Město vydalo nový územní plán
Zastupitelstvo města na svém zasedání
22. února schválilo a vydalo nový Územní
plán Holešov.

Za vodárnou vznikne biocentrum
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Mezi průmyslovou zónou a vodárenskými vrty
vzniknou čtyři hektary dřevinami osázené
plochy.

4

(Nejen) o Velikonocích...

Rozhovor s děkanem holešovské farnosti
Jerzy Walczakem o Velikonocích a související
postní době.
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Slavíme rok
sv. Jana
Sarkandera

Holešov | Letos je tomu přesně čtyři sta let,
co do Holešova přišel farář a později i mučedník a světec Jan Sarkander. Toto výročí si
připomínáme především proto, že se do dějin Holešova zapsal coby zachránce města.
V roce 1620 zachránil Holešov před drancováním polských kozáků. Obce okolo byly vypleněny, ale naše město zachráněno.
Sarkanderův odkaz a jeho zásluhy jsou
proto tématem letošních akcí. Nedávno byl cyklus zajímavých akcí zahájen výstavami. Jedná se o expozice Jan Sarkander (1576–1620)
a Mezi klíčem a mečem (pojednává o knížeti
Františku kardinálovi z Dietrichštejna).
Výstavy jsou přístupné v zámecké galerii
až do konce května. „Doba počátku 17. století
byla i v našem kraji velmi pohnutá a tehdejší
rekatolizace vedla k mnoha sporům a zvyšujícímu se napětí ve společnosti. V roce 1616 byl
ustanoven Jan Sarkander farářem v Holešově a spolu s jezuity se podílel na rekatolizaci v té době z významné části protestantského
Holešovska,“ připomněl historii starosta Rudolf Seifert.
Spousta akcí letošního roku se bude věnovat odkazu Jana Sarkandera. 

V Bořenovské se bude měřit

Mezi úseky schválené k měření rychlosti
přibyla i lokalita Bořenovská. Důvodem je
bezpečnost obyvatel.


Jde hlavně o dobrodružství
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Holešovský hydrogeolog Ing. Dušan Maceška
procestoval téměř celou Evropu a pořádně
velký kus světa.


Pokračování na straně 6

Foto | Jana Rohanová
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Na výstavu přijel i Bolek Polívka
V zámku byla před pár dny zahájena výstava
malíře, grafika, ilustrátora a sochaře Borise
Jirků s názvem Lidi lidi.
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Výstavy zahájily rok sv. Jana Sarkandera

Vernisáž výstav Sv. Jan Sarkander a Mezi klíčem a nebem.
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Foto | Jana Rohanová

Holešovsko

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Jaro je obdobím naděje a obnovy, má
ale také své úkoly...
Po zimním období přichází pozitivní doba probouzení jara a příchodu
teplejších dnů. S tímto samozřejmě souvisí i zahájení
všech sezonních prací. A to
jak v oblasti stavebních investic, tak i údržby majetku, zemědělských a zahrádkářských aktivit anebo třeba
i úklidu svých obydlí a veřejných prostranství a přírodních lokalit či svých srdcí. A to například i ve vztahu
k Velikonocům a Velkému pátku, který je letos
poprvé státním svátkem.
Letošní březen je velmi bohatý na společenské a kulturní dění. V těchto dnech probíhá setkání věnované japonské kultuře, které
je spojené i s vystoupením tokijského dětského sboru a holešovských dětských sborů Moravské děti a Plamínek. Ve spojení s Velikonocemi jsou připraveny i koncerty festivalu
Musica Holešov a Holešovského komorního
orchestru s Chrámovým sborem a březen nám
ukončí připomínka Dne učitelů.
O investičních akcích, které probíhají
nebo jsou ve fázi finálových příprav, jsme informovali v minulém Holešovsku. Nyní můžeme jen s dosti velkou úlevou konstatovat, že
majitel a dodavatel opravy objektu bývalého
hotelu Slávia splnil to, co deklaroval na podzim loňského roku, a tento významný objekt
ožil stavebními pracemi a velmi rychle dostává plánovanou podobu. Podle informací by
měly být v přízemí nebytové prostory a v dalších patrech místo pro ubytování nebo jiné
využití. Venkovní podoba bude vycházet z původního vzhledu objektu.
Jednou z věcí, která se dotkla citlivěji některých organizací, je záměr stěhování územního pracoviště finančního úřadu do prostor
města v objektu v Pivovarské ulici. Důvodů
k tomuto opatření je několik, ale hlavním je asi
skutečnost, že pracoviště tohoto úřadu bude v
Bystřici pod Hostýnem zrušeno a přemístěno

koncem jara do Holešova. Z těchto důvodů muselo město přistoupit k přestěhování několika aktivit,
které působí v uvedeném
objektu, do jiných prostor.
Nejcitelněji se tato skutečnost dotkla městského klubu důchodců. Ale doufáme, že nové prostory budou
členům tohoto klubu vyhovovat, budou důstojnou
náhradou a také přispějí
k rozšíření programu zařízení i k možnostem bohatšího vyžití. Prostory
jsou umístěny v technické přístavbě Centra pro
seniory a pro klub je vyčleněna jedna klubovna s veškerým zázemím i s možností využívání
dalších prostor zařízení.
V minulém Holešovsku jsem vzpomněl
přípravu letních brigád. Protože pracovníci
úřadu stále evidují dotazy na pořádání brigád, opakuji uvedenou informaci: V této době
probíhá příprava a stanovují se turnusy brigád a oslovují její nositelé, tedy organizace, které budou chtít a potřebovat tuto výpomoc. Turnusy budou jako v minulých letech
po 14 dnech a brigády začnou 4., respektive
7. červencem. Proto prosíme zájemce o brigády, aby počkali do jarních měsíců, až budou
přesně stanoveny termíny a také organizace,
jež budou za brigády a pracovníky odpovědny. Veřejnost bude včas informována, předpokládáme, že v průběhu měsíce dubna.
V závěru února proběhlo jedno z nejdůležitějších jednání zastupitelstva města. Jedním z projednávaných bodů bylo i schválení
územního plánu města. K této problematice
se zainteresovaní odborníci vyjadřují na jiném místě Holešovska. Ale je třeba uvést několik zásadních věcí. Tato podoba územního plánu se zpracovávala od roku 2010. Tedy
původní zadání pochází z tohoto roku. Podoba současného územního plánu vychází a navazuje na ten předcházející schválený v roce
2002.

Vážení a milí spoluobčané,
končí zimní období a před námi je jaro, nejkrásnější a nejnadějnější čas každého roku.
Dovolím si Vám jménem vedení města, zastupitelstva, pracovníků městského úřadu a organizací města popřát klidné a milostiplné jarní dny a pokojné a radostné prožití Velikonoc, které
podobně jako Vánoce mají i duchovní podtext a vyjadřují naši sounáležitost s křesťanskými
základy naší kultury.
Ze srdce Vám přeji, abyste o nastávajících svátcích hlouběji pronikli do tajemství Velikonoc
a získali z nich i duchovní užitek...
Rudolf Seifert, starosta

Březen 2016

Je celkem asi obvyklé u podobného dokumentu, že nelze vyhovět a zavděčit se všem,
anebo přistoupit na všechny návrhy změn.
Přesto se zastupitelé města dohodli, že se
„spornými“ lokalitami bude zabývat strategický výbor zastupitelstva a do června tohoto roku se rada města začne zabývat návrhem
přípravy první změny územního plánu. Těmi
problémovými lokalitami je pro některé místo
v ulici Tovární „za Albertem“, kde mají zájem
vlastníci lokality tuto oblast využít komerčně
a jednali se společností Kaufland o možné investici. Problémová ze strany města je především doprava v této oblasti, ale pro některé je
to asi také snaha o zamezení vstupu nových
komerčních aktivit do města.
Další lokalitou, která vycházela z minulého územního plánu a byla již v tom novém významně korigována, je oblast Kozrálova. Někteří místní vlastníci půdy a hospodáři chtějí
oblast zachovat pro zemědělské využití a navíc také žádají rozšířit ji o možnost velkochovu živočišné výroby. Problémem je, a to je zákonná podmínka, že nelze vedle sebe skloubit
dvě neslučitelné lokality – bydlení a zemědělskou živočišnou výrobu. Na jednání zastupitelstva se hovořilo i o dalších lokalitách
– v Dobroticích kolem náhonu a toku Žopky
atd. O těchto a možná i dalších lokalitách budou tedy rada i zastupitelstvo dále jednat.
Ve vztahu k těmto problémům a názorům
je ale dobré si uvědomit, že podléhat neuváženým rozhodnutím nebo aktuálním zájmům
jednotlivců může vytvořit problémy jiným
nebo vést k dalším komplikacím. To se ostatně například výrazně projevilo nedávno v lokalitě ulice Bořenovská ve vztahu právě k zemědělské výrobě a bydlení. A z tohoto důvodu
je také dobré ctít kontinuitu s předcházejícími
rozhodnutími. Pokud tedy se jednoznačně nedohodne většina i odborníci, že je změna potřebná a pro rozvoj města prospěšná.
Moc krásné jarní období a Velikonoce,
milí Holešováci, nám všem…
Rudolf Seifert
starosta

MUDr. Irena Rajmontová
oznamuje, že od 1. 2. 2016
ordinuje na nové adrese –
Palackého 972 v Holešově
(nad lékárnou Medica).
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TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
V ROCE 2016

Městská policie bude nově
měřit i v Bořenovské
Holešov| Městská policie Holešov bude postupně rozšiřovat lokality, ve kterých provádí
měření rychlosti.
Ke schváleným úsekům aktuálně přibyla ulice Bořenovská. Smyslem je zvýšit bezpečnost chodců při pohybu na pozemní
komunikaci.
„Cílem rozšíření měření městské policie do lokality ulice Bořenovská je nyní nově
zajištění bezpečnosti pohybu obyvatel dvou
bytových domů na místě bývalé drůbežárny.
V každém z objektů se nachází 33 bytů, téměř
všechny jsou zaplněny a bydlí zde samozřejmě i rodiny s dětmi – podobně jako v městských objektech, které se tu nacházejí,“ vysvětlil starosta města Rudolf Seifert.
Měření je také reakcí na množící se stížnosti obyvatel oblasti, kteří poukazovali na
rychlou jízdu řidičů.
Strážníci budou samozřejmě nadále provádět měření v dalších asi dvaceti lokalitách,
které jsou zveřejněny na webových stránkách
holešovské městské policie.
Na základě komunikace se starosty obcí
mikroregionu vyplynula potřeba provádět
preventivní měření i v sousedních obcích.
Preventivně tak strážníci městské policie zajíždějí kromě místních částí Holešova také do
Rymic, Zahnašovic a nově do Jankovic a Žeranovic. 
Jana Rohanová

18. dubna, 16.00
20. června, 16.00
19. září, 16.00
14. listopadu, 16.00
19. prosince, 16.00

TERMÍNY SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
V ROCE 2016
4. dubna, 18. dubna
2. května, 16. května, 30. května
13. června, 27. června
11. července
15. srpna
5. září, 19. září
3. října, 17. října, 31. října
14. listopadu, 28. listopadu
12. prosince

DOBA POSTNÍ A VELIKONOCE
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HOLEŠOV
Po celou dobu postní se ve farním kostele
konají pobožnosti křížové cesty každý pátek
v 17.30 hod. a v neděli v 15 hod.

Bohoslužby ve Svatém týdnu:
KVĚTNÁ NEDĚLE
7, 8, 9.30 a 18 hod.
ZELENÝ ČTVRTEK – 18 hod.
VELKÝ PÁTEK – 18 hod.
BÍLÁ SOBOTA – 20 hod.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7, 8, 9.30 a 18 hod.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
7, 8, 9.30 hod.
25. března ve 14.30 hod. – pobožnost křížové cesty s korunkou k Božímu milosrdenství
z 25. na 26. března – noční bdění u Božího
hrobu v Černé kapli
26. března – adorace u Božího hrobu pro
děti v 10 hod.
27. března – žehnání pokrmů a velikonočního berana s ochutnávkou (v 9.30 hod.)
27. března v 15.30 hod. – velikonoční koncert HChS a HKO ve farním kostele
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Za vodárnou vznikne nové biocentrum
Holešov| Už letos na podzim vznikne v Holešově zcela nové biocentrum Za vodárnou.
Konkrétně v oblasti mezi protihlukovým valem u průmyslové zóny a kontrolními vodárenskými vrty vzniknou čtyři hektary dřevinami osázené plochy.
Smyslem biocentra je vytvořit zázemí,
které svou velikostí a stavem umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému, který
udržuje v krajině rovnováhu.
„Město Holešov v těchto dnech převzalo
od projektanta zpracovaný realizační projekt
na vytvoření biocentra,“ upřesnila Pavla Pšejová, referentka oddělení životního prostředí
na holešovské radnici.
Konkrétně bude v oblasti vysázeno lesnickým způsobem 28 tisíc sazenic dubu (70 %),
habru (13 %), lípy (12 %), třešně ptačí (3 %)
a jilmu (2 %). Sazenice dřevin budou dočasně
oploceny, aby se tak zabránilo škodám vzniklým případným okusem zvěří a mladé stromy
se ujaly.

Město Holešov bude výsadbu biocentra financovat z peněz určených ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé zrušením části
významného krajinného prvku vodního toku
Žabínek při realizaci investiční přípravy průmyslové zóny Holešov.
„Z rozpočtu města je na uvedenou výsadbu a následnou péči vyčleněno přes 1,5 mil.
korun. Ty jsou náhradou za uvedenou ekologickou újmu. Část prostředků město investovalo do náhradní výsadby v jiných lokalitách,
ale tato částka, více než polovina kompenzace, se nyní vrací do lokality bývalého letiště,
dnes areálu průmyslové zóny,“ doplnil starosta města Rudolf Seifert.
Pozemek, na kterém se bude biocentrum
rozprostírat, patří do majetku Zlínského kraje a město Holešov nedávno získalo od majitele souhlas k výsadbě. Nyní bude následovat
vypsání výběrového řízení na dodavatele, který by měl realizaci biocentra provést letos na
podzim.
Jana Rohanová

Holešovsko

Město vydalo nový územní plán
Holešov| Zastupitelstvo města Holešova na svém zasedání dne 22. 2. 2016 vydalo formou opatření obecné povahy nový
Územní plán Holešov. Územní plán je závazný dokument, který slouží pro rozhodování v území, zejmépro rozhodování stavebního úřadu.
Územní plán stanoví základní koncepci
rozvoje území města, ochrany jeho hodnot,
jeho plošného a prostorového uspořádání,
uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje zastavěné území, plochy, koridory, zejména zastavitelné plochy
a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy a stanoví podmínky využití
těchto ploch a koridorů.
Dne 4. 3. 2016 byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu veřejná vyhláška

– Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2016 – Územní plán Holešov. Toto
opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky (tj. 19. 3. 2016).
Nový Územní plán Holešov je zveřejněn v elektronické podobě na internetových
stránkách města Holešova www.holesov.cz.
K nahlédnutí je v papírové podobě na útvaru územního plánování Městského úřadu
Holešov. Ke dni nabytí účinnosti Územního
plánu Holešov je ukončena platnost Územního plánu města Holešova, který byl schválen zastupitelstvem města v roce 2000.

Pořízení Územního plánu Holešov bylo
spolufinancováno z Integrovaného operačního programu (IOP).

Ing. Radomíra Pospíšilová,
útvar územního plánování

Komentář projektanta Ing. arch.
Vladimíra Dujky k reakcím týkajícím
se územního plánu během jednání zastupitelstva 22. února 2016 najdete na
stranách 24–26.

Upozorňujeme na chystané změny dopravního značení ve městě
Holešov| K první změně dojde koncem měsíce března v lokalitě „U Potoka“. Z důvodu
plánované opravy komunikace dojde k uzavření ulice U Potoka od křižovatky na náměstí
Svobody po malou okružní křižovatku s ulicí
Malá. Vjezd pro osobní automobily se stávajícími udělenými výjimkami bude z náměstí Dr. E. Beneše a bude upraven přechodným
dopravním značením.

K další změně dojde v průběhu měsíce května v ulici Smetanovy sady. Stávající dopravní značka „Obytná zóna“ bude nahrazena
značkou „Zóna s dopravním omezením“, která upraví maximální povolenou rychlost na
20 km/hod. a způsob stání. Současně bude
v místě před vstupem ke školní jídelně instalován příčný práh zvyšující bezpečnost přecházejících dětí.

Město Holešov rovněž připravuje řešení dopravní situace na křižovatce ulic Palackého,
Nerudova a Grohova. Podrobnější informace budou zveřejněny v následujícím čísle měsíčníku Holešovsko a na webových stránkách
města.
Tomáš Nedbal
vedoucí odboru výstavby, rozvoje
a životního prostředí

Inzerujte v Holešovsku a nově i na webu města
Od 1. března se mění ceník inzerce v měsíčníku Holešovsko. Co to znamená?
Ceny větších formátů inzercí jsou nižší než dříve a navíc je možné inzerovat na oficiálních webových
stránkách města Holešova.
Základní cena inzerce menších formátů (menší než 1/4
strany) zůstává na sazbě 26 Kč/cm2.
K větším bannerům je možné „přikoupit“ inzerci na web
a jako bonus zdarma získáte inzerci
na faceookových stránkách města.

Čtvrtstrana: 2 500 (+ 500 web)
Půlstrana: 4 500 (+ 500 web)
Celá strana: 7 000 (+ 500 web)
Březen 2016

V případě opakování inzerátů je možné využít nároku na
slevu.
Uzávěrka inzerce je nejpozději 12. den příslušného
měsíce.
Podrobné informace najdete na www.holesov.cz a vaše
dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 603 488 727.

Holešovsko
www.holesov.cz
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Lidé nominovali pět osobností
Nominace udílení Ceny
města byla ukončena.
Navrženo bylo pět lidí.
Holešov| Město Holešov vyhlásilo sedmý
ročník udílení Ceny města Holešova „Osobnost města Holešova“ a další ceny v oblasti
kultury, volnočasových aktivit a sportu. Obyvatelé města mohli své návrhy posílat na adresu odboru kultury do 29. února. V hlavní
kategorii se nominačních formulářů sešlo pět.
(V roce 2015 bylo nominačních formulářů 7,
v letech 2014 a 2013 jich bylo 5, v roce 2012

Soupis navržených seřazený dle
data došlé nominace:

Hana Stehlíková
ing. arch. Ladislav Pastrnek
Josef Hájek
Josef Jakubčík
JUDr. Jarmila Pokorná

dokonce 18, v roce 2011 pak 5 a v roce 2010
pouze dva.)
Smyslem akce je ocenit aktivity lidí, jejichž práce ve zmíněných oblastech měla velký přínos a zásluhy.
„Na základě podaného návrhu se může
nositelem ceny města stát fyzická osoba starší
40 let, která žila či žije v Holešově a která významným způsobem ovlivnila některé obory
lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma i ve světě,“ objasnil vedoucí radničního odboru kultury, školství a památkové
péče Mgr. Petr Chvátal.
Dále jsou ceny udělovány v následujících
odvětvích:
Osobnosti Holešova v oblasti kultury
a volnočasových aktivit bylo možné nominovat ve třech kategoriích: osobnost v oblasti kultury, osobnost v oblasti volnočasových
aktivit a kolektiv působící v oblasti kultury či
volnočasových aktivit.
Navržení ve výše uvedených kategoriích
musejí působit na území města a mít nyní
či v minulosti v Holešově trvalé bydliště.

Navržené kolektivy musejí působit na území
města Holešova.
Celkem na městský úřad dorazilo 17 nominací, což je druhý největší počet za všech
sedm let existence ankety.
Nejúspěšnější sportovci města Holešova
mohou být navrhováni v kategoriích
• sportovní naděje do 15 let,
• jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let,
• jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let,
• sportovní kolektivy a trenér či organizační
pracovník.
Navržení mohou být především sportovci,
kteří působí v oddílech na území města Holešova. Navržené sportovní kolektivy musí reprezentovat kluby působící na území města
Holešova.
Celkem na městský úřad přišlo 12 nominačních formulářů.
O výběru „vítězů“ bude 4. dubna rozhodovat rada města, 18. dubna pak zastupitelstvo a 7. května proběhne v sala terreně zámku slavnostní vyhlášení.
Jana Rohanová

Dvě výstavy zahájily rok sv. Jana Sarkandera. Navážou dny města
Dokončení ze strany 1
„Na toto působení pozdějšího světce můžeme mít různé názory i na způsoby jejího
provedení. Rekatolizace a protirekatolizace ale byly především součástí mocenského
boje a vedly k útrapám prostých lidí. Byly navíc i předzvěstí hrůzné třicetileté války a všech
hrůz, co toto údobí přineslo. Sv. Jana Sarkandera však ctíme především pro jeho neporušení zpovědního tajemství, stálost ve své víře
a přesvědčení, které ho stálo život, a v Holešově i proto, že dokázal odvážně město a jeho
obyvatele uchránit před pleněním polských
kozáků. V letošním roce si tedy připomínáme
440. výročí od narození tohoto moravského
svatého a do jisté míry i patrona města a 400
let od jeho příchodu do Holešova,“ pokračoval
Rudolf Seifert.
Jan Sarkander bude tématem i chystaných Dnů města Holešova 2016.
Dnů města se mimo další pozvané hosty
zúčastní zástupci partnerských měst Holešova (Polsko, Slovensko, Rakousko a Chorvatsko). Samotnému zahájení akce bude ve čtvrtek 5. května předcházet slavnostní předání
grantů z Fondu kultury, sportu a vzdělávání
města Holešova.
V sobotu mohou zájemci navštívit první
ročník historického festivalu s názvem Holleschau 2016: Ve svitu Sarkanderovy hvězdy. Akce je určena široké veřejnosti a je velmi

6

vhodná například pro rodiny s dětmi. V rámci celodenního programu, který bude začínat
již v 10 hodin dopoledne, mohou diváci vidět
několik historických divadelních vystoupení,
šermířská vystoupení, ukázky dobových tanců, vystoupení kejklířů a poslechnout si dobové hudební vystoupení. Představí se i vojenské
jednotky z období třicetileté války jak z České
republiky, tak z Polska a Ukrajiny a diváci se
mohou těšit na dvě rekonstrukce historických
událostí pohnutého období roku 1620.
„Nejen mladší generaci bude určena naučná stezka, která bude spojovat zámeckou
kovárnu, hvězdárnu, synagogu, zavede k vojenskému ležení a na další místa. Stezka bude
doplněna informačními panely o historických
reáliích doby, a tak se návštěvníci seznámí
se životem v 17. století, vyzkoušejí si některá

řemesla anebo zjistí, jak lidé nahlíželi na vesmír tehdejší optikou,“ uvedl Pavel Mikulenka,
koordinátor festivalu.
Zajímavým bodem programu bude zmíněné vojenské ležení. Zájemci budou mít možnost si zblízka prohlédnout vybavení vojáka
z období třicetileté války, „osahat“ si muškety,
meče, šavle, píky a zbroje, a to nejen z naší oblasti, ale také výzbroj východních vojsk v podání zahraničních účastníků. Vojenské ležení
bude volně přístupné po celý den a bude doplněné vysvětlujícími informacemi.
Vstupenky na festival se budou prodávat v předprodeji na www stránkách festivalu www.festivalholleschau.cz nebo také přímo
na zámku v Holešově v kanceláři MKS.
Jedním z hlavních bodů sobotního programu je ocenění osobností města, které proběhne v 17 hodin v sala terreně zámku.
Připraven je zajímavý program, historické hry a večer koncert v rámci festivalu Musica Holešov.
V neděli budou oslavy pokračovat. Městem projde průvod ke kostelu, kde v 9.30 začne mše. Po ní bude následovat hudební matiné na nádvoří zámku.
Nezapomeneme ani na maminky a jejich
svátek. Malým dárkem pro ně bude vystoupení dětských souborů na nádvoří zámku.
Jana Rohanová

Holešovsko

Zápis do mateřinek v Holešově

Zápis do holešovských mateřských škol se koná 4., 5. a 6. dubna.
MŠ Sluníčko 9–13 h
(MŠ Tučapy a Všetuly)
Den otevřených dveří
proběhne dne 21. 3. 2016 od 8.00
do 11.30 hodin s tímto programem:
8.00–10.00
Prohlídka mateřské školy
10.00–11.30
Vynášení Moreny u řeky Rusavy

MŠ Masarykova 9–11.00 h
(MŠ Žopy)
Mateřská škola v Masarykově ulici v Holešově je dvoutřídní škola umístěná ve starší vile
s velkou přilehlou školní zahradou.
Prostředí školy je rodinné, útulné, příjemně
a moderně zařízené. Součástí školy – odloučeným pracovištěm je MŠ v Žopích, budova
stojí na okraji obce v blízkosti lesa s možností krásných vycházek do přírody. Díky velmi
osobnímu přístupu učitelek a celkově velmi
přátelské a kreativní atmosféře školy vyrůstá
dítě v prostředí, které je dokáže skvěle připravit pro nástup na základní školu.
Vzdělávací nabídka školy:
MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na
integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi
a prožitky dětí.
K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme
vytvořeno téma s názvem „Hrajeme si celý rok“.

MŠ Grohova13–16.30 h
(MŠ Dobrotice)
V úterý 5. dubna vás zveme na
den otevřených dveří.
Ukážeme vám den v naší mateřské škole v době od 8 do 16 h.
Srdečně vás zveme na návštěvu.
Naše mateřská škola se jmenuje RADOST,
protože prožívat RADOST s DĚTMI je naše
přání i poslání. Ke škole v Grohově ulici se čtyřmi třídami, vlastní školní kuchyní,

Březen 2016

Název školního vzdělávacího programu:
Objevujeme svět se Sluníčkem.
Školní vzdělávací program je zpracován
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a respektuje
zásady osobnostně orientované pedagogiky.

přístup ke každému dítěti, nabídka zájmových vzdělávacích aktivit.
Provoz MŠ od 6.15 do 16.30 hod., vlastní školní jídelna (zdravé svačinky, celodenní pitný
režim, každodenní nabídka ovoce a zeleniny,
pestrá skladba jídelníčku)

Charakteristika mateřské školy:
MŠ s největší kapacitou ve městě (9 tříd), samostatná logopedická třída, prostředí pohody, spokojenosti, vzájemné spolupráce, přátelství, pravidel a řádu, podnětné prostředí
pro přirozené vzdělávání, příjemné prostředí
mateřské školy s rozlehlou zahradou, kvalitně vybavené třídy, rodinná atmosféra, kvalifikovaní a zkušení pedagogové, individuální

Co naše mateřská škola nabízí:
Zájmové aktivity pro předškoláky, rozvoj výtvarných schopností dětí, hra na zobcovou
flétnu, seznámení s cizím jazykem zábavnou
formou, motoricko-akusticko-optická cvičení – příprava na čtení a psaní, příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ, předplavecký
výcvik, pobyt ve škole v přírodě na Rusavě,
vzdělávací program – péče o zuby, individuální náprava vad řeči.

Nabízíme pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí,
v němž se může cítit jistě, bezpečně, radostně
a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným
dětským způsobem.
Tematické části jsou dětem blízké, jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období,
z přírodních i společenských situací a bezprostředně souvisí s každodenní realitou života
dítěte. V programu se zabýváme rozšířením
běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na
rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování
společných pravidel, která by měla dětem pomoci v běžných situacích, např. kouzelná slovíčka otvírají srdíčka.
Pro starší děti v odpoledních hodinách probíhají tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme
si s anglickými slovíčky, Logopedická chvilka, Keramika, Interaktivní předškoláček
s grafomotorikou.
Dopoledne pravidelné návštěvy v solné jeskyni jako prevence respiračního onemocnění.

Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy v MŠ i vztah
MŠ a širší veřejnosti. K nejoblíbenějším patří akce s rodiči dětí – Zahradní slavnosti,
Jablíčkové týdny, Vánoce u stromečku, Pálení čarodějnic, Oslava Dne Země, Rozloučení
s předškoláky.
Novinkou je prezentace činností u interaktivní tabule. Nově zakoupené tabule v obou mateřských školách jsou skvělým průvodcem při
poznávání a pochopení svého těla a okolí.
Děti ovládají pouhým dotykem prstu či dlaně
velkou interaktivní tabuli, rozvíjí tím schopnosti formou hry, rozvíjí dovednosti důležité
pro vstup do školy.
Díky tabuli mateřská škola může obohatit již
zavedený program zaměřený na logopedickou
prevenci: ,,Kamaráde, pojď si hrát, jazýček
procvičovat.“
Součástí našeho ŠVP je výuka anglického jazyka, a tak si děti hrají na tabuli i v angličtině.
Mateřská škola nabízí opravdu krásné
předškolní období.

rozlehlou zahradou patří i třída mateřské školy v Dobroticích.
Rádi bychom vám naši školu představili. Velkou výhodou je poloha a umístění školy. Najdete nás blízko centra města, přesto v klidném a krásném přírodním prostředí. Areál
školy je chráněn před dopravním ruchem zahradami okolních objektů. Poskytuje dětem
zázemí pro klidné a nerušené hry. Třídy jsou
velké a slunné, s dostatkem prostoru. Umožňují širokou nabídku činností, pohybových
a tvořivých aktivit.
Dlouhodobě rozvíjíme program „MATEŘSKÁ
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Je zaměřen na
poznávání, vytváření dobrých vztahů, péči o sebe,
ostatní, životní prostředí, spolupráci s rodiči.

Na zpracovávání témat třídních vzdělávacích programů se účastní i děti. Objevujeme,
hledáme souvislosti, připravujeme pro děti
spoustu zajímavých činností. Zaměřujeme se
na rozvíjení poznávacích procesů dětí, individualizaci vzdělávací nabídky. To vše formou
blízkou dětem, s možností dalších aktivit a zájmových činností jako „PÍSKÁNÍ NA FLÉTNU“, „VÝTVARNÉ TECHNIKY“, „KERAMICKÉ TVOŘENÍ“, „POHYBOVÉ A TANEČNÍ
ČINNOSTI“, „HRY S VODOU“. Také celoroční projekty určené starším dětem se staly oblíbenou součástí našeho školního vzdělávacího
programu. Máme vlastní školní jídelnu, takže
jídlo se dostane k dětem v době, kdy je potřebujeme, čerstvé a chutné.

7

„Zemědělství na Holešovsku má tradici“
Náš mikroregion má
z hlediska zemědělství
pro kraj i republiku velký
význam.
Holešovsko | Máme být na co hrdí. Holešovsko patří mezi nejúrodnější oblasti. Můžeme říci, že je obilnicí kraje a díky tomu
patří i náš kraj ke třem nejúrodnějším oblastem České republiky. Potvrzuje to předseda
Okresní agrární komory Kroměříž Jan Hašek.
Okresní agrární komora je největší samosprávnou organizací v oblasti zemědělství
v našem okrese. Vznikla ze zákona, na podnět poslanců, má obhajovat zájmy zemědělců a být protihráčem státní správě a ministerstvu zemědělství.
„Zemědělství na Holešovsku má obrovskou tradici, Holešovsko je jihovýchodní cíp
Hané a je zde velice úrodná půda, která zabezpečuje vynikající výsledky v zemědělství.
Dosahuje se tu kvalitních výnosů všech plodin a to mikroregion posouvá do čela okresu
Kroměříž. Obrovskou tradici má i chovatelství na Holešovsku, kterému se daří,“ vysvětlil Jan Hašek.
Z rostlinné výroby mají na Holešovsku
hlavní zastoupení především obiloviny, řepka
a v poslední době kukuřice na zrno.
„Cukrovka je vlivem opatření EU v útlumu. Nejvýznamnější jsou opravdu obiloviny
a z hlediska Zlínského kraje můžeme říci, že
Kroměřížsko a Holešovsko jsou obilnicí Zlínského kraje. Díky tomu se i kraj umisťuje na
celostátním žebříčku a společně s krajem Olomouckým a Královéhradeckým se pravidelně dělí o první tři místa,“ dodal Hašek. Co se
týká chovatelství, většina firem v regionu chová v hojné míře také dojné krávy. Tím se zajistí produkce mléka úměrná spotřebě v naší
oblasti.

v Pravčicích muzeum zemědělství a právě
v tomto muzeu se můžeme přesvědčit o tom,
že tradice selského stavu na Hané pokračují
až do dneška.
Diskutovaným tématem jsou zemědělské dotace…
Ano. Jsou základním nástrojem rozvoje zemědělství a převzali jsme je po vstupu do Evropské unie. Slouží především k udržení konkurenceschopnosti českého zemědělství vůči
zahraničním produkcím. Jedná se zejména
o Rakousko a Německo, které mají v současné
době dotace vyšší než ČR.

Pane Hašku, kteří zemědělci na Holešovsku jsou nejvýznamnější?
Holešovské firmy jsou stabilní a mají dobré výsledky. Vyjmenovat tedy můžeme třeba
Moravan z Kostelce u Holešova, firmu Agrova Prusinovice, Agrodružstvo Roštění, které propojuje zemědělskou výrobu s potravinářskou a provozuje také vynikající pekárnu.
Z jižní strany zemědělské podniky Martinice a. s., KLM, s. r. o. Míškovice, což je jeden
z mála podniků, kde se ještě věnují chovu
prasat. Další firmou je Doubrava Zahnašovice s. r. o., která je známá vysokou intenzitou
výroby a má postavenou jedinou bioplynovou
stanici na Holešovsku. Takto zemědělci udávají část produkce, která nekončí v potravinovém řetězci, ale je přeměněna na energii. Přímo v Holešově sídlí farma Holešov a je to také
velmi úspěšná firma.
Co soukromý sektor?
Zde je také řada úspěšných zemědělců. Můžu
jmenovat pana Jiřího Horáka z Martinic,
Zdeňka Trhlíka z Tučap a příkladem pravého hanáckého zemědělství je rodina Netopilů z Pravčic. Otec, pan Josef Netopil, založil

…a dovážejí tedy levnější zboží.
Bohužel neexistuje žádná hraniční ani jiná
kontrola, která by tomu zabránila. Pokud německý zemědělec dostane vyšší dotace, tak
může být levnější. Proto je základním požadavkem našich zemědělců mít rovné startovní
podmínky, abychom byli stejně dotovaní jako
ostatní státy.
Co by se stalo, kdybychom o dotace
přišli?
Přišla by krize, která by trvala, podle mého
odhadu, asi tři roky, po ní by se zemědělská
výroba vrátila, protože lidé prostě potřebují
jíst. Výpadek dotací by v konečném důsledku
musel zaplatit spotřebitel. Podstatná část zemědělských dotací proto končí u spotřebitelů,
protože jsou uměle sníženy ceny základních
potravin. Výroba potravin je velmi důležitá,
považujeme ji za strategickou surovinu jako
energii, ropu a vodu. Dotace v ČR byly zatím
nasměrovány nesprávně a byla podporována
jednoduchá zemědělská výroba. Vyvážely se
pouze suroviny, nikoli výrobky s vysokou přidanou hodnotou. To je nutné změnit. Je potřeba podpořit živočišnou výrobu nebo plodiny s vysokou pracností jako je zelenina, chmel
nebo cukrovka.
(red)

22. březen – připomínáme si Světový den vody
Holešov| Každý den ji potřebujeme, pokud
je jí dostatek, ani si neuvědomujeme, jakou je
pro náš život cennou a nezastupitelnou surovinou. Co je touto surovinou? Voda. 22. březen je Světovým dnem vody. Potřebujeme vůbec takovýto den? Určitě ano, právě proto,
abychom si připomněli nenahraditelnost této
suroviny.
Odmalička slýcháváme, ať neplýtváme
vodou. Zvlášť po předchozím roce bychom si
toto měli připomínat stále častěji. Léto roku
2015 bylo nadprůměrně horké a téměř beze
srážek. Okamžitě se to projevilo ve vodních
tocích. Vodní toky na Holešovsku byly část
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léta prakticky bez vody. Došlo také k poklesu
hladiny podzemní vody.
V této chvíli bychom si všichni měli říct
nejen to, zda neplýtváme vodou z vodovodních kohoutků a ze studní, ale také jak můžeme nakládat s vodou srážkovou. Co například
děláme s vodou, která nám naprší na střechy
domů či na chodníky? Obvykle ji okamžitě
a co nejrychleji odvádíme do kanalizace, odtud
do vodních toků a pryč. Ale co to zkusit jinak.
Mohli bychom tuto vodu využít nebo pokusit
se ji zadržet a třeba jen nechat zasáknout tam,
kde původně měla zůstat, pokud by nenarazila na střechu domu, zpevněnou plochu apod.

Veřejnou správu na úseku ochrany vod
vykonávají vodoprávní úřady. Opírají se přitom o řadu právních předpisů, z nichž nejdůležitější je vodní zákon. Celý vodní zákon,
vyjma části ochrana před povodněmi je koncipován jako ochrana vody. Před čím? Bohužel před lidmi, před lidskou činností. Zkusme
se začít chovat tak, aby nebylo nutné vydávat
zákazy a nařízení. Začněme každý u sebe. Jednou se nám to vrátí.

Ing. Hana Vedrová
vedoucí oddělení životního prostředí

Holešovsko

Za výstavou Borise Jirků
přijel do Holešova i Polívka

POZVÁNKY
Muzikál Edith Piaf

Městské kulturní středisko Holešov zve na
muzikál Edith Piaf, který se koná 8. dubna
2016 od 19 hodin v kinosále Svět. Představení inspirované životem a tvorbou slavné
francouzské šansoniérky nabízí mimořádný
zážitek. Choreografii tanečníků doprovází
přímo na pódiu projekce dobových fotografií
z autorčina života a celé představení se vyvíjí
chronologicky od Edithina dětství. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji buď osobně na
Městském informačním centru a nebo on-line
přes jeho webový prodejní portál – cena je
110 Kč. Na místě v den konání bude vstupenka za 160 Kč.
(dap)

Zámek otevírá sezonu


Holešov| Jeden z největších současných
českých malířů, grafiků, ilustrátorů a sochařů Boris Jirků se vrátil do holešovského zámku. Ke své stávající stálé expozici na
chodbě 1. patra přidal další velkoformátové obrazy s názvem Lidi lidi, které veřejnosti slavnostně představil 1. března 2016 na
vernisáži.
Příjemné společenské akce se zúčastnil
také autorův přítel a „skorobratr“ Bolek Polívka, Břetislav Rychlík a Vladimír Merta. Pánové veřejnost potěšili nejen vtipem, ale i autogramiádou. Vladimír Merta si z vernisáže

Foto | Dana Podhajská

dokonce odvezl dárek - portrét, který mu
Boris Jirků namaloval přímo na pódiu během
únorového koncertu v Mertovým 70-tinám
v pražském paláci Akropolis. Dodatečný dárek ve výsledné podobě viděl písničkář poprvé až v Holešově.
Nové obrazy Borise Jirků, které mapují
30 let tvorby, spojuje téma lidé, jejich emoce, neřesti i touhy. Český malíř je poprvé veřejnosti představil loni na podzim v prestižní
pražské galerii Nová síň. Odtud putovala díla
přímo do Holešova.
Dana Podhajská

Sezona na holešovském zámku bude zahájena tradiční noční prohlídkou v sobotu 2. dubna od 18 do 21.30 hodin. Akce pojmenovaná
Noc meče a ohně navazuje na podzimní velmi
úspěšnou noční prohlídku. I druhý dubnový
den se rodiny s dětmi mohou těšit na komentované kostýmované prohlídky, práci sokolníků, rytířské turnaje, ohnivou show, ukázky
dobových zbraní a zbroje a stylový jarmark.
Malí návštěvníci si vyzkoušejí lukostřelbu
nebo boj s replikami zbraní. Vstupenky lze
koupit v předprodeji na MIC Holešov nebo
na místě v den konání. Cena za dospělého je
70 Kč, děti 40 Kč a děti do 3 let zdarma.
(dap)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
březen 2016
Ludmila Hlobilová – Holešov, č. Tučapy
Anna Jedličková – Holešov
Vlasta Táborská – Holešov
Irena Jakubčíková – Holešov
Ludmila Šestáková – Holešov
Olga Doležal Kurzová – Holešov
Marie Krejčíříková – Holešov
Karel Adámek – Holešov
Božena Fürstová – Holešov
Božena Mikulčíková – Holešov
Alena Březíková – Holešov
Marie Nováková – Holešov
Marie Ševčíková – Holešov
Irena Vybíralová – Holešov
Milada Sovadníková – Holešov
Jiří Kantor – Holešov
Zdeněk Adámek – Holešov, č. Količín
Marie Kratochvílová – Holešov
Marie Možíšová – Holešov
Karel Zákostelský – Holešov
Olga Matulová – Holešov

Březen 2016

Jarmila Konečná – Holešov
Miroslav Ondráček – Holešov
Ludmila Mlýnková – Holešov
Jarmila Sedlářová – Holešov

Hana Odstrčilíková – Holešov
Viktorie Liliana Kupková – Holešov

NAROZENÍ

Jiřina Julinová – Holešov
Milan Pařil – Holešov
Jaroslav Matela – Holešov
Marie Bradíková – Holešov
Vlasta Lukešová – Holešov
Jiřina Nesvadbová – Holešov
Osvald Riemer – Holešov
Zdeněk Křížek – Holešov, č. Dobrotice
Stanislava Fritschová – Holešov
Jiří Kraus – Holešov, č. Dobrotice
Josef Ondráček – Holešov
Anna Sedláková – Holešov
Ludmila Skácelová – Holešov
Vaculíková Lucie – Holešov
Hlobil Ladislav – Holešov
Richter František – Holešov

Lenka Slavíková – Holešov
Matěj Kolář – Holešov
Filip Kolář – Holešov
Adéla Ptáčková – Holešov
Sofie Chovancová – Holešov, č. Tučapy
Richard Turoň – Holešov, č. Žopy
Patricie Banková – Holešov
Nela Křížová – Holešov
Anna Vilímová – Holešov
Veronika Kučerová – Holešov
Lucie Gloserová – Holešov
Zoe Lindnerová – Holešov
Darina Odstrčilíková – Holešov
Anna Bednárková – Holešov
Anna Chvatíková – Holešov
Anna Reimerová – Holešov
Štěpán Koller – Holešov

ÚMRTÍ

Připravila: J.Medková
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„Nejde o cestování, ale o dobrodružství“

Dušan Maceška
z Holešova procestoval asi
osmdesátku zemí a posbíral
nespočet zážitků.
Holešov| Dušana Macešku z Holešova doma
zastihnete jen těžko. Svůj život totiž zasvětil
dobrodružství a cestování. Podnikl do zahraničí asi osmdesát cest, věnoval se vysokohorské turistice a miloval sport, hlavně lehkou
atletiku, stolní tenis a lyžování. Uspořádal dosud asi 60 přednášek, vydal dvě knihy a nyní
pracuje na třetí. Je spoluautorem čtyř průvodců po republice, psal do časopisů Lidé
a země nebo Turista ČSR.

””

dospěl… „tak jsem si vzal učitelku zeměpisu.
Jak jinak,“ směje se Maceška.
Od té doby cestují spolu. Zvládli už prakticky celou Evropu. „Až na Albánii. A tu snad
ještě taky stihneme,“ usmál se Maceška.
Mimo Evropu však navštívili Mexiko, USA,
Austrálii, Nový Zéland, Egypt, JAR, Namibii, Izrael a další atraktivní místa. A přitom
většinu z cest podnikli se stanem. „Nocovali
jsme tak mimo jiné i na Sibiři. A tam ani není
možno jinak. Hotel tam nenajdete,“ žertoval
Maceška.
O cestě na Sibiř, konkrétně k jezeru Bajkal, napsal holešovský cestovatel před třemi
lety svou první knihu, která nese název Vzpomínky na Bajkal. Popisuje v ní peripetie, které se během cesty odehrávaly. Peripetie je

Jako kluk jsem miloval romány Julese Verna
a zeměpis. A v dospělosti? Vzal jsem si učitelku
zeměpisu. Jak jinak...

Dušan Maceška pracuje celý život jako
hydrogeolog, a to i přesto, že je už sedm let
v důchodu. „Dělám posudky na vrty, studny,
zasakování ze střech, čističky odpadních vod,
hodnotím nebezpečné odpady a podobně. Tak
si vlastně přivydělávám na cesty, které s manželkou podnikáme prakticky každoročně,“
shrnul cestovatel.
Sklony k cestování se u něj projevily už
v dětství. Jako kluk miloval romány Julese Verna a dalších autorů, které ho přenesly do Afriky nebo do Austrálie. Nešlo ani tak
o cestování, ale o dobrodružství. Jak sám říká,
chtěl zažít něco mimořádného.
Bavil ho také zeměpis, a tak trávil spoustu
času nad atlasy a dělal si poznámky k výškám
hor, délkám řek a zajímavým městům. A když
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vlastně slabé slovo. Oba manželé se prý ocitli
na hranici života a smrti.
„K jezeru Bajkal v Rusku jsme se vypravili,
protože to byl sen mé manželky. Svolil jsem,
že pojedeme, ale pak jsem trochu litoval, jestli to bylo dobře. Stalo se totiž to, že když jsme
konečně k jezeru dorazili, manželka zakopla
a tak nešťastně spadla, že si dvě žebra zlomila a dvě naštípla. Přitom upadla do bezvědomí, ze kterého jsem ji křísil. To se podařilo,
ale samozřejmě jsme netušili, jak závažné je
její zranění,“ popisoval Maceška.
Sen je však sen a manželka trvala na tom,
že bude v cestě pokračovat. „Nebylo to vůbec
snadné, protože dalších čtyřiadvacet dní měla
na zádech sedmnáctitikilový batoh; ale ona
je neuvěřitelně silná. Dál už se během cesty

živila jen brufenem a trochu chlebem,“ s odstupem času zlehčil tehdejší situaci Maceška.
Oba cestovatelé zvládli nejen celý pobyt,
ale i výstup s těžkým batohem do výšky 2400
m v Sajanech. „Tam jsem zase spadl ze skály
já. Když jsem padal do sutě, manželka do mě
prozíravě praštila, a já jsem tak díky ní nedopadl na hlavu nebo záda, ale na nohy a nic se
mi nestalo. Byl to zázrak. Tak jsme si vlastně vzájemně zachránili život,“ dodal Maceška.
„Když se ale na cestu na Bajkal zeptáte manželky dnes, řekne, že by okamžitě jela znovu,“
směje se.
Nedávno vyšla jeho druhá kniha s výmluvným názvem Za indiány do Mexika
a Guatemaly. Maceška v ní popisuje cestu,
kterou s manželkou podnikli před osmi lety.
Nyní pracuje na své třetí publikaci, ve které
chce kratšími povídkami popsat dobrodružné
a často i nebezpečné okamžiky, ve kterých se
během cest ocitli. Plánuje, že zhruba do dvou
let by kniha mohla být hotová. Je však potřeba najít jak čas na psaní, tak finance. Náklady totiž hradí čistě ze svých prostředků. „Jsem
rád, když se nějaká kniha prodá a aspoň část
nákladů se mi vrátí. Kvůli výdělku to však
nedělám. Chci, aby něco po mne zůstalo pro
vnuky a vnučky, aby si jednou mohli přečíst,
jak dováděli děda s babičkou a aby je to motivovalo k podobnému,“ dodal Maceška.
Při otázce, zda se dá z množství cest vyzdvihnout jedna jediná, se cestovatel usmál a
řekl, že to možné je, ale rozhodně by to nebylo
spravedlivé. „V každé zemi je něco zajímavého. Možná se dá říci, že opravdu nejkrásnější
cestou ze všech byly v roce 2000 národní parky na jihozápadě USA, kde jsme zlezli i obávaný vrchol Half Dome. Tento zážitek zatím nic
nepřekonalo, i když se mu blíží Nový Zéland
nebo Jižní Afrika,“ uzavřel.
Jana Rohanová

Holešovsko

(Nejen) o postní době a Velikonocích...
alkoholu nebo sledování televize či prohlížení internetu. Jasně a stručně odepřít si něco,
co mám rád, něco, co mě možná svazuje, na
čem jsem určitým způsobem závislý. V mnoha farnostech se konají duchovní obnovy, které nám pomáhají v přípravě na svátky. Vyhledáváme příležitost ke svaté zpovědi, abychom
se mohli plně zúčastnit liturgických slavností, zvláště slavnosti velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota).
Opravdová radost je možná tam, kde máme
zkušenost s nedostatky, sebezápory, oběťmi,
bolestí, utrpením… Právě proto postní doba
neodmyslitelným způsobem patří k velikonočním svátkům.

Holešov| Už více než dva tisíce let dodávají v našem, tedy v evropském a křesťanském
světě jakýsi hlavní rytmus každému roku dva
hlavní svátky – Vánoce a Velikonoce.
Zatímco u Vánoc je dodnes obecně jejich křesťanský, náboženský charakter (přes
destruktivní působení konzumu a Santa Clause) známý – všichni víme, že se oslavuje narození Ježíška, tedy Ježíše Krista – u Velikonoc
se minulému režimu částečně podařilo tento
význam v hlavách mnoha lidí potlačit a řada
rodin slaví Velikonoce jako jakési „svátky
jara“ a za hlavní svátek chybně považuje Pondělí velikonoční, aniž by si uvědomili, o co
vlastně celé ty dva tisíce let jde.
Zeptali jsme se tudíž osoby nejpovolanější, oblíbeného holešovského faráře a děkana
P. Jerzyho Walczaka, co vlastně Velikonoce
- velikonoční svátky pro křesťany znamenají:.
„Je třeba říci, že Velikonoce, svátky utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jsou
nejdůležitějšími svátky církevního roku. Velikonoce jsou oslavou velkého Božího díla záchrany člověka, ve kterém se projevuje pro
nás lidi nepochopitelná láska Boha k člověku:
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Velikonoční svátky
vypráví o Boží lásce k člověku, ke mně, k vám,
ke každému člověku,“ objasnil farář.
Velikonoce však nejsou jen těch několik dní vlastně největších křesťanských
svátků. Dlouho před nimi je období
půstu, o co se jedná?
Praxe půstu patří k duchovnímu, náboženskému životu a není to jen záležitost křesťanství.
V ostatních náboženstvích praxe půstu je známa třeba jako Ramadan v islámu. Postní doba
začíná Popeleční středou, trvá 40 dnů. Postní
doba, to je čas přípravy na oslavy už zmíněné Boží lásky. „Toto je den, který učinil Pán,
jásejme a radujme se z něho.“ Tuto odpověď
žalmu zpíváme při bohoslužbách velikonoční
neděle zmrtvýchvstání. Abychom mohli jásat

Co následuje v křesťanském světě po
skončení Velikonoc?
Po velikonoční době začíná druhá část liturgického mezidobí.

a radovat se z Ježíšova zmrtvýchvstání, musíme se na to patřičným způsobem připravit.
K tomu patří pobožnosti křížové cesty, které
se konají před mší svatou v každý pátek postní doby a v neděli v 15.00 hod. Při těchto
pobožnostech rozjímáme o událostech, které
se odehrály na poslední pozemské cestě Pána
Ježíše. K přípravě patří úsilí uskutečnit různá postní předsevzetí, například omezit nebo
zdržet se v postní době pojídání sladkostí,

Předloni jsme spolu mluvili o svátcích
vánočních. Tak si dovolím navázat na
tradici a ukončit náš rozhovor dotazem
využívajícím toho, že jste, pane děkane, Polák. Jak se tedy slaví velikonoční svátky v Polsku (nebo tedy spíše ve
vašem rodném Slezsku), jaké jsou tam
rozdíly či naopak styčné body s Velikonocemi tady u nás na Moravě?
Co se týče liturgie, tak ta je stejná v celé církvi. Co se týče zvyků, které doprovázejí velikonoční svátky, tak tam vidím malé rozdíly,
třeba žehnání velikonočních pokrmů u nás je
už na Bílou sobotu a na Velikonoční pondělí nemrskáme děvčata tatarem, ale poléváme
vodou nebo voňavkou (někteří jen symbolicky :)).
Děkuji za rozhovor, pane děkane.
Já děkuji za otázky a všem občanům Holešova a čtenářům Holešovska přeji požehnané,
plné milosti, radostné svátky smrti a zmrtvýchvstání Páně.
Karel Bartošek

Téma archeologie holešovskou veřejnost zaujalo
Holešov| Ve čtvrtek 18. 2. 2016 proběhla
druhá vlastivědná přednáška letošního roku.
Po roce vystoupil na půdě Městské knihovny Holešov Mgr. Miroslav Popelka, pracovník
ÚAPP Brno, pracoviště Hulín, aby nás seznámil s výzkumy, které provedl v minulém roce
v našem regionu. Nabitá studovna knihovny
potvrdila, že archeologie má na Holešovsku
početnou komunitu příznivců. Mgr. Popelka si pro podrobnější popis vybral např. výzkumy svého týmu v centru Fryštáku, v Holešově na nám. Svobody, v Hulíně aj. Druhou

Březen 2016

částí přednášky bylo krátké seznámení posluchačů s moderními metodami v archeologii.
Přínosné bylo vidět zejména výsledky těchto metod v praxi jako například na dřevěném
stavebním prvku nalezeném v Holešově, kde
se dendrochronologickou datací podařilo určit skácení stromu do roku 1410. Jaké důsledky to potom má pro poznání celkového historického vývoje města, krátce pohovořil Ing.
Karel Bartošek z odboru kultury Městského
úřadu Holešov.
Mgr. Ondřej Machálek
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POZVÁNKA
I letos se koná Den pro zdravít

Holešov| Devátý ročník celoměstské akce
Den pro zdraví, která se koná pod záštitou
starosty města Holešova Mgr. R. Seiferta, se
bude konat v sobotu 9. dubna 2016 od 9.00 do
13.00 hod. v prostorách 3. ZŠ Holešov. Motto
letošního ročníku je Moje zdraví jako výzva.
Hlavním hostem Dne pro zdraví bude Ing.
Miroslav Hrabica, autor knih o zdraví a hledání smyslu i ceny lidského života. Novinkou
bude odpolední „šlapání do bot“ – nordic walking pro všechny zájemce v zámecké zahradě.
V rámci programu se může každý návštěvník zaměřit na oblast svého zájmu – poradny zdraví, prezentace zdravého životního
stylu, diagnostiku vlastního zdravotního stavu (měření glykemie, cholesterolu, určování
krevních skupin, měření krevního tlaku, diagnostika svalové hmoty v těle pomocí přístroje tanita, ukázky a vyzkoušení první pomoci,
fyzioterapeutické pomůcky pro seniory, přijít
se podívat na pohybové aktivity pro děti i dospělé nebo se aktivně do cvičení zapojit (sebeobrana „Cobra gym“, koloběžky „FIT koloběh“, atletika, taiči, hormonální jóga, dětská
jóga v koncepci „Lali“, muzikoterapie, SM
systém aj.). Zastoupení bude mít i kosmetické poradenství, zdravotní prevence a samozřejmě zdarma ochutnávky zdravé kuchyně
a možnost zakoupení sortimentu na podporu
zdraví. Akce je vhodná jak pro rodiny s dětmi,
tak pro širokou veřejnost.
Přesný program včetně rozpisu zajímavých přednášek a ukázek najdete na www.holesov.info.
Jana Slovenčíková

Vychází výpravná kniha
Malíři bratři Schneiderkové

Holešov| Život a dílo významných valašských rodáků přibližuje nová kniha nazvaná
jednoduše Malíři bratři Schneiderkové. O její
vznik se zasloužil vsetínský publicista a nakladatel PhDr. Dalibor Malina, který je velkým
obdivovatelem valašských malířů. Její vznik
podpořilo svým příspěvkem i město Holešov.
V kapitole Malíři objevují krajinu Valašska autor věnuje pozornost hlavně Soláni
a Rusavě. S rodným Valašskem zůstal po celý
život nejúžeji spjat nejstarší Alois Schneiderka (1896–1958), který tvořil v ateliéru na Soláni. Mezi Prahou a malebnou Rusavou, kde

měl ateliér, se pohyboval nejmladší Ludvík
(1903–1980). Prostřední z bratří Josef
(1899–1945) bydlel a pracoval v Uherském
Hradišti.
Bratři Schneiderkovi dostali všichni tři do
vínku mimořádný malířský talent, díky kterému se zařadili mezi významné české výtvarníky 20. století. Původně pocházeli z Křivého
u Valašského Meziříčí (dnes součást města), kde prožili mládí. Odtud se rodina přestěhovala do Holešova za lepším pracovním
uplatněním. Otec Jan – kovodělník – pracoval v Thonetově továrně na ohýbaný nábytek.
Alois Schneiderka vzpomínal na vliv profesora Františka Růžičky, od kterého si půjčoval
odborné malířské časopisy.
Odborného školení se mu dostalo i od holešovského malíře Karla Žůrka. Soudržnost
bratří Schneiderků se projevovala ve společných cestách po zahraničí, po výstavách, muzeích, kde poznávali projevy evropského malířství a kultury. V roce 1929 měli v Holešově
všichni tři svou první výstavu. Představili zde
tvorbu z cest. Z Holešova také pocházela manželka Ludvíka Schneiderky. Proto se právě on
vracel do Holešova nejčastěji.
Knihu vydal nadační fond Kruh přátel
Karla Hofmana na konci loňského roku. Monografie na 300 stranách nabízí i rozsáhlou
a kvalitní obrazovou přílohu, která velmi dobře ukazuje charakteristickou tvorbu a zároveň
originalitu každého z bratří Schneiderků.
Za Městské muzeum Holešov
Ondřej Machálek

Městská knihovna Holešov vyhlašuje soutěž k Mezinárodnímu dni
luštěnin
Prezentovat se můžete v těchto
kategoriích:
• ilustrace luštěninových pohádek (Princezna na hrášku, Honzík a fazole…)
• literární dílo (pohádka, povídka...
• originální recept na luštěninový pokrm
(polévka, pomazánka, hlavní jídlo…)
• výtvarná práce z luštěnin (mozaika,
figurky…)
Své práce odevzdávejte do konce dubna
2016 v knihovně.
Vaše díla budou vystavena v prostorách
knihovny.
Nejlepší práce budou odměněny.
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SATTURN Holešov spol. s r. o. – ekologicky
smýšlející inovační firma
Holešov| Firma SATTURN HOLEŠOV působí na českém trhu elektronických komunikací již od roku 1992. Dlouhodobě nosnou
činností firmy je projekce, výstavba, servis
a provozování obecních rozvodů kabelové TV,
rozhlasových systémů a veřejného osvětlení.
V posledních letech pak přibyly instalace fotovoltaických systémů na budovách.
Pro zajištění budoucí prosperity věnuje firma velkou pozornost inovacím zaměřeným na
efektivní využívání energetických zdrojů. Tato
strategie je uplatňována nejen v rámci vlastní firmy, ale jako výsledek realizovaných inovačních
projektů je nabízena firemním zákazníkům.

Společnost aktivně spolupracuje s odborníky na českých vysokých školách

GmbH, Berlín. Tato technologie byla v ČR aplikována např. na 6 žst. pro GŘ ČD, a. s. či CPS
p. o. v Holešově, ale i v Německu na 75 provozovnách DHL. Na základě výsledků získaných
z realizace těchto projektů byla následně přijata
energeticky efektivní úsporná opatření.
Hlavním nosným produktem firmy pro
budoucí období je telemetrie pro decentrální
čištění komunálních odpadních vod a hospodaření se srážkovými vodami. Tato technologie najde své uplatnění v projektech odkanalizování obcí s počtem obyvatel pod 2000 EO.
Její aplikací lze snížit investiční náklady až
o 50 % proti stávajícím centralizovaným řešením a současně efektivně využívat srážkové vody, které je vhodné zadržovat v krajině.

fotovoltaické elektrárny v polském městě Kozienice. Unikátní elektrárna je součástí budovy
kulturně-uměleckého centra, které bylo otevřeno loni v říjnu.
Budova je navržena jako energeticky
úsporná, přičemž součástí fasády jsou fotovoltaické panely. Fotovoltaická elektrárna pokrývá významnou část vlastní energetické potřeby budovy a přebytky vyrobené elektrické
energie jsou dodávány do energetické sítě.
Roční výkon elektrárny činí min. 86 MWh.
Solární panely byly nainstalovány na střeše a na dvou zdech budovy a bezvadně ladí
s fasádou budovy, což dává budově unikátní
vzhled „skleněného domu“. Jedná se o první projekt stěnové konstrukce fotovoltaické
elektrárny této velikosti a výkonu ve střední
Evropě.

Od roku 2006 firma systematicky buduFotovoltaická elektrárna v polském kulje a rozvíjí vlastní vývojové oddělení, které
turně-společenském centru
řeší nejen programové projekty v oblasti výJedním z posledních významných projektů,
(red)
zkumu, vývoje a inovací, ale i vlastní inovačna kterém se firma podílela, bylo vybudování
ní projekty, jejichž potřeba je vyvolána tržní
poptávkou. Díky spolupráci s českými vysokými školami (VUT v Brně – FEKT, VŠCHT
v Praze – FTOP, UP v Olomouci – PřF,
Mendelova univerzita v Brně – LDF,
VŠB TU Ostrava) se firma účastní řešení rozsáhlejších a náročnějších programových projektů. Aktivní spolupráce na těchto projektech
umožňuje vývojovým pracovníkům firmy trvalý pracovní kontakt
s vědecko-výzkumnými pracovníky
těchto škol a partnerských firem,
což má pozitivní dopad na jejich trvalý odborný růst.
Jedním z firemních produktů
je monitoring spotřeby provozních
energií v objektech v reálném čase.
Firma je držitelem výhradní licen- Moderní stavba v centru města Kozienice se dvěma víceúčelovými sály, knihovnou, galerií, hudební školou, kavárnou a dalšími
ce pro ČR a SR společnosti deZem zařízeními má plochu téměř 10 000 m2.
Foto | archiv společnosti

V okolí Holešova koupím
chalupu nebo pozemek
s chatkou. Tel: 608 720 716
Nestátní zdravotnické zařízení ambulantní fyzioterapie v Hulíně příjme

FYZIOTERAPEUTA/KU

DOPRAVA BETONU NA VAŠI
STAVBU
firma Domix

Profesní životopisy zasílejte na rhb.hulin@tiscali.cz, informace také na telefonu 573 350 578
www.fyziocentrum.wz.cz

Miroslav Fuksa, Količín 108
tel: 777 22 85 35
ceny dohodou

na poloviční úvazek.
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Krajské kolo ve šplhu úspěšné pro místní
přírazu, startovali ze sedu a pokusy se sčítaly
stejně jako v kategorii děvčat. Mezi závodníky se neztratili ani zástupci Holešova a hoši si
odvezli postup do kola nejvyššího.
Výsledky:
dívky
1. Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
2. VPŠ a SPŠ MV v Holešově
3. SŠ Pedagogická Kroměříž
Hoši
1. VPŠ a SPŠ MV v Holešově
2. SPŠ polytechnická – COP Zlín
3. COPT Kroměříž
					
Mgr. Svatava Ságnerová
Krajská rada AŠSK ČR ZLN

Holešov| Mezi neolympijské, ale stále velmi
oblíbené školní sportovní disciplíny patří závody ve šplhu. Krajské přebory probíhají každoročně v Kroměříži a jejich tradičním pořadatelem je střední zdravotnická škola v čele
s Mgr. Alenou Černou.
V letošním ročníku se v tělocvičně zdejší školy setkalo 10 družstev ze sedmi škol –
soutěžilo se o postup do republikového finále
Poháru AŠSK středních škol, které proběhne
17.–18. března 2016 v Trutnově.
Dívky šplhaly na tyči s přírazem do výše
4,5 m, startovaly ze stoje a měly k dispozici 3 pokusy; z toho ten s nejhorším časem se
škrtal a výsledkem byl součet dvou časů lepších. Hoši závodili na laně do výše 4,5 m bez

Holešovským judistům začala nová závodní sezóna
Holešov| Mladí judisté klubu SKP Holešov
odstartovali závodní sezónu roku 2016 turnajem ve Veselí nad Moravou, který se konal 13. 2. 2016. Turnaje se zúčastnili v hojném počtu 10 judistů – v kategorii mláďat
5 judistů a v kategorii mladších žáků taktéž
5 judistů.
Z tohoto počtu se nám podařilo přivézt
celkem 6 medailí. Na zlaté příčky dosáhly
v kategorii mladších žáků stálice klubu Jakub
Hanák, David Dvorník a v kategorii mláďat

nováček David Zapletal. Stříbrné medaile získali v kategorii mláďat Jakub Bárta a taktéž
nováček Radim Hudeček. Bronzové medaile se dočkal v kategorii mladších žáků konečně i Petr Bárta, který si medaili svým aktivním přístupem zasloužil a skutečně vybojoval.
Doufejme, že závodní sezóna roku 2016 bude
pro náš klub minimálně stejně úspěšná jako
sezóna roku 2015. Tomuto v současné době
nahrává rozrůstající se členská základna klubu, která pouze v dětech od 6 do 15 let činí 32

mladých sportovců. Dalším ohromným přínosem pro náš klub je skutečnost, že se pravidelně v prostorách našich tělocvičen konají
jednou měsíčně krajské tréninkové srazy judistických oddílů pro kategorie mladších, starších žáků a dorostu. Na těchto trénincích se
již pravidelně sejde čtyřicítka kvalitních judistů z celého kraje. Držte tedy s námi palce naší
judistické mládeži!
Jiří Hrbáč, trenér

Rejdění nadpřirozených postaviček v holešovské sokolovně
Holešov| V rejdiště princezen, broučků,
víl, kominíků nebo vodníků se 20. února
2016 proměnila tělocvična sokolovny, kdy
zde pořádal oddíl sportovní gymnastiky
TJ Sokol Holešov dětský karneval.
Jako tradičně byl sál zaplněn do posledního místečka. Masek se sešlo nepočítaně
a je až s podivem, jaké nápady maminky pro
své ratolesti vymyslely.
O zábavu dětí se postaral Dalibor
Šmakal, který to s dětmi jaksepatří „roztočil“. Jedna hra střídala druhou, děti si zasoutěžily a zatančily. Součástí byla samozřejmě jako každý rok bohatá malá i velká
tombola a snad každý něco vyhrál. Ale o to
přece nešlo. Důležité bylo, že se děti sešly pohromadě, že si zahrály i zatančily,
že zkrátka i se svými rodiči strávily hezké
odpoledne.
Samozřejmě se losovala nejkrásnější
maska. I když úkol to byl složitý, protože
všechny děti byly krásné i vtipné ve svých
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převlecích, ale nejhezčí maska může být jenom jedna. Porota proto odměnila první
cenou nejkrásnější i možná nejnákladnější
masku „ohnivou vílu“ (viz foto). Jsme rádi,

že děti i rodiče odcházeli spokojení a doufáme, že se příští rok zase sejdeme.
Za výbor oddílu sportovní gymnastiky
TJ Sokol Holešov
Hana Georgiánová
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Žákovská házená TJ Holešov - jarní část
Holešov| Stejně tak jako v podzimní části soutěží budou i na jaře TJ Holešov, oddíl
házené reprezentovat oddíly mladších i starších žáků. Zhodnocení podzimní části sezony
a cíle pro nadcházející zápasy prozradili trenéři obou družstev.
Mužstvo mladších žáků se během podzimní části muselo vypořádat s několika podstatnými změnami. Vzhledem k tomu, že se
téměř u celého mužstva jednalo o premiérový start, bylo třeba zvládnout hru na „velkém“ hřišti, větší míč a s tím spojenou souhru se spoluhráči a zejména orientaci. Cíl byl
tedy jasný, především sbírat zkušenosti. Jak
se později ukázalo, z důvodu neúčasti některých hráčů na trénincích a zápasech muselo
být toto družstvo výrazně doplněno z řad minižáků. Tito nabídnutou šanci maximálně využili a stali se stabilní a spolehlivou částí tohoto družstva.
Jarní část je v kategorii mladších žáků
brána jako nová soutěž, kterou bude tvořit
9 družstev. Každé z družstev tedy odehraje
4 zápasy doma a 4 venku. Pod trenérským vedením V. Zachary a P. Gahury budou tým tvořit: P. Vilímek, V. Dočekal, T. Macura, F. Bělíček, S. Bakalíková, E. Procházková, F. Ištanek,
Š. Pospíšil, D. Prandorfi, P. Preisler, A. Kozáčková, T. Šimčíková, M. Krajčová, A. Pospíšilová, A. Preislerová a brankařská dvojice K. Zapletal, R. Hafinec. Trenérskou dvojici starších
žáků tvoří M. Vizner, T. Běčák. Do podzimní části soutěže starších žáků jsme vstupovali s 9 hráči a 2 brankáři. Naším cílem bylo
získat nové zkušenosti ve starší věkové kategorii a zkusit uhrát alespoň nějaký bod. Odehráli jsme celkem 9 zápasů. Přes snahu všech
jsme na body nedosáhli, i když mnoho nechybělo. O to více máme poznatků, co musíme zlepšit a čeho se vyvarovat. V přípravném
období nás tedy čeká hodně práce. Družstvo
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jsme doplnili o čtveřici mladších žáků. Před
soutěží ještě plánujeme účast na několika turnajích. Do jarní části budeme vstupovat s 12
hráči a dvěma brankáři. Družstvo tvoří P. Vilímek, R. Vizner, Š. Málek, M. Horňák, D. Šín,
D. Bardoděj, T. Hudec, F. Šudřich, V. Batoušek, nově V. Dočekal, T. Macura, F. Bělíček
z mladších žáků a v brance budou D. Doležel
a L. Běčák.

Soutěže žáků startují začátkem dubna,
domácí zápasy odehrajeme v hale 1. ZŠ Holešov. Budeme rádi, pokud nás přijdete podpořit a povzbudit nejen v domácích zápasech.
Informace a výsledky žákovských družstev,
družstev mužů a minižáků naleznete na webu
www.hazenaholesov.cz.
Petr Gahura
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POLITICKÉ STRANY, SPOLKY
Tato rubrika je věnovaná politickým stranám a spolkům. Názory a stanoviska zde prezentované se nemusejí
ztotožňovat s názory vedení města Holešova a redakce. Kromě jazykových korektur texty nejsou upraveny.

Územní plán Holešova nesplnil své cíle
S rozpaky a rozčarováním se rozcházely
desítky občanů z jednání zastupitelstva města
22. 2. 2016. Po pětihodinovém předkládání
jejich námitek zastupitelé schválili nejzásadnější dokument města s výhledem na dalších
20 let. Proč?
Územní plán má spojovat veřejný zájem
se zájmem soukromým, má řešit plochy tak,
aby byly respektovány historické vztahy a vazby, vlastnické vztahy, ale přitom byl zajištěn
další rozvoj města.
Územní plán by měl zpracovat odborník,
bez politického tlaku. O tom, že u nás tomu
tak není, svědčí fakt, že na jedné straně města se vyhoví požadavku nového majitele pozemků- Neholešováka a majitele významné
stavební firmy a v přetížené lokalitě se místo
veřejného prostranství prosadí supermarket,
a to navzdory petici občanů města a desítkám
námitek ke změně územního plánu odevzdaných v řádném termínu. Na druhé straně je

pak vnuceno veřejné prostranství majiteli pozemku, starousedlíkovi. Dalším příkladem je
plocha na Kozrálově, v Rymické ulici a Bořenovské, kde jsou do zemědělské půdy vlomeny
plochy pro bydlení. Tato skutečnost přinese
městu v budoucnosti mnoho komplikací i finančních, neboť bude povinno řešit problémy
vzniklé svým rozhodnutím. Není možné tuto
situaci logicky vysvětlit. Jedinou logiku to má,
že se vychází vstříc majitelům pozemků, kteří si je pořídili za účelem výstavby nemovitostí na „kšeft“. Je zabírána nejlepší zemědělská
půda a především těm, kteří zde odpradávna
po generace hospodařili, je doslova vkládán
klín do jejich podnikání. Přitom v jiných částech města, kde je horší bonita, se zase majitelům říká, že kvůli již velké zabrané ploše
zem. půdy (na Kozrálově) nelze výstavbu povolit. Že jde o malou plochu, pozemek je v jejich vlastnictví odpradávna, je k němu přístup
a nevyžaduje žádné další investice ze strany

města, to nikdo ani po několikátém zopakování nevyslyší. A tak byli nespokojeni všichni i ti
co chtějí hospodařit i ti co chtějí stavět. Dlouho očekávaný územní plán své cíle nesplnil.
Nebude to proto, že jeho zadavatelem je staronová vládnoucí koalice v Holešově? A tak
nezbývá než usilovat ihned po jeho schválení o jeho změnu. Přitom peníze vynaložené
na vypracování projektu by osvobodily naše
seniory od poplatku za odpad hned na několik let (pardon, ono to bylo z dotace, takže to
vlastně peníze nejsou).
Co mě mrzí na jednání nejvíce? Nebyl zde
zpracovatel a hlavně se nikdo neobtěžoval
s obrazovou přílohou, tedy promítnout přítomným občanům mapy. Pro mě je to urážka
občanů, ono se nepočítá s tím, že by se mohli
k něčemu vyjadřovat, vždyť ono by tomu ani
nerozuměli…
Ing. Pavel Karhan
zastupitel města, KDU-ČSL

MUSICA Holešov 2016: čtyři koncerty návštěvníky příjemně naladí
Jarní koncertní řada MUSICA Holešov
nabídne čtyři koncerty, které, ač každý svým
charakterem úplně jiný, jsou postaveny tak,
aby posluchačům připravily chvíle, které je
nejen potěší a dobře „naladí“, ale svojí atmosférou, bezprostředností a v neposlední řadě
uměním účinkujících dají alespoň na chvíli zapomenout na každodenní starosti a shon.
Věřím, že hned z prvního koncertu 17. března budou lidé odcházet s velkým úsměvem na
rtech. Čtyři mladí violoncellisté, kteří si říkají Prague Cello Quartet, totiž neberou své povolání hudebníků jako vážnou práci, ale velmi
často jako skvělou zábavu. Sami se při svých
koncertech baví a soudě podle nadšených ohlasů na jejich vystoupení svoji radost a energii
přenášejí i na posluchače. Holešov navíc uslyší
premiéru jejich nového koncertního programu
- vystoupí společně se skladatelem, aranžérem
a zpěvákem Jiřím Škorpíkem, duchovním otcem známého 4TETu.
MUSICA Holešov by si ke svému názvu
mohla dát přídomek „mezinárodní festival“
- jen na jarních koncertech vystoupí umělci
z Německa, Polska, Litvy a Švýcarska. Hned
následující koncert 22. března je toho dokladem – mezinárodní obsazení pěveckých
sólistů v Richterově oratoriu Snímání z kříže tentokrát „povede“ sólistka Národního
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divadla v Praze Kateřina Kněžíková, která
slaví mimo jiné i velké úspěchy na sólových
koncertech se svým manželem Adamem Plachetkou. Souboru Czech Ensemble Baroque
a jeho uměleckému vedoucímu a dirigentovi Romanu Válkovi patří velký obdiv za to,
že svými koncerty a uměním vracejí holešovskému rodákovi F. X. Richterovi místo, které mu v kulturních dějinách náleží, tedy mezi
důležitými hudebními skladateli a osobnostmi 18. století.
21. dubna bude patřit pódium holešovského zámku především dvěma sólistům,
o jejichž hře je těžké něco psát, jednoduše je
člověk musí slyšet hrát. Jak flétnista Kaspar
Zehnder, tak cellista Mindaugus Bačkus jsou
pravidelnými hosty těch nejprestižnějších evropských pódií. Jejich koncert by měl navodit náladu dříve tak populárních „domácích“
koncertů, kdy muzikanti i posluchači jsou
v bezprostřední blízkosti a společný hudební
zážitek je o to silnější. Program začne nenápadně, líbezným Triem J. N. Hummela, bude
pokračovat slavnou skladbou Hlas velryby,
hranou takřka v naprosté tmě s jedinečnými
zvukovými efekty, a skončí strhujícím jazzovým Triem N. Kapustina.
Závěrečný čtvrtý jarní koncert zazní
v rámci Dnů města Holešova 7. května. Jeho

vrcholem bude určitě Stabat Mater J. B. Pergolesiho, skladba, která byla napsána před
280 lety, v roce 1736. Je až neuvěřitelnou ironií osudu, že Pergolesi napsal tuto nádhernou
hudbu těsně před svou smrtí, bylo mu 26 let.
I v dalších skladbách A. Vivaldiho, J. Tavenera a A.Pärta nás zpěvačky M. Šrůmová,
M. Cukrová, Kühnův smíšený sbor a Ensemble 18+ provedou jedinečným světem, do
kterého se vchází skrz tóny velkým hudebním
talentem obdarovaných skladatelů.
Karel Košárek
Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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PŘÍSPĚVKY DOPISOVATELŮ

Staráme se o lesní zvířátka

Holešov| Zima je pro lesní zvířata náročnějším obdobím. Musejí se vyrovnávat
s nízkými teplotami a nedostatkem potravy.
O tomto problému jsme si s dětmi
z MŠ Dobrotice povídali a rozhodli se, že
zvířátkům pomůžeme. Děti si ráno přinesly z domu tvrdý chléb, mrkev, řepu
a jablíčka. Dopoledne k nám zavítal pan
myslivec Zdeněk Kukla z Mysliveckého

sdružení Hradisko Dobrotice – Žopy, se kterým jsme šli do lesa k nedalekému krmelci.
Pan Kukla s sebou měl i své dva pejsky, které si děti hned oblíbily. Společně jsme zvířátkům jídlo nasypali.
Děti si od pana myslivce vyslechly ještě
zajímavé povídání o lesních zvířátkách. Na
památku od něj dostaly obrázkové časopisy Malá myslivost a něco sladkého na zub.

Na zpáteční cestě jsme potkali dvě srnečky na poli. Skoro to vypadalo, že se s námi
loučí. Děti měly z tohoto dne obrovský zážitek. Můžete se přesvědčit i vy a podívat se
na další fotografie na naší webové stránce:
www.ms-radost.cz/dobrotice. Panu Kuklovi
moc děkujeme.
Kolaříková Lenka, učitelka

VII. varhanní koncert Ludvíka Šuranského v Holešově
Dne 19. ledna 2016 proběhl v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově v pořadí již
VII. varhanní koncert známého mistra Ludvíka Šuranského.
Koncert pořádala Základní umělecká škola F. X. Richtera ve spolupráci se zdejší katolickou farností.
Ludvík Šuranský je absolventem kroměřížské Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského, kde studoval pod vedením profesorky Melánie Pustějovské. Zúčastnil se několika
varhanních seminářů (J. Taddei, J. Vodrážka
aj.). Je držitelem čestného uznání a 3. místa
v soutěži mladých varhaníků „Opava 1986“
a „Opava 1990“. V letech 1985–2008 působil jako varhaník v chrámu sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. V současné době (zvl. v letní
sezóně ) zajíždí do Německa, kde je velmi oblíben a kde je zván na své již tradiční varhanní koncerty.
Kromě zahraničí účinkoval na „Audite Organum“ v bazilice sv. Jakuba v Praze spolu s předními českými věhlasnými
varhaníky.
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Své již věrné posluchače zde v Holešově potěšil skladbami J. S. Bacha, Bohuslava Matěje Černohorského, Maxe Regra
a dalších.
Za nevšední zážitek jej publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem a vyžádalo si
tak dva přídavky.

A tak nám všem nezbývá než konstatovat,
že se již teď velmi těšíme na další koncert, neboť slyšet varhany v celé jejich kráse je zážitkem vskutku nevšedním a povznášejícím.
Ředitelství a kolektiv pedagogů
ZUŠ Holešov

Holešovsko

Dívkou roku se stala slečna z Jarohněvic
V holešovském TyMy se
konal sedmadvacátý ročník
celostátní soutěže.
Holešov| Soutěž, kde hrál prim dívčí půvab,
inteligence a talent, proběhla v neděli 21. února v SVČ TyMy již pošesté a celkově se v České republice jednalo již o sedmadvacátý ročník tohoto celostátního klání. Soutěž „Dívka
roku“ je určena slečnám ve věku 13–15 let,
těch se letos sešlo v Holešově čtrnáct. Čekal je
náročný, ale zajímavý den.
Pod vedením Olgy Peškové nastudovaly úvodní choreografii, trenérka Klára Moučková s nimi připravila sestavu aerobiku, učily
se chodit na předváděcím molu a vypilovaly
svá volná vystoupení. Majitelka modelingové
agentury Renata Mejzrová jim pomohla vybrat a vyzkoušet společenské šaty a potom už
si děvčata užívala péči vizážisty Vladka, kosmetičky Veroniky a kadeřnice Nadi. Úderem
druhé hodiny odpolední začala první neveřejná část soutěže dvěma disciplínami, a to testem znalostí a zkouškou zručnosti. Dovednost, kterou tentokrát musely předvést, bylo
přišívání knoflíku.
Výkony dívek hodnotila devítičlenná porota – produkční Renata Mejzrová, finalistka MISS ČR 1996 Renata Janečková, choreografka Veronika Kurzerová, holešovský
mikroregion zastupovali ředitel MKS Holešov
Pavel Chmelík, právník a pedagog Milan Bárta a zastupitel města Martin Koplík, dalším
rozhodujícím byl lektor výukových programů BESIPu Zdeněk Patík, anglický muzikant
Dale Williams a za pořadatele v porotě usedla
Jarmila Vaclachová.
Děvčata si ani nestačila vydechnout a už
se přiblížilo zahájení společenského večera.
Po úvodní choreografii, představení dívek
a poroty jsme mohli sledovat výkony soutěžících i v dalších disciplínách. Při rozhovoru
s moderátorkou Ivou Janálovou jsme slyšeli

Hledáme personál do nové
restaurace v Holešově
(kuchaře/ky, číšníky/servírky)
Kontakt: 603 75 81 76
Nabízíme zajímavé platové
ohodnocení.
Březen 2016

Vítězkou se stala Barbora Nesvadbová (uprostřed).

jejich názory, nápady a pocity. Ve skupinkách
dívky cvičily, ve volných disciplínách si většinou vybíraly tanec nebo hudební vystoupení a v jednom případě jsme viděli okouzlující agility show dívky Nicole s fenečkou Suri.
Publikum se dobře bavilo nejen výkony dívek, ale i zajímavým doprovodným programem, který protkával jednotlivé disciplíny.
Vyvrcholením večera byla jednoznačně módní přehlídka společenských šatů, které dívky
předvedly s grácií na úrovni hodné modelek.
Výkony byly letos velmi vyrovnané a těžko se
vybíraly ty nejlepší. Nakonec porota poslala
do malého finále Moravy Barboru Nesvadbovou z Jarohněvic, Evu Darebníkovou z Bystřice pod Hostýnem, Natálii Zgodovou z Kroměříže a Zuzanu Ondovou ze Zlína. Letošní
novinkou byla volba Dívky internet. Týden
před soutěží probíhalo hlasování na webových a facebookových stránkách TyMy, do

Foto |Lidka Polišenská

kterého se zapojilo přes dva tisíce hlasujících.
Nejvíce internetové respondenty zaujala Zuzana Ondová, která rovněž bodovala u poroty
a postoupila do castingu moravského finále.
Největší podporu publika měla Bystřičanka
Eva Darebníková, která se stala Dívkou sympatie, a nejvíce porotu svým volným vystoupením zaujala milovnice psů Nicole Prokopová z Přibic.
Velké poděkování za zdařilý průběh večera si zaslouží i řada mediálních partnerů, bez
kterých by soutěž této úrovně vůbec nemohla
proběhnout. Mezi největší sponzory základního kola v Holešově patřila firma Novodonia,
Raab Computer, Jenny Lane, jazyková škola Enjoy English a cestovní kancelář Bohemians Tour, která vítězce věnovala zájezd do
Benátek.
Za SVČ TyMy Barbora Winklerová

Mateřské centrum Srdíčko pořádá kurzy
plavání pro rodiče s dětmi
Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582,
Holešov pořádá jarní kurz plavání pro rodiče s dětmi od 2 let. Kurz začíná 30. března 2016. Budeme se scházet každou středu
v 9 hodin na krytém bazéně v Holešově. Radostnou hrou se děti naučí základním plaveckým dovednostem, chování na bazéně
a ve vodě.
Lekce trvá 45 minut. K výuce využíváme plavecký bazén i dětský bazén. Cena: 10 lekcí/700 Kč + 1 rozlučková lekce zdarma.

Děti se v kurzu naučí nebo se seznámí:
• s hrami a hříčkami ve vodě
• práci s plaveckými pomůckami
• skoky a pády do vody s potopením
• pasivní základy plaveckých stylů (kraulové
nohy, prsové ruce, poloha na znak)
• otužování
• práci v kolektivu
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: m.c.srdicko@seznam.cz nebo tel. 573397163.
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Společenský večírek pro rodiče ve 3. ZŠ
osmé večer začali přicházet první hosté a celý
sál se pomalu zaplňoval. Po úvodním slovu
pana ředitele Mgr. Ivo Junáška a předsedy
školské rady p. Miroslava Koumara se již naplno rozběhla zábava, ke které hrála hudební
skupina KMO3. Ještě dlouho po půlnoci byl
sál plný tanečníků.
Výborně se bavili všichni rodiče našich
žáků i přátelé školy. Až teprve nad ránem škola opět utichla a po sobotním úklidu byla opět
připravená v pondělí přivítat své žáky.

V pátek 26. února 2016 se v 3. Základní
škole v Holešově konal tradiční společenský
večírek SRPDŠ. Školní tělocvična se na tento
den proměnila v taneční sál.
S přípravou výzdoby pomáhaly všechny děti a vyučující v hodinách výtvarné výchovy. Girlandy, lampiony a papírové řetězy
v červené, žluté a oranžové barvě tělocvičnu
rozzářily. Stoly s bílými ubrusy a barevnými
lucernami byly večer ještě působivější než
dopoledne.
Díky příspěvkům řady rodičů byla připravena bohatá tombola a ve spolupráci se školní
jídelnou také chutné občerstvení. Kolem půl

Mgr. Gabriela Kovářová,
zástupkyně ředitele

Úspěšní holešovští gymnazisté. Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci
Jako každoročně v únoru již po dvaadvacet let se u nás na gymnáziu opět soutěží v anglické konverzaci. Dne 17. února se na
naší škole sešlo 17 soutěžících ze základních
a středních škol celého okresu, aby prokázali,
jak mají angličtinu v hlavě i v srdci a jak skvěle ji umějí používat.
Výkony všech soutěžících byly opravdu
velmi přesvědčivé a porota měla nelehký úkol
rozdělit medaile a postupová místa. Jsme potěšeni, že vás můžeme informovat o úspěších
holešovských žáků a studentů:

V nejmladší I. B kategorii, v níž soutěží prima, sekunda a šesťáci a sedmáci z jazykových škol, se na krásném třetím místě umístila Simona Úlehlová ze ZŠ Družby
Holešov.
II. B kategorii – tercie, kvarta, osmáci, deváťáci – vyhrála studentka Lucie Bubíková
z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. Třetí
místo patřilo Andrianě Tsuperyak ze ZŠ Družby Holešov.
Ve III. A kategorii, věkově nejstarší a tradičně nejpočetněji i nejsilněji obsazené,

vybojoval v ostré konkurenci ostatních gymnázií první místo David Bureš z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. Vítězům budeme držet palce v krajských kolech všech zmíněných
kategorií!
Všem soutěžícím, porotám a pedagogickému dozoru děkujeme za přípravu a účast
a těšíme se v únoru 2017 opět na shledanou.

Mgr. Luďka Vykoukalová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Ples Tančíme s Evropou se opravdu vydařil
Holešovská společenská sezóna začíná
každoročně reprezentačním plesem města
a pokračuje sérií akcí, na které se těší řada jejich návštěvníků po celý rok. Po loňském vydařeném plesu čtyř místních subjektů s názvem Noc na Karlštejně vstoupila letos tato
akce do nové éry – mezi hlavními organizátory se objevila CK Bohemian tour Holešov, která s Castellem Holešov a ZUŠ F. X. Richtera
Holešov připravila pro taneční fanoušky večer
plný překvapení, skvělé atmosféry a dobré zábavy (hlavními partnery plesu byly Technické hospodářství Holešov a Technické služby
Holešov).
Již samotný vstup do sálu včetně květinové výzdoby a podrobného programu na
stolech svědčil o pečlivé přípravě celého večera pořadatelským týmem: bohatá tombola
s hlavní cenou v podobě zájezdu do Norska
návštěvníky lákala k zakoupení lístků s šancí
třeba i vyhrát.
Program celého večera byl opravdu bohatý: několik tanečních výstupů v choreografii Jany Lochmanové provedlo všechny
přítomné evropskými zeměmi s jejich národními tanci a vyprodaný sál bouřlivě aplaudoval umění holešovských amatérských tanečníků. Skvělým počinem bylo i hudební
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vystoupení dudáka v tradičním skotském kiltu – tohoto umělce bylo možné si během večera několikrát poslechnout a nádherné tóny
dud, rezonující v rozlehlých zámeckých chodbách holešovského zámku, se určitě vryly do
paměti nejednomu posluchači. A měl-li kdokoliv z plesových hostů chuť poslechnout si
lidovou písničku a třeba si i zazpívat, mohl
navštívit skvělou cimbálovou muziku Kapura
z Valtic v jednom z vedlejších sálů. Půlnoční

překvapení s balónky ve tvaru srdíček pak
navodilo atmosféru nastávajícího valentýnského svátku a bylo hezkou tečkou za celým
večerem.
Dovolím si za spokojené účastníky plesu
všem organizátorům a těm, kdo přiložili ruku
k dílu, poděkovat za krásný kulturní a společenský počin a těším se na tento ples v roce
2017!!!
Mgr. Svatava Ságnerová

Holešovsko

Milé maminky, tatínkové...
...nedá mi to a musím Vám napsat svou
zkušenost s lesní školkou Sovička v Žopech.
Syn navštěvuje státní školku v Holešově, kde tráví čas velmi rád a moc se tam
těší, za což jsem moc ráda. Tímto školce za její laskavou péči mnohokrát děkuji.
Než syn nastoupil předškolní docházku,
trávili jsme spoustu času venku, a to vesměs
za každého počasí. Když ale přišel čas nástupu,
naše dopolední akce a výlety do přírody se kvůli školce omezily. Postupem času se ukázalo, že
synovi dopolední dovádění venku dost chybí
a dohnat to odpoledne se nám ne vždy podařilo. Hledala jsem na internetu nějakou alternativu, kroužek, zájmovou činnost... až jsem našla Sovičku. Po prostudování jejich webových
stránek jsem tam na dva dny v týdnu syna přihlásila. V Sovičce tráví děti dopoledne i odpoledne v přírodě. Užívají si pobyt venku v dešti,
brodí se kalužemi, lezou po stromech, staví figurky z bláta, učí se o zvířatech úžasnou formou, a to přímou, kdy navštěvuji hřebčín, ve
kterém mohou koně nakrmit, pohladit... Seznamují se i s dalšími zvířaty, kterých vlastní
lidé z vesnice nespočet, a mají možnost vidět
a na vlastní kůži si vyzkoušet, jaké to je starat

se o hospodářská zvířata. Úžasné jsou i výlety
do lesa a na posed, kde s dalekohledem i lupou
objevují krásy přírody. Syn se ze školky pravidelně vrací jako jedna velká „koule bláta“, ale
s nádherným úsměvem, lumpačina, co mu doslova čiší z očí :)! Jsem nesmírně ráda, že se
slečna Martina s takovou vervou a odhodláním
pustila do projektu lesní školičky. Pro děti se
narodila a dává jim své maximum, je to velmi
sympatická, akční, neúnavná, nápaditá a rozumná slečna, kterou děti milují a ke které mám
absolutní důvěru. Martina předává dětem nauku nejen o přírodě, ale i o sobě samých, kdy pobyt venku a zjišťování jejich osobních možností
děti rozvíjí. Lesní školka synovi úžasné prospěla, doporučuji tuhle variantu všem rodičům.
Čiperky se ve školce dokonale vyřádí a tichošlápci zase otrkají. Školné se pohybuje zcela jinde než jako ve státní školce, což byl první problém, který jsme doma řešili. Nicméně jsme
zkusili zbavit se nákladů, které nebyly nejnutnější, a na školičku si ušetřit. Dnes, při pohledu na syna, jsme si naprosto jisti, že tohle mělo
a má vážně smysl a že to za ty peníze rozhodně
stojí...				
Kateřina Dunčová

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

KOSMETIKA, PEDIKÚRA
přístrojová (suchá)
nám. Dr. E. Beneše
vedle drogerie TETA
Hana Kolaříková
mob. 607 568 169
Firma POKART spol. s r.o.
s provozovnou v Holešově
přijme
na HPP údržbáře – elektro,
vyhláška 50, mechanik.
Praxe v oboru výhodou.
Kontaktní osoba:
Štefan Vrobel, vrobel@pokart.cz,
tel.: 602 750 045

VÝROČÍ – DUBEN 2016
5. 4. 1966

Zemřel DOVRTĚL, Bohumil, ředitel kůru a učitel hudby v Lipníku nad Bečvou (1934–1939), od roku 1939 ředitel kůru v Holešově a pak ředitel Městské hudební školy
(1948–1957). Poté působil ve Zlíně. Učil též na holešovském reálném gymnáziu (1945–1948). V letech 1953–1956
byl sbormistrem pěveckého sboru Podhoran. Zkomponoval
dětské, ženské i mužské sbory a drobné orchestrální skladby (* 28. 9. 1910 v Žopech) – 50. výročí úmrtí

5. 4. 1901

Narozen PLAJNER, Rudolf, RNDr., čestný občan města Holešova, 20 let byl profesorem reálného gymnázia v Holešově. Uveřejňoval odborné články z matematiky, fyziky,
astronomie. Publikoval i v jiných periodikách (Lidové noviny, Rodina a škola), přednášel v rozhlase. Byl náčelníkem československého Junáka, nositel nejvyšších skautských vyznamenání, předseda MěNV v Holešově, předseda
Okresního národního výboru v Holešově (+ 23. 6. 1987 v Jílové u Prahy) – 115. výročí narození

12. 4. 1861

Narozen ŽŮREK, Karel, akademický malíř, studoval Akademii výtvarných umění v Praze a u Jana Matějky v Krakově. Velký význam pro něho měly studijní pobyty v Itálii a ve Španělsku.
Namaloval mnoho portrétů, krajin a oltářních obrazů pro kostely na Holešovsku. V letech 1890–1895 pracoval pro litografii
Lamberta Klabusaye v Holešově, pro holešovské ochotníky maloval opony a dekorace. Je pochován na holešovském hřbitově
(+ 23. 4. 1929 v Holešově) – 155. výročí narození

15. 4. 1921

Narozen STAMBERGER, Walter, pocházel z německy
mluvící židovské rodiny. Absolvent holešovského gymnázia,
r. 1939 odjíždí rodina do Palestiny. Na výzvu československé vlády v Londýně narukoval. Zúčastnil se bojů na západní frontě, vyznamenán vysokými britskými i francouzskými

Březen 2016

vojenskými řády. Po válce se vrátil do vlasti a vystudoval v letech 1952–1957 na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy obor čínština – dějiny Dálného východu. Přednášel dějiny kolonialismu a politologii. Pracoval v ČTK,
v Československé televizi se podílel na scénářích, např.
o Janu Masarykovi, o expedici Lambaréne. Podepsal výzvu „2000 slov“ a nesměl pracovat. Autor historických,
politickohospodářských a geografických spisů. Podílel se
i jako dramaturg a scenárista na řadě televizních filmů.
Po odchodu do důchodu začal malovat – výstavy doma
i v zahraničí (Japonsko, Francie, Kanada). V Litoměřicích jsou jeho obrazy umístěny v místní galerii. Překladatelská činnost v době normalizace pod jiným jménem.
(+ 28. 12. 1997 v Praze) – 95. výročí narození
15. 4. 1921

Zemřel GARTNER, Jakob, architekt, působil v Holešově, studoval v Brně na Vyšší průmyslové škole, později ve Vídni na Akademii výtvarných umění. Navrhl velké množství obytných i veřejných staveb, především na
Moravě a v Rakousku (Vídeň). Pro Židovskou obec navrhoval honosné synagogy v maursko-orientálním stylu. Pracoval také v Olomouci, kde projektoval první část
Ústavu hraběte Pötingea a stavbu synagogy s islámskými prvky. Spoluprací se stavebníkem Moritzem Fischerem významně ovlivnil podobu Olomouce konce 19. století (* 21. 11. 1861 v Přerově) – 95. výročí úmrtí

24. 4. 1921 Narozen MACH, Jaroslav, scenárista, režisér, pocházel ze Zahnašovic. K většině filmů si scénáře psal
sám nebo na nich spolupracoval („Železný dědek“,
„Slovo dělá ženu“, „Ještě svatba nebyla“, „Tatínek na
neděli“, „Zlatá svatba“) (+ 11. 1. 1972) – 95. výročí
narození
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Světový den vody 2016 z pohledu provozovatele
vodohospodářské infrastruktury

22. březen byl již v roce 1993 Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Světový den
vody. Již před 23 lety si světoví státníci uvědomovali, že voda je nepostradatelnou součástí našeho životního prostředí a také nenahraditelnou a strategickou surovinou. Už
tehdy se v různých částech světa státy potýkaly s nedostatkem vody anebo naopak s jejím
přebytkem - povodněmi. Následný výzkum
těchto stavů dal mimo jiné vzniknout teorii
tzv. globálního oteplování.
Také náš stát nestál stranou celosvětového dění. Všichni si jistě vzpomínáme na
překvapivou a o to ničivější povodeň v roce
1997 na Moravě a v roce 2002 v celé republice. V důsledku toho byla v ČR aktualizována a vydána řada zákonů, vyhlášek a nařízení,
např. vodní zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o krizovém řízení,
stavební zákon a strategie prevence před povodněmi. Hlavní důraz byl kladen na ochranu území před následky povodní. Neuplynulo však ani dvacet let a po jarním srážkovém
deficitu v roce 2014 a především po enormně dlouhém bezesrážkovém a teplotně nadnormálním období v roce 2015 začínáme řešit opačný extrém – sucho. A opět jsou státem
připravována nejrůznější řešení ve formě zákonných nařízení, vyhlášek a strategií. Doufáme, že tím nebudou potlačeny dosavadní výsledky koncepce ochrany před povodněmi, ale

obě koncepce předcházení povodním i suchu
budou vzájemně propojeny a zkoordinovány
tak, aby výsledkem byl rovnovážný stav – trvale udržitelný rozvoj.
Také akciová společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž byla zasažena současnou
klimatickou anomálii. Od jara 2015 jsme byli
na všech možných úrovních dotazováni, jaká
je u nás situace. Stát začal intenzivně sbírat
informace. Ubezpečovali jsme příslušné instituce, že i když registrujeme poklesy hladin
podzemních vod, není situace zatím kritická.
Máme totiž poměrně bohaté zdroje podzemní vody dané hydrogeologickou skladbou našeho regionu, které úzkostlivě hájíme před
negativními dopady industrializace území –
průmyslové zóny, chemické výroby, velké dopravní stavby. Problémy však mohou nastat
na regionálních zdrojích nepřipojených k páteřnímu skupinovému vodovodu. Tyto lokality však z hlediska počtu obyvatel v těchto obcích představují jen relativně malé procento
z celkového počtu odběratelů. Ale ani toto nepodceňujeme a tyto lokální zdroje bedlivě sledujeme, vyhodnocujeme jejich vývoj a jsme
připraveni situaci řešit.
Naše hlavní jímací území Břest, Břestský les, Plešovec, Postoupky, Miňůvky, Podzámecká zahrada a také Holešov vykazovala
v roce 2015 poklesy hladin, a proto bylo rozhodnuto o zvýšení jímání z rezervního prameniště v Hulíně z cca 8-10 l/s na cca 30 l/s.
Tím došlo k stabilizaci situace. Rizikovým
faktorem však zůstává technický stav tohoto
jímacího území, jeho čerpací stanice a hlavně 7,5 km dlouhého přivaděče surové vody
na ÚV Kroměříž. Podzemní voda je zde jímána soustavou studní ve vzdálenosti cca 150 m
od stávajícího těžebního prostoru štěrkoviště
Hulín, který se po ukončení těžby štěrkopísku má stát vodárensky využitelným jezerem.
Pro zvýšení bezpečnosti dodávek surové vody
pro centrální
úpravnu vody
v Kroměříži
jsme připravili projektovou
dok um entaci
a požádali mi
nisterstvo zemědělství o do
taci na stavbu

Zkapacitnění a zvýšení jakosti pitné vody
z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vody Kroměříž. Finanční objem akce je cca 70 milionů Kč. Pokud se
nám podaří projekt zrealizovat, získáme velmi významnou kapacitní rezervu ve výši až
100 l/s, která zajistí dostatek vody pro celé
námi zásobované území. Vzhledem k tomu,
že Úpravna vody Kroměříž má výrobní kapacitu 170 l/s a slouží pro celý okres Kroměříž,
je zřejmé, jak velkou rezervu hulínské jímací
území představuje.
Avšak nejen velké stavební a technologické celky mohou řešit současnou situaci
s rozkolísaností klimatických jevů. Není nutno hned budovat velké přehradní nádrže, neboť i relativně malá opatření aplikovaná na
velkém územním celku mohou napomáhat
k lepšímu hospodaření s vodou. Aktuálně se
řeší dotační tituly na zadržování vody v krajině, a to obnovou stávajících či zaniklých
rybníků. Velmi pozitivní vliv by také mohla mít opatření týkající se zemědělské výroby. Nemalou roli však může sehrát i důsledná aplikace stavební vyhlášky 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, především § 20, který řeší, jakým způsobem se má při výstavbě v území nakládat se
srážkovými vodami. Prioritně se mají zasakovat, není-li to technicky možné, tak akumulovat a řízeně odvádět dešťovou kanalizací do vod povrchových. Regulované odvádění
do jednotné kanalizace zůstává jako poslední z hlediska hospodaření s dešťovou vodou
nepříliš vhodná varianta. Zpětné využití takto akumulované vody k zálivce zahrad u rodinných domků může významně přispět ke
snížení spotřeby pitné vody pro zálivku, která tak může být plně využita pro zásobování
obyvatelstva a průmyslu v období případného sezonního nedostatku vody.
Na závěr této úvahy spojené se Světovým dnem vody bychom rádi pozvali veřejnost a naše zákazníky na den otevřených
dveří, který se uskuteční v sobotu 2. 4. 2016
od 9 do 12 hod. K prohlídce bude připravena
úpravna vody v Kroměříži a čistírny odpadních vod Kroměříž, Holešov a Bystřice pod
Hostýnem. Všechny zájemce srdečně zveme
a rádi vám ukážeme, nejen co vše je nutno
s podzemní vodou udělat, aby se stala vodou
pitnou, ale také jak je složité vyčistit vodu
odpadní, aby mohla být
vypuštěna do řeky.
Ing. Petr Vedra,
výrobně technický
náměstek
Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s.
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Sousedské posezení se seniory
V pátek 4. března 2016 uspořádal obecní úřad v Jankovicích v místním kulturním
domě sousedské posezení se seniory. Veselé přivítání pro ně připravily děti z mateřské
školy v Dobroticích, které jim zazpívaly několik písniček. V další části podvečera s nimi
diskutoval o uskutečněných a připravovaných
akcích, ale i dalších tématech starosta obce
Miroslav Darebník.
Následovalo malé pohoštění a prezentace alb s fotodokumentací z historie Jankovic.
S velkým ohlasem se setkalo promítání DVD
s filmovými záběry ze života v obci v sedmdesátých letech minulého století. Všichni přítomní občané s nadšením v záběrech poznávali
nejen sebe, ale i své rodiče či blízké nebo nezapomenutelné postavy tehdejšího života v obci.
Celý program zpestřila i hudba v podání pana
Aloise Cholasty. Při závěrečném loučení se
mnozí těšili na další podobné posezení.
Miroslav Darebník, starosta obce

Středisko volného času, příspěvková organizace

Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
20. 3. Pohádka – Lúčnikovo putování za prvním jarním paprskem v divadélku TYMY hostuje
divadlo Hvízd od 15.00, vstupné: 40,- Kč
20. 3. Vítání jara – v 10.00 sraz u ZUŠ Holešov, společná vycházka přes Žopy do Přílep
k myslivecké chatě, zde proběhnou hry pro děti,
soutěže, přírodovědná stezka, táborák atd.
21.–23. 3. Velikonoční jarmark – od 15.00
do 17.00, prodej rukodělných výrobků
22. 3. Řezbářská dílnička – od 14.30 do
16.00, cena: 50,- Kč
22. 3. a 23. 3. Pletení tatarů – cena: 30,- Kč
22. 3. Přišlo jaro do vsi – tradiční velikonoční program pro MŠ a ZŠ v 8.30 a v 10.15, vstupné
40,- Kč dítě, objednávky předem v kanceláři TYMY
22. 3. Putování za velikonočním zajíčkem
od 15.30, pro děti od 4 do 10 let, čekají na vás
různá stanoviště s veselými a zajímavými úkoly,
startovné 10,- Kč, přihlášky do 21. 3.
24. 3. Otevřený domeček – prázdniny
v TYMY od 9.00 do 16.00
1.–2. 4. Noc s Andersenem – od 16.00 v SVČ
– TYMY, cena: 100,- Kč, přihlášky do 20. 3.
5. 4. Muzikoterapie Světlem srdce s Jitkou
Králíkovou pro zdravý, šťastný a úspěšný
život – od 16.00 do 19.00, cena: 450,- Kč, přihlášky do 1. 4.
9. 4. Všetulská hůlka 2016 – mažoretkový
festival na zámku v Holešově, začátek v 9.00,
předpokládaný konec v 16.00, vstupné 70,- Kč
10. 4. Koncert Štěpána Urbana – finalisty
Superstar – zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, cena: 620,- (doprava a vstupenka)
10. 4. Závody kočárků – 5. ročník celorepublikové akce, zahájení v 15.00 ve Smetanových
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sadech, více informací najdete na našich strankách a na www.zavodykocarku.cz, akce je určena
pro celou rodinu, kromě závodů vás čeká také doprovodný program jako skákací hrad (dle počasí),
výtvarné aktivity, malování na obličej atd., přihlašovat se na závod můžete již nyní v kanceláři SVČ,
popřípadě přímo na stránkách Závody kočárků
12. 4. Numerologie a vztahy s Ing. Milanem Válkem
12. 4. Turnaj ve stolním fotbálku – v 15.30,
startovné: 10,-, přihlášky do 11. 4.
14. 4. Máme rádi Česko – od 9.00 do 12.00
ve společenském sále SVČ – TYMY, regionální finále pro žáky 5. ročníků ZŠ, přihlášky do 31. 3.
15. 4. Přijď si vyrobit svou originální placku – od 15.00 v klubovně ve Smetanových sadech, cena: 20,- Kč (dvě placky)
16. 4. Ukliďme Česko, ukliďme svět – od
14.00 do 17.00 v Americkém parku, jarní úklid
v rámci celostátního projektu, akci zakončíme
opékáním špekáčků
19. 4. Den Země s debrujáry – od 15.00 do
17.00 na zahradě SVČ TYMY (v případě nepřízně
počasí v budově TYMY), ekoaktivity ke Dni Země
21. 4. Pletení z pedigu – kurz pro dospělé
i děti, od 16.00, cena: 80,-/dítě, 140,-/dospělý,
přihlášky do 15. 4.
22. 4. Premedical
22.–23. 4. Noční deskohraní – od 18.00,
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč
ostatní
24. 4. Florbalový turnaj – od 10.00, startovné 30,- Kč/hráč, přihlášky do 8. 4.
Taneční show – od 18.00, vstupné 40,-/děti,
90,-/dospělí,

26. 4. Turnaj ve stolním tenise – od 15.00,
startovné 10,-, přihlášky do 25. 4.
29. 4. Slet čarodějnic – od 17.00 na zahradě
CELOMĚSTSKÁ KAMPAŇ NA KOLE JEN
S PŘILBOU – bude probíhat od dubna ve spolupráci s městskou policií a MŠ a ZŠ
POBYTOVÉ TÁBORY
3. 7.–9. 7. Podhradní Lhota – Indiánské léto,
Léto s tancem (2.190,-)
11. 7. – 15. 7. Keramický ateliér v přírodě na Zubříči (2.490,-)
15. 8.–19. 8. Retaso /Horní Bečva/ - Za sportem do Beskyd (2.790), Barevný svět aneb Výtvarné dobrodrůžo s Bárou (2.890,-) Léto
na koni (3.200,-), Muzikoterapie pro dospělé (2.590,- bez dopravy, 2.990,- s dopravou +
2.200,- lektorné ) s Jitkou Králíkovou, Taneční
léto s Olou (2.790,-), Break s Edou (2.790,-), Táborové letní deskohraní (2.790,-), Tábor Rocku
s Luckou (2.790,-)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
11. 7.–15. 7. Golfový kurz (2.490,-), IN-LINE bruslení v TYMY (2.190,- + 500,- vypůjčení
bruslí + chráničů), Malí výletníci (1.390,-)
18. 7.–22. 7. Pokusohraní (1.290,-), Sporťák –
Ping-pong camp (1.290,-)
25. 7.–29. 7. Pestrá paleta (1.290,-),
1. 8.–5. 8. Letní kouzelnická škola (1.290,-)
8. 8.–12. 8. Golfový kurz v Žopech (2.490,-),
IN-LINE bruslení v TYMY (2.190,- + 500,- vypůjčení bruslí + chráničů)
15. 8.–19. 8. Toulky za zvířátky 4 (1.290,-),
22. 8.–26. 8. Sundance (1.290,-)
29. 8.–31. 8. U nás v TYMY (780,-)
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Komentář Ing. arch. Vladimíra Dujky
k novému územnímu plánu Holešova
Zastupitelstvo města Holešov na svém
zasedání dne 22. 2. 2016 rozhodovalo o vydání Územního plánu Holešov. K tématu byla na jednání vedena z řad zastupitelů
i veřejnosti bouřlivá diskuse. Jejím předmětem byla zejména nespokojenost s řešením
územního plánu ve čtyřech lokalitách: Průmyslová zóna Holešov, Všetuly - Za Kozrálovem, plocha u gymnázia (za Albertem)
a Dobrotice – za zámeckou zahradou. Vzhledem k tomu, že zpracovatel územního plánu
Ing. arch. Vladimír Dujka nemohl z důvodu
nemoci reagovat na dotazy přímo na jednání zastupitelstva, požádalo jej Město Holešov
o doplňující komentář, jehož text uvádíme
v plném znění níže.

Ad) Průmyslová zóna Holešov
Bývalé mezinárodní, později vnitrostátní letiště, situované jižně od zastavěného území města Holešov, přestalo v 90. letech sloužit svému
původnímu účelu a naplňovalo kritéria pro zařazení mezi takzvané brownfieldy, jejichž nové
využití bylo (a je i v současnosti) jedním ze základních problémů územního plánování.
Plocha původního letiště o výměře 190 ha byla
navíc vyňata ze zemědělského půdního fondu (nebyla evidována jako zemědělský půdní
fond). Část letiště byla změnou č. 5A Územního plánu města Holešov (schválena ZM Holešov dne 24. 2. 2005) a změnou č. 1 Územního plánu obce Zahnašovice (schválena ZO
Zahnašovice dne 7. 3. 2005) změněna z ploch
letecké dopravy na plochy pro výrobu. S plochou nevyužívaného letiště počítal i Zlínský
kraj, když ji zařadil do svých materiálů, jimiž
reagoval na usnesení vlády ČR č. 708/2001 ze
dne 9. 7. 2001 o situování strategických rozvojových ploch na území jednotlivých krajů.
Usnesením Rady Zlínského kraje z 8. 9. 2003
byla příprava této plochy zařazena mezi krajské priority. Usnesením vlády č. 1100 ze dne
31. 8. 2005 byla lokalita zařazena mezi strategické průmyslové zóny s předpokládaným obdobím realizace od roku 2007. Z následného
usnesení vlády ČR č. 1471 ze dne 16. 11. 2005
vyplynul úkol okamžité investiční přípravy
lokalit Ostrava-Mošnov, Nošovice a Holešov
jako území strategických průmyslových zón,
které byly vybrány na základě multikriteriálního posouzení z více nabídnutých a prověřovaných možností na území celé České
republiky a nejlépe splňovaly jak požadavky potenciálního investora, tak další územně
technická a sociálně ekonomická kritéria, tvořící veřejný zájem v oblasti restrukturalizace
průmyslové základny České republiky, regionální problematiky zaměstnanosti a racionálního využití vybudované dopravní, technické
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a občanské infrastruktury. Jelikož samotný
specifický tvar letiště plně nevyhovoval požadavkům na plošné uspořádání výrobní zóny,
bylo nutno tvar plochy i s ohledem na dopravní napojení upravit. Rozšíření plochy pro výrobu, resp. realizaci Strategické průmyslové
zóny (SPZ) Holešov bylo předmětem řešení
změny č.8, která byla schválena ZM Holešov
dne 20. 4. 2006.
V prvních Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (vydány usnesením Zlínského
kraje č. 0761/Z23/08 dne 10. 9. 2008 s nabytím účinnosti od 23. 10. 2008) byla v části
4.3 Plochy a koridory technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu
– v článku 61 – vymezena „strategická plocha
pro výrobu Holešov“ a v úkolech pro územní plánování bylo mj. stanoveno „zajistit podmínky pro přípravu a realizaci souvisejících
dopravních staveb výrobní zóny Letiště Holešov s napojením na R49“.
Ve smyslu platného stavebního zákona územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního
rozvoje (PÚR) a Zásadami územního rozvoje
(ZÚR). To znamená, že při tvorbě územního
plánu musí být vždy zohledněny požadavky vyplývající z PÚR i nadřazené územně plánovací
dokumentace (ZÚR). Z uvedeného je tedy zcela zřejmé, že součástí řešení nového Územního plánu Holešov musel být i návrh ploch pro
SPZ Holešov, přičemž vymezení ploch v novém
územním plánu odpovídá rozsahu ploch navržených v původním územním plánu.

Ad) Všetuly – Za Kozrálovem
Převážná část obytné výstavby by měla být ve
městě Holešově realizována zejména v rámci
ploch smíšených obytných, kde se předpokládá jak individuální, tak hromadná obytná výstavba, včetně zařízení občanské vybavenosti
a služeb. Polyfunkční smíšené obytné plochy
umožňují větší flexibilitu v budoucí organizaci využití území než prakticky monofunkční
plochy individuálního bydlení. Plochy smíšené obytné představují hlavní budoucí rozvojový potenciál obytné zástavby ve městě Holešově. Nejvýznamnější plochy pro smíšené
bydlení jsou soustředěny do tří lokalit: Za
Kozrálovem (navržené plochy 48 a 57), lokalita Bořenovská - Pod Želkovem (navržené plochy smíšené obytné 49, 51, 52 a také plochy
individuálního bydlení 323, 376 a 377) a lokalita Sadová (navržené plochy 55 a 56).
Navržené plochy 48 (o výměře cca 4,8 ha)
a 57 (o výměře cca 9,5 ha) v lokalitě Za Kozrálovem se nachází na severozápadním okraji města Holešov, vně zastavěného území,

na něž ale na západě, jihu a východě bezprostředně navazují. Tyto plochy jsou převzatými
záměry z původního Územního plánu města Holešov. Z obou ploch je realizována pouze malá část navržené plochy 57 (východně
od ul. Rymická). Na základě pokynů z (prvního) veřejného projednání návrhu Územního plánu Holešov, které proběhlo v září 2013,
bylo provedeno zásadní zmenšení původního
rozsahu (18,3 ha) navržené plochy 48, která
je nyní vymezována pouze na části k. ú. Holešov. Její redukovaná (západní) část o výměře cca 13,5 ha je nově vymezena jako územní
rezerva č. 417 (plochy územních rezerv nejsou zastavitelné a jsou v nich zakázány takové změny v území, které by mohly budoucí
stanovené využití, tj. vlastní realizaci vymezených ploch, podstatně ztížit nebo zcela či částečně znemožnit).
Jižní a jihozápadní okraj navržené plochy 57
zčásti sousedí (je vymezován) s plochami individuálního bydlení (Bi), zčásti s plochami
smíšenými obytnými (SO). Jižní okraj územní rezervy 417 je vymezován pouze plochami
smíšenými obytnými (SO). Plochy 57 a 417
byly a dosud jsou využívány jako plochy zemědělského půdního fondu, na nichž nikdy
nebyly realizovány objekty zemědělské výroby. V jižní části územní rezervy 417 se nachází pouze několik drobných/malých hospodářských objektů využívaných jako příslušenství
stávajících zahrad navazujících na obytnou
zástavbu ve východní části ulice Za Vodou.
Hlavní funkcí v plochách individuálního bydlení je individuální bydlení v rodinných domech,
které může být mj. dle potřeby doplňováno
činnostmi a stavbami přímo souvisejícími s individuálním bydlením a jeho provozem (technické a hospodářské zázemí), včetně možnosti
provozování podnikatelské činnosti nerušícího a neobtěžujícího charakteru. V plochách individuálního bydlení nejsou přípustné takové
činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a které snižují kvalitu obytného
prostředí a pohodu bydlení.
Plochy smíšené obytné jsou svým způsobem
polyfunkční plochy, definované jako plochy
se společným výskytem/zastoupením funkce
bydlení (individuálního, hromadného nebo
individuálního a hromadného) a funkce občanského vybavení. Obdobně jako plochy
individuálního bydlení mohou být i plochy
smíšené obytné mj. dle potřeby doplňovány
souvisejícími zařízeními a stavbami (technické a hospodářské zázemí), včetně možnosti
provozování podnikatelské činnosti nerušícího a neobtěžujícího charakteru. V plochách
smíšených obytných nejsou přípustné takové činnosti, které nesouvisí s hlavním
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a přípustným využitím, a takové činnosti, po-

hospodářských zvířat jsou provozovány v ob-

má být v daném území realizováno, ani ne-

zemky, stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují
kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.
Pohodou bydlení se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena
vhodná atmosféra klidného bydlení. Pohoda
bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých
složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů
a prachu, osluněním apod.
Neobtěžujícími a nerušícími činnostmi se rozumí takové činnosti, jejichž účinky a vlivy
neomezují, neobtěžují a neohrožují životní
prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou
(přiměřenou místním poměrům) a jsou slučitelné s charakterem území.
Obytná zástavba v ulici Za Vodou je pozůstatkem původní zástavby (zachycené již na mapě
Stabilního katastru z r. 1830) dřívější samostatné obce Všetuly. Tehdy se zde vyskytovaly čtyři větší izolované statky a několik menších domkářských stavení. V průběhu dalších
let a zejména počátkem 20. století zde docházelo k postupnému obestavování do té doby
relativně solitérních statků, až vznikla poměrně kompaktní převážně řadová zástavba. Ve druhé polovině 20. století byla ulice
Za Vodou přeťata novou silnicí (nyní silnice
II/490), která je prodloužením ulice 6. května. Stávající zástavba si částečně uchovala
svůj původně zemědělský charakter, i když
zde má zemědělská výroba pouze minoritní
zastoupení. Koexistence zemědělské (malo)
výroby a bydlení je vždy problematická, neboť ne vždy se daří vybalancovat produkční
funkci, která bývá většinou alespoň částečně
obtěžující (zejména zápach, případně i hluk)
s funkcí bydlení, která principiálně usiluje
o maximální zajištění pohody bydlení. Dalšími aspekty jsou rovněž míra (rozsah) kvantitativního zastoupení jednotlivých funkcí
a také intenzita využívání produkčních ploch
(rozsah chovu hospodářských zvířat / počet
a druh chovaných zvířat). Je samozřejmě také
rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou výrobou,
přičemž rostlinná je zpravidla méně obtěžující či rušící a má obvykle pouze sezónní charakter, naproti tomu živočišná výroba je permanentní činností. Ideálem koexistence obou
výše uvedených funkcí je vyloučení vzájemného rušení a obtěžování tak, aby na jedné straně mohla být zemědělská výroba nejen provozována, ale případně i rozvíjena a na straně
druhé byla zachována pohoda bydlení nejen v
objektech bydlení, ale i na souvisejících a přiléhajících plochách bydlení. Jako určitý problém se však jeví skutečnost, že některé chovy

jektech (chlévech, stájích), které byly součástí původních zemědělských usedlostí (statků),
jejichž stáří je padesát i více let. Za tu dobu
se však značně změnila (a zpřísnila) příslušná
legislativa upravující danou problematiku, jejímž cílem je naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem
zdraví organismu, kdy je zvíře chováno v souladu s jeho životním prostředím (tzv. welfare),
přičemž mezi základní předpisy České republiky patří zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských
zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.
V územně plánovací praxi patří řešení smíšeného zastoupení výrobní a obytné funkce k velmi problematickým okruhům a bývá
častým zdrojem střetů těch, kteří chtějí produkovat (provozovat živnost, vyrábět), a těch,
kteří chtějí nerušeně bydlet. Navíc ti, kteří
chtějí produkovat, bývají zhusta starousedlíky, kdežto ti, kteří chtějí bydlet, bývají novousedlíky, pejorativně označovanými jako
„náplavy“. V této oblasti bohužel dosud nebylo nalezeno optimální řešení, které by dalo
uspokojivou odpověď na danou problematiku, o čemž svědčí i řada soudních judikátů.

stanovuje podmínky pro jeho podrobnější
(vnitřní) uspořádání. Komerčním občanským
vybavením se dle ÚP Holešov rozumí stavby,
zařízení a pozemky sloužící zejména pro zařízení maloobchodu, ubytování a veřejného
stravování, zařízení služeb, provozovaných
na komerční (obchodní) bázi, případně vybraných zařízení administrativy. Kromě toho
mohou být v těchto plochách kromě souvisejících provozních zařízení a staveb (technické
a hospodářské zázemí) a související dopravní a technické infrastruktury umisťována také
veřejná prostranství, vnitroareálová a izolační zeleň. Z toho vyplývá, že pokud by se vlastník pozemků, resp. budoucí investor rozhodl,
že např. na části plochy vybuduje restauraci
a na zbývající ploše park, stanovené regulativy územního plánu mu tento záměr umožní
realizovat.
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Ad) Holešov – u gymnázia (za Albertem)
V územním plánu Holešov jsou navrženy tři
plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) o celkové výměře cca 7,3 ha. Za
jižním okrajem sídliště U Letiště je navržena
plocha 42 a v místní části Všetuly je jižně od
hypermarketu Tesco navržena plocha 45. Obě
plochy byly převzaty z řešení předcházejícího
územního plánu.
Ve střední části Holešova je jižně od supermarketu Albert navržena plocha 405. Tato plocha
– na západě vymezovaná ulicí Tovární, na jihu
železniční tratí, na východě městským hřbitovem a obytnou zástavbou a na severu supermarketem Albert – byla v původním Územním
plánu města Holešov v souladu se svým využitím vymezena jako Plocha smíšené výroby
a služeb (Vs). V konceptu nového Územního
plánu Holešov (03/2011), v dokumentaci pro
společné jednání o návrhu územního plánu
(02/2012) i v dokumentaci pro (první) veřejné
projednání návrhu územního plánu (06/2013)
byla předmětná plocha vymezena jako stávající plocha smíšená výrobní (SP).
Na základě rozhodnutí o námitce, uplatněné
v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu v září 2013, byla uvedená plocha navržena jako nová plocha občanského vybavení
– komerční zařízení (OK) 405. Tímto řešením
jsou vytvořeny podmínky pro vymístění stávající smíšené výroby a doplnění ploch občanského vybavení, které se v tomto území nacházejí
(gymnázium, supermarket, hřbitov) i navazujících ploch smíšené obytné zástavby.
Územní plán nijak nespecifikuje, jaké konkrétní zařízení (stavba) občanského vybavení

Ad) Dobrotice – za zámeckou zahradou
V rámci (prvního) veřejného i opakovaného veřejného projednání návrhu územního
plánu uplatnili k navrženému řešení své námitky mj. i manželé Harárovi a paní Ambrožová. Celkem se jedná o 13 dílčích námitek.
Text uplatněných námitek, rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění jednotlivých rozhodnutí, jsou uvedeny v příloze č. 5 k opatření obecné povahy č. 1/2016, jímž byl vydán
Územní plán Holešov. Podrobný rozbor a komentář předmětných námitek by výrazně přesáhl formát tohoto článku, proto je v dalším
textu uveden, pouze jejich stručná charakteristika a výsledné řešení.
• Námitka k veřejnému projednání č. 8 a):
požadavek na úpravu funkčního vymezení pozemků – námitce bylo částečně
vyhověno.
• Námitka k veřejnému projednání č. 8 b):
požadavek na zakreslení stávající kanalizace – námitce bylo vyhověno.
• Námitka k veřejnému projednání č. 8 c):
požadavek na úpravu funkčního vymezení
pozemků – námitce bylo vyhověno.
• Námitka k veřejnému projednání č. 8 d):
požadavek na změnu vymezení stávajících zemědělských pozemků mimo zastavěné území jako ploch individuálního bydlení v zastavěném území – námitce nebylo
vyhověno. Plochy zemědělského půdního
fondu v nezastavěném území nelze vymezit
jako stávající plochy individuálního bydlení
v zastavěném území.
• Námitka k veřejnému projednání č. 8 e):
požadavek na zrušení zákresu stávajícího
zatrubněného vodního toku – námitce nebylo vyhověno, jedná se o vyznačení stávajícího limitu využití území.
• Námitka k veřejnému projednání č. 8 f):
požadavek na vymezení přístupové komunikace k bývalému mlýnskému náhonu a vymezení manipulačního pruhu podél vodního toku – námitce bylo částečně
vyhověno, v územním plánu je vyznačena
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přístupová komunikace k mlýnskému náhonu, manipulační pruh však nebyl zapracován, neboť přístup k vodnímu toku je legislativně zajištěn příslušným ustanovením
vodního zákona.
• Námitka k veřejnému projednání č. 8 g):
požadavek na vypuštění dílčího úseku navrženého lokálního biokoridoru – námitce
nebylo vyhověno z důvodu nutnosti zajištění kontinuity biokoridoru.
• Námitka k opakovanému veřejnému projednání č. 3 a): požadavek na změnu vymezení stávajících zemědělských pozemků
v zastavěném území na plochy individuálního bydlení – námitce nebylo vyhověno.
Pozemky jsou vymezeny jako plochy sídelní zeleně a veřejných prostranství s cílem
(koncepčním záměrem) zachování pásu nezastavěného území mezi zámeckou zahradou a západním okrajem obytné zástavby
místní části Dobrotice.

až

• Námitka k opakovanému veřejnému projednání č. 3 b): požadavek na změnu vymezení stávajících zemědělských pozemků v nezastavěném území na plochy individuálního
bydlení – námitce nebylo vyhověno; dva pozemky jsou vymezeny jako stávající plochy
zemědělského půdního fondu, jeden pozemek jako stávající plocha specifické zemědělské výroby s cílem (koncepčním záměrem) zachování pásu nezastavěného území
mezi zámeckou zahradou a západním okrajem obytné zástavby místní části Dobrotice.
• Námitka k opakovanému veřejnému projednání č. 3 c): požadavek na vymezení přístupové komunikace k bývalému mlýnskému náhonu na úkor ploch individuálního
bydlení – námitce nebylo vyhověno, podél
mlýnského náhonu jsou v souladu s evidencí katastru nemovitostí vymezeny plochy
umožňující zajištění přístupu k předmětnému náhonu.

• Námitka k opakovanému veřejnému projednání č. 4 a): požadavek na zrušení zákresu stávajícího zatrubněného vodního toku
– námitce nebylo vyhověno, jedná se o vyznačení stávajícího limitu využití území.
• Námitka k opakovanému veřejnému projednání č. 4 b): požadavek na vypuštění dílčího úseku navrženého lokálního biokoridoru – námitce nebylo vyhověno z důvodu
nutnosti zajištění kontinuity biokoridoru.
• Námitka k opakovanému veřejnému projednání č. 4 c): požadavek na změnu vymezení stávajících zemědělských pozemků na
plochy zemědělské specifické (Z.1) – námitce nebylo vyhověno, pozemky jsou (obdobně jako sousední a okolní zemědělské
pozemky v této lokalitě) vymezeny jako stávající plochy zemědělské (Z).
6. března 2016
Zpracoval: Ing. arch. Vladimír Dujka

1500,- Kč

V Ludslavicích koštovali slivovici

5. března 2016 proběhl v Ludslavicích ve sportovním areálu a v salónku místní hospůdky 11. ročník koštu slivovice, který se těší rok od roku většímu zájmu. Vítězem se
stal Zdeněk Herodes, na druhém místě byl Josef Pospíšil st. a třetí místo obsadila Věra
Hubáčková. Pořadatelem této akce je jako každoročně SDH Ludslavice.
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Vernisáž výstavy Borise Jirků Lidi lidi



Foto | Dana Podhajská

Rohálovská desítka. Bodovali Keňané

27. února se v Prusinovicích uskutečnil 23. ročník silničního běhu Rohálovská 10. Startovalo celkem 868 účastníků, z toho ve 14 kategoriích mládeže rekordních 303.
Vítězi se stali závodníci z Keni Too Silas KIPRONO (30:07) a jeho krajanka Betty CHEPLETING (36:01). Nejrychlejší z mikroregionu Holešovsko byli Roman Odstrčilík – Sokol Třebětice (37:36) a Kateřina Pospíšilová z Holešova (48:30).

Foto | archiv
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Kulturní servis
DIVADLA
24. března

Japonské divadelní frašky
Kjógen – samurajské
komedie (19.00, zámek)

BESEDY, PŘEDNÁŠKY
23. března

Gruzie – Tajemné
království ve stínu
Kavkazu (17.00, kino)

OSTATNÍ
19. března
21. března
24. března

24. března
25. března

9. dubna
2. dubna

1.–2. dubna

Jaro na kovárně (17.00,
kovárna)
Jarní bazárek
(8.00, MC Srdíčko)
LiveArt – Japonská kaligrafie,
krása písma a šperky,
malba na hedvábí
(16.00 , zámek)
Jarní slavnost
(9.30, MC Srdíčko)
Velikonoční trunaj,
VII. ročník (8.30, sportovní
hala při 1. ZŠ)
Den pro zdraví (9.00, 3. ZŠ)
Noc meče a ohně,
noční prohlídka zámku
(18.00, zámek)
Noc s Andersenem
(knihovna)

VÝSTAVY
do 12. června Sv. Jan Sarkander 1576–1620
Život - smrt - úcta
(zámek)
do 31. května Mezi klíčem a nebem.
(zámek)
do 12. června Slavné stavby Antonína
a Vladimíra Fischerových
ve Zlíně a okolí
(1. patro zámku)
Fantazie světla (knihovna)

KONCERTY
22. března

27. března

27. března

F. X. Richter: Della
Deposizione dalla Croce
Di Giesu Cristo
(19.30, zámek)
Koncert bez hranic
Japonsko – český koncert
dvou souborů
(19.00 zámek)
Stabat Mater
(15.30, kostel Nanebevzetí
Panny Marie)
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