte holešovského
zámku. Okouzleni černou krásou jsme byli v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, jestlipak víte jakou? Holešov nás vždy překvapí a nadchne, rádi se sem vracíme a jsme si jistí, že podkladů pro články na blog
tady ještě nasbíráme více než dost. Těšíme se na to,
až se zase usadíme v jedné z útulných holešovských
kaváren nebo restaurací. Šťastný ten, kdo tady žije,

i ten, kdo sem zavítá na návštěvu. Sledujte nás na
www.region-kromerizsko.cz.
Zdroj: KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní
ruch, z. s. s podporou Zlínského kraje

www.holesov.cz

