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Starosta města převzal čestnou
Pamětní medaili

NEJVÍCE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
ZAPSALI NA 3. ZŠ HOLEŠOV
Holešov, okolní obce – O tom, že stavy dětí,
pro které začne v příštím školním roce platit povinná školní docházka konečně stabilizují, svědčí
počet letošních zapsaných prvňáků. Ještě před pár
lety toto číslo stále klesalo. V letošním roce začínají ale do škol přicházet silnější ročníky. Předloni
bylo celkově do všech tří holešovských základních
škol zapsáno 122 dětí, vloni 150, z nichž nastoupilo
127 žáčků a letos přišlo k zápisu v Holešově celkem
198 dětí. Tento počet ještě není konečný, neboť

každá základní škola počítá s určitým počtem dětí,
které budou mít školní docházku odloženu. Školy je budou znát až na konci května, kdy mají být
ukončena řízení ohledně odkladů školní docházky.
Letošní zápis do prvních tříd proběhl v Holešově
ve čtvrtek 7. února a předškoláky, jejich rodiče
i pedagogy přišli pozdravit do všech tří základních
škol oba holešovští mistostarostové.
Pokračování na 2. str obálky >>>
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ÚVODNÍK
VÁŽENÍ ČTENÁŘI
HOLEŠOVSKA
Právě jste obdrželi
únorové vydání našeho měsíčníku a já mám
opět možnost Vás pozdravit a připojit se
k aktuálním zprávám a informacím,
které se týkají života v našem městě.
Poslední dobou probleskují mediální informace, které naznačují, že by snad mohlo
dojít k postupnému oživování Holešovské
Strategické průmyslové zóny. Nejdříve to
byla zpráva, že do České republiky směřuje
americká obchodní společnost AMAZONE,
zabývající se internetovým obchodem.
Záměrem této firmy je na dvou místech
v ČR vybudovat obří skladové terminály.
V hledáčku jejich vyjednávačů je především
Praha a Brno. Jelikož však v obou případech
docházelo a dochází ke komplikacím při
jednání s místní komunální reprezentací,
vstoupila do hry i nabídka Zlínského kraje
s umístěním firmy v průmyslové zóně
v Holešově. Díky tomuto projektu by mohlo
vzniknout až kolem 2000 nových
pracovních míst.
Další zajímavá informace se týká plánovaného vstupu do Evropského teritoria taktéž
americké firmy TESLA MOTORS. Tato
firma je v současné době jedním
z největších výrobců elektromobilů na světě.
Jedná se o relativně bezkonfliktní výrobu
z hlediska ekologie, což by bylo ideální
právě pro lokalitu SPZ v Holešově. V tomto
případě jsou však případná jednání zcela na
začátku.
Pokračování na str. 3 >>>

►

Nejvíce budoucích prvňáčků zapsali na 3. ZŠ Holešov

>>> Pokračování ze str. 1
Rekordním počtem budoucích prvňáčků se
může pochlubit 3. Základní škola. Její ředitelka
Mgr. Jitka Heryánová nám mj. sdělila: „Máme
opravdu velikou radost, protože jsme zapsali 97
dětí. Děkujeme všem rodičům za důvěru a jsme
tím nejen jim zavázáni k ještě lepší a kvalitnější
práci.“ Dále nám ředitelka sdělila, že děti budou
rozděleny do čtyř prvních tříd, z toho bude jedna logopedická. Prozatím se jeví 20 dětí, které
budou mít odklad. Letos mají na 3. ZŠ celkem
66 prvňáků.
O něco méně prvňáků nastoupí v příštím
školním roce na 1. Základní školu. Zapsat se jich
přišlo celkem 81. Ředitelka Mgr. Jarmila Růžičková nám sdělila, že některé děti budou mít odklad:
„Rodiče se ještě rozmýšlejí, takže zatím počítáme,
že nastoupí celkem cca 69 dětí – budeme tedy mít
3 třídy po 23 žácích.“ V letošním školním roce zde
vyučují celkem 45 prvňáků ve dvou třídách.

Nejméně prvňáků zasedne
do školních lavic sousední 2. ZŠ.
Její ředitelka Mgr. Helena Moravčíková nám sdělila, že zapsali 20
dětí, odklady mají hlášeny předběžně 3 a v letošním roce by mělo
ukončit první třídu 16 dětí. Ani
zde se počet nijak zásadně nemění.
Zápis do prvních tříd proběhl
ale i ve venkovských malotřídních
školách.
ZŠ v Kostelci patří těm venkovským, ale větším a zápis zde
měli 24. ledna. Ve školním roce
2014/2015 by zde mělo do lavic
v první třídě zasednout kolem
30 dětí (vloni 29), předběžně počítají se 4 odklady. Otevírat budou
zřejmě jednu první třídu.
V Prusinovicích rovněž 24. ledna zapsali
24 dětí do jedné první třídy. Současnou první
třídu tvoří 12 prvňáků.
Odklady ještě nejsou známy. Také zdejší ředitelka
zkonstatovala, že nastupují silnější ročníky.
V Rymicích přišlo
k zápisu 28. ledna 11 dětí,
nepotvrzené odklady jsou
3. V současné době mají
8 prvňáků. Otevírat se
bude jedna samostatná
první třída.
V Žeranovické Základní a Mateřské škole
budou v příštím školním
roce otevírat jednu první třídu. K zápisu, který
proběhl v pátek 14. února,

přišlo 11 dětí. Potvrzen je jeden odklad. V současné, rovněž samostatné první třídě, vyučují 4 žáky.
V Martinicích by mělo nastoupit do první třídy 10 dětí, předběžně počítají se 3 odklady
školní docházky. Současná první třída má 8 dětí.
Také budoucí prvňáci budou vyučováni v samostatné třídě.
Co se počtu dětí týká, nezaznamenali žádnou velkou změnu oproti minulým letům ani
v Přílepích, kde zápis proběhl 6. 2. V nastávajícím
školním roce se v samostatné první třídě bude vyučovat 7 prvňáků. Počítá se se dvěma odklady. Ty
ale prozatím nejsou oficiálně nahlášeny. Letošní
první třída čítá 5 dětí.
Menší počet dětí zapsali 22. 1. i v ZŠ Ludslavice - pouhých sedm oproti loňským osmi. Vyučovat se budou tradičně v jedné třídě společně
se druháky.
Text a foto
Jana Zapletalová

Malé ohlédnutí za Reprezentačním plesem města
Letošní plesovou sezónu začal již tradiční
6. Reprezentační ples města, který byl v letošním roce dramaturgicky jiný, než v jiných letech.
Ples uváděl a hlavní hvězdou plesu byl Roman
Vojtek - moderátor, zpěvák, tanečník i populární
herec známý nejen z televize, ale také z muzikálových rolí a televizních show. Poděkování patří
všem účinkujícím, kteří se starali o dobrou zába-

2

vu, tanec i program (z hudební produkce to byla
skupina Avion Big Band Zlín, Showband Pavla
Březiny, cimbálová muzika Juráš ze Zlína, o doplnění programu pak show Barmanů Zlín, ukázka krasojízdy mistryně světa Martiny Trnkové)
a za předtančení Taneční škole A & A Mědílkovi
ze Zlína. Novinkou byla také večeře v nové zámecké restauraci, kde podle vlastního výběru si

všichni mohli zvolit dle chutí ze čtyř menu. Další
velké poděkování patří všem, kteří v rámci svých
možností podpořili ples sponzorsky a věnovali
zajímavé ceny do tomboly. V závěru poděkování
patří i přípravnému týmu plesu, usměvavým hosteskám a pracovníkům zámku - na MIC v předprodeji i technickému personálu.
JS

Holešovsko

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚVODNÍK
>>> Pokračování ze str. 1
Oba projekty, ale i další jiné s přidanou hodnotou pro Holešov a jeho široké okolí mají výraznou
podporu města. Máme eminentní zájem na vytváření co nejzajímavějších nabídek pracovních příležitostí pro naše občany. Znamenalo by to nejen
zvýšení životní úrovně ve městě a v celém širokém okolí, ale došlo by k rozvoji bytové výstavby,
kultury, školství, obchodu a veškerých souvisejících služeb a tím pádem i k vytvoření dalších pracovních příležitostí.
V souvislosti s výše uvedenými i dalšími záměry
chci v nejkratší době vyvolat jednání s nejvyšší
reprezentací Zlínského kraje, abychom společně
zahájili jednání s ministry nově instalované vlády o podpoře investičních projektů v průmyslové
zóně. Konkrétně by to měl být v prvé řadě ministr
dopravy (urychlení výstavby dálničního přivaděče R49 k průmyslové zóně) a ministr průmyslu
a obchodu. Bez permanentního tlaku na podporu
našich výše uvedených zájmů situaci na pracovním
trhu v našem městě a celém regionu řešit nelze.
Pavel Svoboda

Průsaky náhonu by měly být
již minulostí
Holešov – Návštěvníci zámecké obory a především ti, kteří
procházejí zahradou na koupaliště, budou moci již snad projít bez
brodění a překračování podmáčených míst. Po řadu let se v místech
u koupaliště tvořily velké kaluže
a mokřiny a průchod byl znemožňován prosakující vodou. Investicí
města v hodnotě necelých čtyři
sta tisíc korun bylo vloni koryto
náhonu od hájenky po vpust do
rybníků vypuštěno a zpevněno
a počátkem letošního roku proběhlo odvodnění zbývajících podmáčených pozemků vybudováním
meliorace. I toto opatření jistě povede k zvýšení atraktivity zámeckého parku. Další
nemalou investicí, budovanou v souladu s kanalizací pro dešťové vody vedoucí od obchvatu do

Rusavy, bylo vybudování nové vpusti do rybníků
a opravy zatrubnění náhonu v těchto místech.
R. Seifert

Soutěž o dětská hřiště i letos – uspěje Holešov ?
Podobně jako v minulých letech i letos - možná naposled - se soutěží o 20 dětských hřišť postavených s podporou obchodního řetězce LIDL.
Hlasování běží od počátku února a končí 28. února
2014. Každý může poslat až 3 hlasy - web, facebook

a SMS (přes web jde o e-mailovou adresu, takže
čím víc jich máš, tím víc by každý mohl poslat víc
hlasů). Holešov patří do kategorie K2 a kód holešovského Lídlu je: LIDL 0309. Více na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

Mladí Holešováci se zapojují
do mezinárodní soutěže
V letošním roce již podruhé se zástupci některých základních škol města
a základní umělecké školy zapojí do
mezinárodní výtvarné soutěže v partnerském polském městě Skawina. Před
dvěma lety skvěle reprezentovali naše
město a získali několik významných
cen - na fotografii předání ocenění žákyni ZUŠ Holešov Lucii Šlechtové ze
třídy manželů Jakóbkových.
Podobně jako v roce 2012 je i letos mezinárodní výtvarná soutěž určena pro mladé zástupce partnerských
měst (z ČR, Slovenska, Německa, Itálie
a dalších zemí) a jejím cílem je rozvíjet zájem o historii svého města, rozvoj
umělecké dovednosti studentů, rozvoj
citlivosti na krásu a estetiku a tvořivosti studentů.
Kategorie jsou • děti 6 - 9 roků - umělecká díla
v jakékoliv technice, • děti 10 - 12 let - umělecká
díla v jakékoliv technice nebo fotografie • mládež
ze střední školy (13-19 let) – foto. Práce by měla
představovat zajímavé části obce, v níž účastník
žije a umělecké dílo může být provedeno v libovolné technice A3 nebo A4 (v paspartu). Fotografické práce ve velikosti 15x21 cm.

Únor 2014

V podobné soutěži již Holešováci hlasovali
a hřiště nám uniklo jen o pár hlasů. Jeho vybudování by bylo možné nedaleko prodejny v Americkém
parku a jistě by zvýšilo možnosti pro využití volného času dětí i mladých rodin.
Rudolf Seifert

Výzva občanům
města Holešova

Veškeré práce musí být dodány do 30. dubna 2014. Vyhlášení výsledků a předání ocenění
se uskuteční v průběhu oslav „Dnů Twinning“ ve
Skawině (16. – 18. 5. 2014). V případě zájmu se
ozvěte na emailovou adresu: rudolf.seifert@holesov.cz (tel.: 724 030 893). Práce pošleme do Polska
hromadně.

Město Holešov rozšířilo přímé doručování
zásilek prostřednictvím pracovníků městského úřadu do schránek občanů města
včetně všech jeho místních částí. Kromě
složenek za služby poskytované městem
a jeho organizacemi je to nyní i rozvoz časopisu Holešovsko do poštovních schránek všech domácností.
Pracovníci městského úřadu, kteří tuto
činnost provádějí, si dovolují touto cestou
požádat všechny občany města (včetně
místních částí), aby zkontrolovali, zda
mají označené své domy čísly popisnými
a zvonky a schránky čitelně napsanými
jmény. Pokud tomu tak není, je třeba situaci napravit. Nejen že tím ulehčíte práci roznašečům, ale především zajistíte, že
zásilky skutečně dostanete – stává se, že
si někteří občané stěžují, že jim Holešovsko nebylo doručeno, často je to ale způsobeno tím, že pracovníci úřadu nenašli
popsanou schránku, dokonce ani dům
s příslušným číslem popisným.
Děkujeme za pochopení

(red)

R. Seifert
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Sokolové hodnotili a připravují další aktivity
Holešov – Počátek každého roku
je v oblasti neziskového sektoru ve velké míře spojen s hodnocením činnosti
i plánem aktivit na další rok. Ne jinak
tomu je u Tělocvičné jednoty Sokol
Holešov, která uspořádala svou valnou
hromadu 4. února.
Jednota má v počátku letošního
roku 233 členů, z toho 119 žáků a 114
dospělých. Kromě pravidelného cvičení, které probíhá v prostorách sokolovny, se věnuje i aktivitám, jež připomínají
sokolské myšlenky a tradice. Ženy proto
nacvičily skladby k výročí založení Sokola, jednota organizuje pochody k připomínce prof. Ladislava Jaroše. Jednota

se podílí na připomínkách výročí města a naší země
a zapojuje se i do dalšího společenského dění v Holešově. Sokol v našem městě zastřešuje velmi aktivní
oddíl sportovní gymnastiky, volejbalu, klub seniorek
a další iniciativy. Pro letošní rok připravují místní Sokoli dětský karneval, společenský večer, „pálení čarodějnic“, opět výstup na Jehelník, na jaro a léto řadu aktivit v sokolovně i v přírodě a na podzim připomínku
Dne sokolstva atd. Více se zájemci dozvědí z vitrínky
TJ Sokol, která je umístěna na Sokolském domě.
Podobně jako i jiné organizace, tak i Sokolové
se potýkají s mnoha problémy. Především se týká
zajištění provozu a údržby sokolovny a Sokolského domu. Ale přes všechny finanční potřeby jsou
schopni provoz zajistit a rozvíjet jej.
R. Seifert

Místní část Tučapy zatím bez osadního výboru
Tučapy - V počátku letošního roku podali všichni členové osadního výboru v Tučapech
rezignaci na své členství v OV Tučapy. Jedná se
o dobrovolnou funkci, kterou obyvatelé místních
částí vykonávají nezištně a někdy i s malým pochopením a podporou svých spoluobyvatel. Tímto město Holešov a Rada města vyjadřuje poděkování osadnímu výboru za práci a bude situaci

v obci řešit tak, že se pokusí vytipovat a získat pro
tuto práci některé obyvatele či představitele občanských aktivit.
Po dohodě s bývalým předsedou OV Ing. T.
Nedbalem bude zatím místní část řízena pracovnicí MěÚ Ing. Marií Krajcarou, a to do doby než
bude ustanoven nový osadní výbor nebo do doby
zvolení OV po letošních komunálních volbách.

V obci se pro letošní rok počítá s dovybavením
hřiště o buňku na převlékání a vytvořením zázemí
a s celkovou opravou místního rozhlasu. Obyvatelé obce se se svými připomínkami mohou obracet
na Ing. M. Krajcarovou (tel.: 573 521 254), nebo
na vedení města (573 521 202, ...205).
Rudolf Seifert

Rezidenční bydlení v ulici Bořenovská - základní informace
Den otevřených
dveří proběhne
21. a 22. března 2014
Holešov – S postupnou dostavbou bytového areálu v ulici Bořenovská se mezi obyvateli města stále častěji šíří různé dohady
o využití bytů a katastrofické scénáře uvádějí i příklady bystřického Podhoranu či
lokalit v nedalekém Přerově. Zástupci města jsou s investorem v kontaktu a proběhla
i přímá jednání. Na základě těchto jednání
a společné dohody uvádíme část tiskového
prohlášení stavitele a provozovatele areálu.
Investor plánuje na 21. a 22. března zorganizovat den otevřených dveří, aby lokalitu
i záměr zájemcům i veřejnosti přiblížil.
R. Seifert
Investiční záměr „Rezidenčního bydlení“ se
stále opírá o skutečnost výstavby největší průmyslové zóny v České republice. Důležitý je fakt, že
Zlín, jako průmyslové centrum, vyčerpal možnosti
další bytové výstavby. Proto ceny bytů v krajském
městě neúměrně rostou. Lze tedy předpokládat, že
i občané a podnikatelé Zlína a okolí budou hledat
alternativní možnosti bydlení s dopravní dostupností do Zlína. Město Holešov podmínky splňuje
bydlením na úrovni vysokého standartu.
Byty jsou budovány ve dvou etapách, tudíž
nebude velký přetlak v nabídce a cena se nebude
snižovat. V Holešově v příměstských částech existují lokality s výstavbou rodinných domů, což je
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jiná kategorie klientely. Malometrážní
byty s cenovou kategorií v průměru za
25 000 Kč/m2 chystá pouze naše společnost. Pro dokreslení uvádíme informační údaje o lokalitě a projektu.
Rezidenční bydlení je situované
investorem do dvou bytových domů a
jednoho polyfunkčního domu. V první etapě bude obyvatelům tohoto rezidenčního prostoru nabídnuto celkem
66 bytových jednotek s příslušenstvím,
2 nebytové prostory, 19 garáží a parkovací místa. Byty jsou dispozičně řešeny
jako 1+kk, 2+kk a 3+kk. Díky výstavbě
polyfunkčního domu ve druhé etapě budou k dispozici i důležité služby pro občany, jako je
mateřská školka, lékárna, prodejna potravin s drogerií, restaurace, fitcentrum apod. V investičním
záměru je pamatováno i na dětské hřiště a oddychovou zónu. Samozřejmostí je dobrá dostupnost
do centra města-náměstí pěšky cca 10 minut.
Celý rezidenční areál je vzdálen od dopravních tepen města Holešova, což zaručuje minimální
hlučnost v bytových jednotkách i celém areálu. Pro
zvýšení bezpečnosti obyvatel a jejich pocitu soukromí se investor se rozhodl na tomto místě k ojedinělému kroku a to oplocení pozemků a vytvoření
uzavřeného celku se vstupem pomocí elektronických karet. Projekt řeší souběžně i věčnou bolest
moderní doby, parkování, výstavbou garáží a parkovacích míst v ohraničeném prostoru. Bezpečnost
rezidenčního areálu, bude zajišťována monitorovacím zařízením se 7 kamerami, jež budou rozmístěny
uvnitř areálu s možností napojení na každého majitele bytu prostřednictvím internetu nebo mobilu.
K zajištění kapacity rychlé obsazenosti objektu přistupujeme ke dvěma variantám nabídky.

První variantou je koupě bytu do vlastnictví. Druhou variantou, kdy bychom klientům vyšli vstříc,
je prvotní pronájem bytu s předkupním právem
a následným odkupem.
Byty samotné jsou navrženy ve vysokém
stupni tepelné izolace, díky použitému zateplovacímu systému a trojsklům v oknech, což zabezpečuje optimalizaci měrné potřeby tepla a tím snížení nákladů na vytápění. Každá bytová jednotka
bude vybavena samostatným plynovým kotlem
pro ohřev teplé užitkové vody i teplonosného média. Nabídka bytů je realizována prostřednictvím
realitní společnosti
Projekt Rezidenčního bydlení je podporován
rovněž Ministerstvem pro místní rozvoj a Městským úřadem v Holešově. Vzájemnou spolupráci
zastřešuje v tomto směru Partnerská smlouva mezi
společností Developer group a MěÚ Holešov s nabídkou vytvoření podmínek pro hendikepované
občany - vozíčkáře v přízemních bezbariérových
bytech.
Developer group, s.r.o.

Holešovsko

1. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
dne 14. ledna 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze
dne 16. a 18. prosince 2013;
vzala na vědomí předloženou výroční zprávu
o vyřizování stížností a petic v roce 2013;
schválila v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vyslovit
souhlas Státnímu pozemkovému úřadu s ustanovením města Holešova jako opatrovníka pro osoby neznámé nebo s neznámým pobytem v rámci
prováděných pozemkových úprav v k. ú. Žopy;
schválila aktualizaci vnitřního předpisu „Pravidla pro čerpání finančních prostředků města“ dle
předloženého návrhu;
schválila rozpočtové opatření města Holešova č. 9/2013 dle předloženého návrhu v souladu

s usnesením Zastupitelstva města Holešova ze dne
22. 12. 2010;

projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení
komisí rady města za období prosinec/2013;

schválila 1. výzvu k podání nabídky na zhotovení
projektových prací investiční akce „Revitalizace
ulic v Holešově“ dle předloženého návrhu, 2. obchodní podmínky na vypracování projektu stavby,
3. složení komise pro otvírání obálek a pro vyhodnocení veřejné zakázky s těmito členy:
Ing. Stanislav Julíček – předseda, Eva Frybortová,
Ing. Aleš Trněný, Radka Stratilová (náhradník);

I schválila poskytnutí mimořádného finančního
příspěvku ve výši 10 tis. Kč
- holešovskému dětskému pěveckému sboru Plamínek na zajištění koncertu, který se uskuteční
dne 26. 4. 2014 na zámku a
- KRPŠ Gymnázia L. Jaroše, Holešov, na zajištění
celostátního kola matematicko-fyzikální olympiády, která se uskuteční dne 24. 2. 2014 na zámku;
finanční částka bude čerpána z Fondu kultury,
sportu a vzdělávání města Holešova;

vzala na vědomí rozpočet Mikroregionu Holešovsko na rok 2014 dle předloženého návrhu;
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace
ve výši 50.000 Kč Rottal klubu Holešov, o.s., IČ
22719946, Masarykova 628, Holešov, na zajištění
„reprezentačního plesu města Holešova 2014“;
finanční částka bude čerpána z Fondu kultury,
sportu a vzdělávání města Holešova;

II neschválila žádost příspěvkové organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zborovice o poskytnutí sponzorského finančního daru na pořízení materiálového zabezpečení
pro volnočasové aktivity na kulturní a sportovní
činnost z důvodu nedostatku finančních prostředků.

2. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala
dne 28. ledna 2014, mimo jiné
I rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku „Revitalizace ulic v Holešově“ - zhotovení
projektových prací o uchazečích v tomto pořadí: 1.
PRINTES-ATELIER s.r.o., Přerov, Mostní 1876/11a,
IČ 25391089, 2. CENTROPROJEKT GROUP a.s.,
Zlín, Štefánikova 167, IČ 01643541, 3. S-projekt
plus, a.s., Zlín, třída Tomáše Bati 508, IČ 60734485;
II pověřila starostu města uzavřením smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem č. 1, společností PRINTES-ATELIER, s.r.o., IČ 25391089. Odmítne-li vybraný
uchazeč uzavřít smlouvu o dílo nebo neposkytne-li
k uzavření smlouvy řádnou součinnost v termínu do
15 dnů, pověřila starostu města uzavřením smlouvy
s dalším uchazečem ve vybraném pořadí;
vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze
dne 14. ledna 2014;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit smlouvu č. O/0004/2014/DOP se Zlínským krajem o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti dle předloženého návrhu;
I schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 10.000 Kč Běžeckému klubu Holešov, IČ 47934921, Masarykova 1374, Holešov, na
21. ročník Rohálovské desítky dne 22. 2. 2014
v Prusinovicích a na 3. ročník Zámecké pětky dne
17. 6. 2014 v Holešově, 2.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Holešov, IČ 63414082, Bořenovská
1422, Holešov, na uspořádání akce „Hasičský
karneval aneb Možná přijde i Mikuláš“, která se
uskutečnila v prostorách hasičské zbrojnice dne
7. 12. 2013, 15.000 Kč Ing. Jaroslavu Prchalovi, bytem Holešov, na cyklistické oblečení dětí
z týmu Holešovských Pokalíšků. Finanční částky

budou čerpány z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova;
II neschválila poskytnutí finančního příspěvku
příspěvkové organizaci Sociální služby města Kroměříže na zajištění provozu jejich zařízení z důvodu nedostatku finančních prostředků;
schválila podporu návrhu na ocenění Mgr. Jiřiny
Kučerové, bytem Holešov, Medailí MŠMT druhého stupně;
schválila uzavření smlouvy o provádění správy
a údržby veřejného osvětlení se společností Technické služby Holešov, s.r.o., dle předloženého návrhu;
schválila připojení se k mezinárodní akci „Vlajka
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2013.

Holešov čerpá evropské dotace
V minulých letech město Holešov získalo
kromě drobnějších akcí finanční prostředky na
následující projekty:
• Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů (poskytovatelem byl ROP SM),
• Vzdělávání v eGon centru Holešov (OP LZZ),
• Technologické centrum, elektronická spisová
služba a vnitřní integrace úřadu (IOP)
• Odpadové centrum TS Holešov (OP ŽP)
• Zateplení 1. ZŠ Holešov (ROP SM).
V současném období byly městu schváleny žádosti o finanční podporu také na tyto projekty:
• Humanizace Centra pro seniory Holešov
– 2. etapa – plánované náklady akce 30 mil. Kč

Únor 2014

• Revitalizace ulic Sušilova, Národních bojovníků, Školní – 25 mil. Kč
• U těchto akcí počítáme s dotacemi ve výši cca
70 % nákladů.
Dále jsou podány tyto žádosti o dotaci:
• Rekonstrukce stromořadí na hřbitově v Holešově
• Ozelenění protihlukového zemního valu u JV
obchvatu Holešova
• Koupaliště Holešov – vrt - zdroj vody pro město
• Rekonstrukce stromořadí a živých plotů, povrchů a mobiliáře v zámecké zahradě
• Zásahové auto pro hasičský sbor

• Zateplení Mateřské školy Sluníčko, Holešov
• Zateplení 3. ZŠ Holešov
U těchto akcí čekáme v nejbližší době na vyhodnocení. Finančně ale zatím nemáme pokryty poslední dvě akce.
Přestože rozpočet města je omezený, jsme
připraveni i nadále usilovat o co nejvyšší počet
úspěšných projektů v rámci již probíhajícího programového období 2014-2020, které je v souladu
s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto
sedmileté období. Konečná podoba finanční alokace pro Českou republiku ještě není definitivně
stanovena.
Ing. Dušan Leško
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SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH ZA ROK 2013
							
Název akce

Cena vč. DPH
do konce roku
2013

1. Holešovsko sever - kanalizace - stavba 1 - Holešov, Količín, Tučapy

62 258 562,36 Kč

2. Odstranění hlavních závad PBŘ na CpS Holešov

poznámky
Dotace MZ 34.767.000,- Kč
a vlastní zdroje 27.491.562,36 Kč.

5 782 428,50 Kč

3. Rekonstrukce zámku 2. etapa - střecha

4 746 785,00 Kč

4. JV obchvat města

18 119 156,50 Kč

5. Cyklostezka Holešov - obchvat

9 149 810,28 Kč

Dotace SFDI 4.140.335,58 Kč
a vlastní zdroje 5.009.474,70 Kč.

6. 1. ZŠ Holešov - zateplení objektů a výměna otvorových výplní

8 835 849,36 Kč

Dotace SFŽP 305.341,46 Kč, dotace z EU 5.190.804,95 Kč
a vlastní zdroje 3.339.702,95 Kč.

7. Komunikace Květná

776 057,70 Kč

8. Nízkorozpočtové domy ul. Bořenovská

3 000 000,00 Kč

9. Studie - rekonstrukce VO

Splátka. Financování nastaveno do 2014.
Celkový náklad na investici byl 24 414 471,-Kč

158 338,00 Kč

10. Přípojka kanalizace ke koupališti

870 709,52 Kč

11. Rekonstrukce zámku 2. etapa - nádvoří

4 813 316,00 Kč

12. Rekonstrukce zpevněných ploch okolo evakuačního výtahu CpS

145 166,00 Kč

13. Chodník a oplocení u koupaliště

278 821,00 Kč

14. Parkoviště u 3. ZŠ

Bude vjezd dokončen v roce 2014.

Realizace v roce 2014.

15. Výstavba kolumbária

469 500,00 Kč

16. Plocha u koupaliště ( úpravy plochy pro parkování )

90 000,00 Kč

17. PD studie kino

125 961,00 Kč

18. PD průtah Dobroticemi

26 620,00 Kč

19. PD Zámecké koupaliště

133 479,00 Kč

20. Oprava střechy požární zbrojnice

236 954,30 Kč

21. Kruhová křižovatka Přerovská

199 705,00 Kč

22. Regenerace sídliště U Letiště

1 143 405,00 Kč
121 360 624,52 Kč

							

Pouze finanční doplatek, akce zrealizovaná v předešlých letech.
Město zdroje : 76.957.142,53 Kč
Dotace:
44.403.481,99 Kč

Město připravuje revitalizaci ulic v Holešově
Město Holešov připravuje v letošním roce
revitalizaci několika ulic v Holešově. Součástí
projektu je kompletní revitalizace ulice Sušilova,
Národních bojovníků a části ulice Havlíčkova,
Školní, Novosady. Předpokládaná doba realizace
je naplánována od poloviny měsíce června 2014
do konce měsíce června 2015. Investice bude ve
výši cca 20 mil. Kč a bude spolufinancována z rozpočtu Regionálního operačního programu EU.
Bude se jednat konkrétně o tyto práce:

Město Holešov

vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení města
Holešova“.
Žádost o poskytnutí půjčky je třeba podat
na podatelnu MěU Holešov nejpozději do
25. 3. 2014 do 10.00 hod.
Bližší informace poskytne Eva Frybortová
na tel. č. 573 521 451 nebo osobně (budova
MěÚ, ulice Masarykova 628, dveře č. 207).
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1) ulice Sušilova: kompletní rekonstrukce – komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň,
mobiliář
2) ulice Školní: částečná rekonstrukce –
chodníku (levá strana), nové parkoviště (křižovatka Havlíčkova, Školní), veřejné osvětlení,
zeleň, mobiliář
3) ulice Havlíčkova: rekonstrukce komunikace
a chodníku od křižovatky ulice Školní – Havlíčkova, dále chodník po levé straně od křižovatky ulic Havlíčkova – Národních bojovníků,
veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář
4) ulice Novosady: částečná rekonstrukce chod
níku od křižovatky ulice Národních bojovníků
– Havlíčkova směrem k monobloku č.p. 13571367 a dál, parkoviště před domy č.p. 12201223, veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář
5) ulice Národních bojovníků: kompletnírekonstrukce – komunikace, chodníky, veřejné
osvětlení, zeleň, mobiliář
Rekonstrukce chodníků bude provedena
z betonové zámkové dlažby, nové komunikace budou asfaltové, nová parkoviště z betonové
zámkové dlažby, v rámci rekonstrukce veřejného
osvětlení se bude jednat o výměnu stožárů, svíti-

del LED a kabelového vedení, součástí revitalizace
zeleně budou nové trávníky, upraveny a doplněnystromy a keře, mobiliář bude obnoven a doplněn o odpadkové koše, lavičky, psí pisoáry, stojany
na kola a dopravní značky.

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ulic si dovolujeme požádat všechny spoluobčany, firmy, společnosti, kterých se bude rekonstrukce v uvedených ulicích týkat, o pochopení
a trpělivost, neboť práce budou z důvodu co
nejmenšího omezení provozu velmi náročné
na organizaci. Každopádně dojde k uzavírkám
ulic pro provoz vozidel a omezení pro pěší. Dále
bychom chtěli dotčené požádat o prověření stavu přípojek inženýrských sítí ke svým domům,
objektům tak, aby případnou rekonstrukci
(opravu), provedli v předstihu před zahájením
stavebních prací, aby se předešlo možnému
poškození (rozkopání) nových (rekonstruovaných) zpevněných ploch. Děkujeme!
Monika Partyková
Odbor ISU MěÚ Holešov

Holešovsko

Stromy ve městě
Město Holešov pokračuje v realizaci opatření,
která vyplynula z inventarizace stromů na pozemcích města, která proběhla v letech 2012 a 2013. Na
podzim loňského roku byly instalovány bezpečnostní vazby na vytipované stromy a byly ošetřeny
vzrostlé stromy v centrální části Amerického parku.
Nyní probíhá kácení stromů určených k odstranění především z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Na jaře a na podzim bude navazovat realizace náhradní výsadby za vykácené stromy
např. v lokalitách Americký park, Masarykova,
Přerovská, Novosady v hodnotě přibližně půl milionu korun. V plánu je rovněž pokračování v liniových výsadbách do okolní krajiny v k. ú. Količín,
Tučapy a Dobrotice. Krajinná zeleň je významná
nejen pro myslivce a včelaře, ale především svou
protierozní funkcí.
Postupná obnova zeleně pokračuje na hřbitově. Kromě kácení a výsadeb jednotlivých stromů
město plánuje obnovu lipové aleje, na kterou požádalo o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí.
Pravidelná údržba stromů a keřů nezůstává
při výše zmíněných činnostech stranou. Hlavový řez stromů bude v měsíci březnu proveden na
javorech ve Všetulích, na náměstí Svobody, v ulicích Újezd a Národních bojovníků, jasanech v ulici Míru a habrech v ulici Palackého. Dále budou

Město připravuje
rekonstrukci Centra
pro seniory Holešov

ořezány lípy v ulici 6. května, na kterých budou
současně zrevidovány bezpečnostní vazby, a břízy
v ulici Kráčiny.
Keře jsou zmlazovány pracovníky veřejně
prospěšných prací, v letním období pak budou
tvarovány.
Ing. Pavla Pšejová
Odb. životního prostředí MěÚ Holešov

Město Holešov připravuje v letošním roce
investiční akci „Humanizace Centra pro seniory Holešov – 2. etapa“.
Předmětem rekonstrukce bude zejména
přebudování cca ¾ původních instalačních
jader na nové imobilní koupelny a WC
a s tím související kompletní výměna elektroinstalace, rozvodů vody, odpadů, podhledy, nášlapné vrstvy, obklady, vstupní dveře
s požární odolností do bytových jednotek
a podobně. Součástí pak bude i vybudování nové prádelny v 1. PP objektu. Předpokládaná doba realizace je od dubna 2014
do dubna 2015. Investice bude ve výši cca
30 mil. Kč a bude spolufinancována z rozpočtu Regionálního operačního programu
EU. Veškeré práce budou probíhat za částečného provozu centra pro seniory, proto si
vyžádají velmi náročné organizační zajištění, a to jednak ze strany vedení centra, tak ze
strany dodavatele stavby a zejména pak trpělivost a pochopení ze strany obyvatel domu.
Radka Stratilová
odbor ISÚ MěÚ Holešov

Ztráty a nálezy pohledem nového občanského zákoníku
Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost prvního dne letošního roku, upravuje problematiku ztrát a nálezů ve srovnání s dosavadním
občanským zákoníkem poněkud odlišně.
Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě,
tedy bez projevu své vůle, ztratil. Každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo
ji ztratil, nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené
věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena (např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem
snadno určit, kdo peněženku ztratil). Nelze-li osobu, která věc ztratila, nebo vlastníka věci zjistit a
nejedná-li se o věc opuštěnou (tj. v případě, kdy je
možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl
věci se zbavit - např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad), musí nálezce bez zbytečného
odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla
věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově
nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
Nález je po jeho odevzdání na obci zaevidován, uschován a vyhlášen obvyklým způsobem

(zpravidla na úřední desce příslušné obce, případně je zveřejněn v místním tisku či na webových stránkách obce). Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky. Po uplynutí
této doby bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo
věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo
k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc
odevzdána.
Změna se týká také ztracených zvířat. S novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také
„nález“ a musí být vyhlášen stejným způsobem
jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se
vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení
nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt
nechce, obec může po dohodě svěřit zvíře osobě,
která provozuje útulek pro zvířata. V tomto případě má vlastník 4 měsíce na to, aby se o své zvíře
přihlásil. Pokud tak neučiní, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat.
Pokud nebude s nalezenou věcí zacházeno
postupem výše uvedeným, tedy nebude vrácena
vlastníkovi a ani odevzdána obci, příp. přísluš-

nému provozovateli veřejných zařízení, nejenže
takový nepoctivý nálezce nikdy nemůže nabýt
vlastnické právo k věci, ale zároveň se dopouští i přestupku proti majetku, za něhož lze uložit
pokutu až do výše 15.000 Kč. Pokud by zatajená
věc měla hodnotu vyšší než 5.000 Kč, vystavuje se
dokonce postihu za trestný čin.
Pro území města Holešova je určeným místem pro odevzdávání a evidování ztracených věcí
pracoviště informací na městském úřadě v Holešově, Masarykova 628. Věci zde můžete odevzdat
v úředních hodinách městského úřadu, mimo
tuto dobu pak na služebně Městské policie Holešov, která se nachází v prostorách zámku, v přízemí vlevo. V případě ztraceného psa je vhodné
tohoto předat přímo strážníkům městské policie
(kdykoli, tedy i v úředních hodinách městského
úřadu). Informace o ztracených a nalezených věcech získáte na pracovišti informací u paní Ireny
Hrabalové (tel. číslo: 573 521 222, e-mail: irena.
hrabalova@holesov.cz) nebo na webových stránkách města Holešova v sekci „ztráty a nálezy“.

Zodpovědné nakládání s komunálním odpadem je věcí
každého z nás
Informace o činnosti Technických služeb
Holešov (TS) v současném zimním období. Co
dělají TS, jejichž zřizovatelem je město Holešov,
v zimním období, kdy není zima? V jiných letech
touto dobou slyšíme řadu připomínek na stav komunikací, chodníků, nahrnutý sníh do vjezdů,
neodhrnutý sníh z komunikací, kde parkují auta,
a další neoprávněné, ale i oprávněné připomínky. V této zimní sezóně prozatím nevyjel žádný
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traktor se sněhovou radlicí, žádným posypovým
materiálem nebylo doposud třeba ošetřit chodníky. Ani úklid krajnic v současné době neprovádí
pracovníci TS, ale město Holešov si tyto práce zajišťuje samo prostřednictvím pracovníků veřejně
prospěšných prací poskytnutých úřadem práce.
Zatím nás zima nějak míjí a nebýt kalendáře, který nás upozorňuje, že je únor, spíše bychom očekávali konec března.

Bez ohledu na tento stav počasí ale TS zabezpečují všechny ostatní služby, které souvisí
s jejich činností. V provozu je sběrný dvůr, kontinuálně běží třídicí linka na separovaný odpad
a ani práce v kompostárně, kde je prováděno štěpkování biologického odpadu, nebyly přerušeny.
V těchto dnech probíhá předávání technologie
v rámci dotace „rozšíření separace biologicky rozložitelných odpadů ve městě Holešov“. >>>
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>>> Jedná se o drtič odpadů, rozmělňovač odpadů a nádoby na rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů pro domácnosti. Nejedná se
jen o převzetí této technologie, ale také o uvedení
do provozu, které se neobejde bez řešení dalších
problémů. Věřím, že i profinancování této akce
proběhne stejně úspěšně jako zpracování její žádosti. Přes všechny výše uvedené činnosti však
nosným programem je svoz a zajištění likvidace
komunálního a separovaného odpadu. Zde mi dovolte, abych opustil problematiku TS a dal podnět
k zamyšlení se nad komunálním odpadem jako
takovým.
Nakládání s odpadem představuje jisté specifikum. Občan, který odebírá plyn, má
plynoměr, elektřinu elektroměr, vodu vodoměr
a platí za přesně odebrané množství určité komodity. U odpadu je tomu však jinak. Poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu stanoví obecně závazná vyhláška města.
Neexistuje systém, který by při svozu odpadu od
jednotlivých občanů objektivně stanovil množství
vyprodukovaného odpadu. To znamená, že technicky neumíme stanovit množství odpadu pro
jednotlivou sběrnou nádobu (není takový vážný

systém). I kdyby to bylo možné, je zde problém,
jak rozpočítat odpad např. pro bytový dům. Město
tedy při stanovení poplatku za odpad, zjednodušeně řečeno, vychází z celkových nákladů předešlých let podělených počtem občanů s tím, že
občané zaplatí buď celé náklady, nebo jejich část.
Zbylé náklady uhradí město ze svého rozpočtu.
Konkrétně v Holešově platí občan za rok 679 Kč,
město doplácí cca 260 Kč na občana ze svého rozpočtu. Výše poplatku v Holešově se relativně neliší
od poplatků v jiných městech. Případný rozdíl je
způsoben faktory, jako je velikost města, vzdálenost skládky, hustota obyvatel v dané lokalitě
apod. V poslední době se objevily ve sdělovacích
prostředcích zprávy, že některá města zavedla nakládání s odpady zdarma. Zdarma provádět nakládání s odpady ale nelze. Lze zbavit občana poplatku za odpad, ale náklady na tuto činnost musí
uhradit město na úkor jiných činností (investice,
podpora kultury, sportu apod.). Kde může město,
ale i občan objektivně ušetřit, je stav, že nastavený
systém nakládání s odpady je dodržován jak ze
strany města, tak ze strany občana. Město Holešov
zajišťuje nakládání s odpady prostřednictvím své
obchodní společnosti Technické služby Holešov.
Odvoz odpadů je zajištěn pravidelně, po městě
jsou rozmístěny nádoby na separovaný odpad.

Jiný druh odpadu je možno uložit na sběrný dvůr.
Při této činnosti mohou vzniknout určité nedostatky, problémy, ale ty se snaží pracovníci TS
vždy a v co nejkratším čase odstranit. Aby nevznikaly další vícenáklady, je nutné, aby občané využívali systém tak, jak je nastaven., tzn. aby sběrné
nádoby byly používány pro druh odpadu, pro
který jsou určeny, nevznikaly černé skládky a nebyl zneužíván pro ukládání odpadu sběrný dvůr.
Záměrně jsem neuváděl žádná konkrétní čísla
o množství svezeného odpadu. Chtěl jsem pouze,
abychom se každý zamysleli nad zdánlivě banální
otázkou „co s odpady“. Uvítáme, když případné
své názory a připomínky týkající se této problematiky nám jakýmkoliv způsobem sdělíte na TS
Holešov. Předem Vám za Vaše reakce děkuji.
A závěrem. TS zajišťují nakládání s odpady,
provoz parkovišť, provoz pohřebiště a ať je průběh
zimy jakýkoliv, musí se připravit na letní měsíce, kdy začne intenzivní údržba zeleně. Věřím,
že v letošním roce bude zprovozněno i Zámecké
koupaliště. Přeji Vám příjemné prožití zbytku
zimy a ať již ještě uhodí mrazy nebo ne, jaro určitě
začne 21. 3. 2014.
Ing. Miroslav Strnad
ředitel TS Holešov

Do Holešova míří noví investoři
Dva noví investoři ohlásili svůj zájem realizovat projekty ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Firma
Pozemní stavitelství Zlín chce koupit bývalou správní budovu letiště a přebudovat ji na multifunkční centrum. Společnost JET COMPANY pak chce v Holešově postavit závod na výrobu krmných bílkovin. Obě
společnosti již podepsaly Deklaraci o porozumění se Zlínským krajem. Jde o základní krok, který zájemci
umožňuje zpracovat projektovou dokumentaci a následně zahájit příslušná správní řízení.
Využití pro starou budovu
Společnost Pozemní stavitelství a. s. chce
prázdnou budovu s přilehlými pozemky přebudovat na multifunkční centrum, které bude sloužit
jako administrativní zázemí pro potřeby investora
i dalších firem. V části objektu vzniknou i ubytovací prostory. „Budova byla určena k demolici.
Pokud by o ni neprojevil zájem soukromý investor, museli bychom ji odstranit na naše náklady.
Takže prodej tohoto brownfieldu je ideálním řešením,“ poznamenal manažer holešovské zóny Jakub Černoch. Firma plánuje zahájit rekonstrukci
ještě v první polovině letošního roku.
Společnost Pozemní stavitelství Zlín a. s. si
zároveň podala žádost o předběžnou rezervaci na
další pozemek o velikosti cca 7 700 čtverečních
metrů. „Jde o důkaz toho, že investoři mají o pro-

jekt Strategické průmyslové zóny Holešov zájem.
Za posledních několik týdnů jde již o druhou
podepsanou Deklaraci o porozumění se Zlínským
krajem,“ poznamenal Jakub Černoch.
Závod na krmné bílkoviny
JET COMPANY, s. r. o., chce zakoupit zhruba 1,5 hektaru. Na nich vznikne hala o zastavěné
ploše 2 500 čtverečních metrů, zbytek připadá na
komunikace, další zpevněné plochy či povinný
podíl zeleně. Produktem budou krmné bílkoviny, získané procesem fermentace z otrub a obilí.
Objem výroby by měl dosahovat 8 000 tun ročně
s možností navýšení až na 24 000 tun. „Konkrétně jde o bílkoviny obohacené dalšími stopovými
prvky, tak aby splňovaly v plné míře požadovanou
kvalitu krmné směsi určené pro veškeré zvířectvo,
mořské ryby, krevety a podobně,“
uvedl spolumajitel společnosti
Andrei Novik. Firma odhaduje, že
investuje 157 milionů korun. Počet
nově vytvořených pracovních míst
je plánován na více než 30.
Investoři zájem mají
O možnosti vstupu do moderně připravené průmyslové
zóny u Holešova se firmy zajímají
poměrně intenzivně. Láká je sem
příznivá cena pozemků, dobré napojení na okolní silniční síť i blízkost dálnice. Místo rychlé stavby
a vytvoření nabídky práce pro obyvatele města a blízkých obcí je ale
čekají velmi dlouhá správní řízení. Zatím jediná společnost, která
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tento obtížný krok zvládla, je Pokart, spol. s r. o.
Výrobce kartonáže a obalů investicí v Holešově
vyřešil svůj problém s nevyhovujícími pronajatými prostorami v Otrokovicích. Díky novým budovám mohla navýšit výrobu, zvýšit počet pracovníků a nabídnout zákazníkům nové služby.
„Momentálně pracuje v zóně asi 150 zaměstnanců. Mohlo by to být daleko více, ale firmy narážejí na obstrukce aktivistů. Ti přitom nemají zájem o žádný konstruktivní dialog, nezajímá je, co
a jak chce konkrétní společnost vyrábět. Pouze vytrvale vstupují do většiny správních řízení,“ uvedl
Jakub Černoch. Některé z firem, které v minulosti
podepsaly Deklaraci o porozumění se Zlínským
krajem, již od svého záměru ustoupily. Další ale
v přípravách pokračují. Na nová pracovní místa si
ale lidé z regionu, který trápí vysoká nezaměstnanost, musejí počkat déle, než je obvyklé.
Technologický park
Součástí Strategické průmyslové zóny Holešov je i Technologický park Progress. Ten nabízí
kanceláře, laboratoře a poloprovozní haly. Vhodně tak doplňuje nabídku prostor pro podnikatele.
V současnosti haly technologického parku využívá společnost KART Holding, a. s., která zároveň
připravuje svůj vlastní investiční záměr v zóně.
Technologický park chtějí využít i odborníci
z Akademie věd ČR, kteří připravují v Holešově
pracoviště na sledování změn klimatu. Kromě
toho mají zájem instalovat měřicí přístroje na
tamní vodojem, jenž ční do výšky 36 metrů. Přístroje by primárně sloužily k monitorování oxidu
uhličitého v atmosféře. Dále by mohli vědci provádět i hydrogeologická měření.
Zájem je i o kanceláře, které jsou v technologickém parku za bezkonkurenční ceny – ty
začínají již na 100 korunách za metr čtvereční
a rok. Kromě toho je možné zde pořádat obchodní
jednání a konference, prostor je i pro uspořádání
větších kongresů.
SPZ
Tiskové sdělení Strategické průmyslové zóny

Holešovsko

Setkání s ředitelkou Energetické agentury
Zlínského kraje
Dne 15. 11. 2014 se uskutečnilo na MěÚ v Holešově setkání s ředitelkou Energetické agentury
Zlínského kraje (EAZK) Ing. Miroslavou Knotkovou. Společného jednání se účastnili představitelé
města a zástupci příslušných odborů městského
úřadu. V úvodu seznámila přítomné s hlavním
předmětem činnosti EAZK. EAZK, o. p. s. realizuje vlastní projekty podporované z EU a tematicky
je vybírá, tak aby odpovídaly potřebám regionu,
a proto může pracovat pro všechny města, obce
a subjekty zdarma na území Zlínského kraje.
Služby agentury jsou zaměřeny na komplexnější
projekty kraje, měst, obcí, neziskových subjektů
a podnikatelů. Zakladatelem a 100% vlastníkem
agentury je Zlínský kraj, který její činnost financuje. Konzultace a doporučení poskytuje pro oblast

energetiky i občanům. EAZK,
o. p. s. je založena se záměrem
pomoci rozvoji území kraje,
podpoře zvyšování účinnosti,
efektivnosti a soběstačnosti ve
využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti.
Dále byl projekt představena spolupráce na aktualizaci
a realizaci Akčního plánu energetiky Zlínského kraje. Část
přednášky obsahovala zajímavé příklady úspěšných projektů z dosavadní praxe agentury.
Schůzka byla zhodnocena jako
velmi přínosná.

Na Holešovsku odstartovala meziobecní spolupráce
Vytvoření podmínek pro dlouhodobý rozvoj
spolupráce mezi obcemi. To je momentální cíl také
obcí na Holešovsku, které se zapojují do celostátního projektu meziobecní spolupráce. Subjekty hodlají společnými silami zkvalitnit a zefektivnit veřejné
služby a tím získat pro obce a města další finanční
prostředky na jejich rozvoj. Holešovský region se
zmíněný cíl snaží dosáhnout prostřednictvím dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Holešovsko.
Projekt je podpořený z Operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost, nositelem je
Svaz měst a obcí. Realizační tým pracovníků bude

i za podpory vybraných starostů, a to Pavla Svobody z Holešova a Lenky Koutné z Kurovic pracovat
na vytvoření ideálních podmínek pro rozvoj obcí
až do června příštího roku. Na základě shromážděných materiálů pak budou zástupci obcí řešit
například dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v konkrétním území, či možnosti

dopravní obslužnosti. Podklady se budou týkat
také společného zadávání výběrových řízení, řešení odpadového hospodářství nebo společného
nakupování energií a jiných služeb. Pokud byste se
o projektu chtěli dozvědět více, navštivte webové
stránky www.obcesobe.cz.
Mgr. Pavlína Veličková

Instalace nové kogenerační jednotky do technologie
plynové kotelny na Novosadech
Společnost Tepelné hospodářství Holešov
umístila v loňském roce do jedné ze svých plynových kotelen kogenerační jednotku o výkonu 200
kW. Šlo o třetí etapu modernizace plynových kotelen v Holešově, která započala v roce 2009. Tato
modernizace vede ke snižování energetických
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ztrát v systému rozvodu tepelné energie
a ke zvyšování účinnosti při výrobě tepla
a teplé vody. Opatření vedou k celkovému
snižování energetické náročnosti a v neposlední řadě k udržení cenové stability
tepelné energie v Holešově.
Oficiálního uvedení do provozu se
12. února zúčastnili vedle představitelů
města Holešova a Tepelného hospodářství
také zástupci dodavatelských firem v čele
s panem Ing. Radomírem Petrovičem, který
všechny tři etapy modernizace projektoval.
Kogenerační jednotka je vysokoúčinné zařízení vyrábějící elektrickou energii
pomocí spalovacího procesu v motorové části
přenosem na elektrický generátor. Pro tento spalovací proces je v tomto případě využíváno jako
palivo zemní plyn. Vyrobená elektrická energie je
následně vyvedena na odpočtové fakturační zařízení, dále do trafostanice a následně do rozvodné
sítě. Veškeré teplo, které při výrobě vzniká, je vyvedeno pomocí tepelných výměníků do akumulačních nádob v kotelně, které zde byly instalovány již v předešlých etapách.
Přes celkem vysokou pořizovací hodnotu kogenerační jednotky včetně její instalace,

je doba návratnosti cca do tří let. Celá investice
byla pořízena z vlastních prostředků společnosti.
Pro konečné odběratele se instalace této jednotky
projeví především stabilizací cen tepla v Holešově. Všechny tři etapy modernizace byly v průběhu
jejich uskuteční podporovány vedením města Holešova, které má jako vlastník společnosti Tepelné
hospodářství zájem na udržení dostupných cen
energií pro své obyvatele. V příštích letech se plánuje čtvrtá etapa, která je v současnosti ve stádiu
příprav projektu.
JZ, ZCH
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Pozvání na veřejné projednání návrhu opatření
obecné povahy Územního plánu Lechotice
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „pořizovatel“)
jako orgán obce příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm.
c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
OZNAMUJE v souladu s ust. § 52 odst.1 a § 20
stavebního zákona a ve spojení s části šestou - §171
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy - Územního plánu Lechotice (dále jen „návrh“),
V souladu s ust. § 22 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel nařizuje veřejné projednání návrhu
na 24. 3. 2014 v 1700 hod. v zasedací místnosti
Multifunkčního domu v Lechoticích.
Předmětem návrhu OOP je komplexní řešení Územního plánu Lechotice, vymezený katastrálním územím Lechotice.
Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty

pro uplatnění připomínek, námitek a stanovisek
(tj. od 18. 2. do 31. 3. 2014 včetně) u pořizovatele
na Městském úřadu Holešov, Odboru územního
plánování a stavebního řádu, pracoviště Tovární
1407, dveře č. 309 a na Obecním úřadě Lechotice,
kde je do návrhu možno nahlédnout. Úplné znění návrhu je zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách města
Holešova www.holesov.cz na adrese: http://www.
holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/uzemne-planovacidokumentace-rozpracovana.
Patnáctý den po dni vyvěšení na úřední
desce se veřejná vyhláška považuje za doručenou.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby námitky. Námitky proti návrhu
územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí
obsahovat požadavky uvedené v § 52 odst. 3 sta-

vebního zákona, tj. odůvodnění námitky, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčená námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní do 7 dnů od veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být
v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny
písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám
ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky podávejte
písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský
úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

Poděkování, ale i vyznání
Vážení spoluobčané,
v roce 2013, po mimořádných parlamentních
volbách, jsem ukončil
své působení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, i když jsem
dosáhl ve volbách, jak
v okrese, tak kraji, solidní výsledek a značnou podporu občanů.
Díky vám za důvěru.
Jedenáct let ve funkci poslance PSP ČR bylo
pro mne životní zkušeností, naplněním poslání,
které je dáno zvolením člověka občany regionu,
kde žije, pracuje, na který je hrdý. Nebyly to, dle
mého názoru, promarněné roky. Nestydím se říci,
že jsem si hluboce vážil důvěry občanů, že jsem
byl nejen jako poslanec spolutvůrcem legislativy,
zákonů, což je mj. hlavní náplní činnosti poslance, ale že jsem přispěl nemalou měrou k rozvoji
našeho regionu, Zlínského kraje. Ale i tím, co někteří nechtějí a neradi slyší - aktivním podílem
jsem pomohl při zajištění finančních prostřed-

ků pro město Holešov, na různé investice, které
již trvale budou přínosem pro město Holešov
a okolí. Jako např. opravy škol, sportovišť, hřišť,
silnic, železničních přejezdů, holešovského nádraží, cyklostezek či holešovského zámku. Jsem hrdý
na to, že se podařily, ale i dále pokračují aktivity
v činnosti různých občanských sdružení, v pomoci rozvoji sportu, kultury, soutěží, turnajů,
festivalů, akce Holešovské děti v pohybu, při práci
s dětmi a mládeží, charitativní a materiální podporu nevyjímaje.
To vše výše uvedené je jen konstatování, ne
samochvála. Kdo to chce, či chtěl, to viděl nebo
vidí. Nebo to sám posoudí. Nutno však zdůraznit,
že svou činnost, práci poslance, aktivity bych nemohl vykonávat bez aktivní pomoci vás, občanů.
Předkládání různých námětů, ale i připomínek,
výměny názorů, hledání řešení na různé životní
potřeby, za to vše patří mé upřímné poděkování
vám, řadovým občanům, funkcionářům na různé úrovni, zastupitelům města Holešova, ale nelze opomenout mé nejbližší rodinné příslušníky,
manželkou počínaje. Bylo pro mne ctí důstojně
a zodpovědně zastupovat občany našeho regionu.

Nic však nekončí mým odchodem ze Sněmovny. Na dotazy občanů co dál odpovídám, že
se chci vrátit k některým „předposlaneckým“ aktivitám, ale i k některým činnostem konaných
v průběhu volebního období. Předpokládám, že
využiji své zkušenosti a poznatky v další činnosti, v různých občanských sdruženích, volnočasových aktivitách. A pokud bude zájem i v oblasti
dopravní politiky, bezpečnosti, v samosprávě či
orgánech státu.

by měla blízko původního místa na návsi. Druhou představil místostarosta a místopředseda o.s.
Mgr.Rudolf Seifert a jde o novou, „moderní“, verzi: na Pechovým“ s vybudováním parku. Od první
chvíle bylo jasné,že většina našich členů je pro původní verzi a po diskuzi, tak dali v hlasování najevo.V usnesení pověřilo výbor k dalším krokům
vedoucím k realizaci stavby, tzn. Vypracování
a předložení žádosti o koupi pozemku Zastupitel-

stvu města Holešova, zpracováním projektu a dalších potřebných formalit. Po oficiálním ukončení
schůze se následně konala podpisová akce na podporu Petice za zachování hospodaření na Kozrálově, se kterou členové O.S.také většinově souhlasí.

Vážení spoluobčané,
přijměte, prosím, ještě jednou mé upřímné
poděkování za důvěru, podporu a spolupráci při
výkonu mé funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hluboce si toho vážím.
Jsem bytostný optimista a proto chci vám popřát do dalších let vše dobré a radostné.
S úctou
Josef Smýkal
zastupitel města Holešova
bývalý poslanec PSP ČR
(redakčně neupraveno)

Všetuláci sobě
Občanské sdružení „Všetuláci sobě“, vzniklé
na podzim loňského roku za účelem výstavby a
znovuobnovení Všetulské kapličky, se sešlo na své
další členské schůzi, Na programu bylo zhodnocení činnosti, zápis nových členů, ale především
výběr lokality a vzhledu nové kapličky. Ze všech
možných, prověřených variant výbor předložil
dvě. První představil MVDr. Zbyněk Miklík. Jedná se o zmenšenou repliku původní kapličky a stát
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za o.s. Všetuláci sobě
předsedkyně L.Karhanová
(redakčně neupraveno)

Holešovsko

KULTURA

Oprava dveří a vrat zámku v Holešově
Na konci minulého roku se po obnově a opravě nádvoří zámku v Holešově přikročilo i k opravě
vstupních dveří a vrat. Prostředky na tyto práce
plynuly z finanční sbírky, vyhlášené městem Holešov v roce 2006, do které přispěla řada občanů
města. Větší část této sbírky byla využita při opravách zámku, prostředky použité na opravu dveří
vlastně vyčerpaly zůstatek prostředků tak, aby nebyly dále ladem na účtě sbírky.
Všechny postupy práce musely být vzhledem k památkové hodnotě předem konzultovány
s Národním památkovým ústavem, územním
pracovištěm v Kroměříži. Podmínkou přikročení k pracím bylo vypracování restaurátorského
záměru, který zpracoval restaurátor Petr Janda.
Poté co byl záměr schválen památkovým ústavem,
mohlo být přikročeno k pracím, a to již v prosinci.
Oprav se ujal Edmond Chlud ze Zlína, který se již
v minulém roce podílel na opravách dřevěných
prvků v zámecké kapli.
Vrata pocházejí z 19. století, výrobce neznáme. Byla zde použita tvrdá kvalitní dřeva, jako
jsou dub, dále jasan a jedle. Na dřevěných prvcích
vrat byly patrny běžné (většinou diletantské) řemeslné lokální opravy, například: nátěry, výměny
kování, lokální opravy atd. Konstrukce byla uvol-

něná a svěšená, části konstrukcí
byly popraskané, přeschlé, ve
spodní části shnilé a plesnivé.
Povrchová vrstva provedená nevhodnými olejovými laky byla silně oprýskaná. V takovém stavu již
dveře nepůsobily reprezentativně
a kazily čelní pohled na zámek.
Cílem oprav bylo vyměnit
nepůvodní materiály použité při
minulých opravách za materiálově shodné a vrátit dveřím jejich
funkci. Postupně probíhalo odstraňování starých nátěrů, doplňování materiálu, tmelení a nátěry insekticidními a fungicidními
prostředky. V průběhu prací byla
s pracovníky památkové péče dohodnuta barevnost závěrečného
transparentního lazurního nátěru v tmavě hnědé,
která by více odpovídala celkové barevnosti zámku. Tato poslední vrstva má dveře i ochránit proti
povětrnostním vlivům, UV záření a oděru.
Oprava hlavních zámeckých vrat a obou bočních dveří je dalším krůčkem, kterými se postupně zhodnocuje holešovský zámek. Zároveň jsou

otevřené a opravené dveře krásným symbolem
– lákají a zvou k návštěvě. Doufáme, že v nadcházející sezóně přivedou na zámek nejen místní, ale
i početné zástupy turistů.
Mgr. Ondřej Machálek
MKS Holešov – Městské muzeum
a galerie v Holešově

MUSICA HOLEŠOV 2014 - jarní koncertní řada
Jarní cyklus koncertů MUSICA HOLEŠOV
2014 uvede čtyři koncerty, které nabídnou hudbu
různých stylů, žánrů a inspirací. To vše v interpretaci vynikajících hudebníků, zpěváků a sólistů.
Na prvním večeru 27. března vystoupí sólisté opery Národního divadla v Praze, mezzosopranistka Michaela Kapustová a barytonista
Roman Janál. Budou zpívat jak společně - například cyklus nádherných písní, duetů Johanessa
Brahmse - tak i každý sám: Michaela přednese
snad nejslavnější Dvořákovu píseň - „Když mne
stará matka zpívat učívala“. Závěr koncertu bude
patřit lidové písni - v geniálních stylizacích Leoše
Janáčka zazní například „Oj, lásko, lásko“ a mnoho dalších, které Janáček zařadil do sbírky s názvem „Moravská lidová poezie v písni“.
Tam, kde první koncert jarní koncertní řady
skončí - tedy oslavou lidové písně jako zdroje
obrovského hudebního bohatství a kulturního

dědictví - velmi stylově naváže koncert druhý.
Tomáš Kočko a ORCHESTR, dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, se ve speciálním
koncertním projektu spojí s muzikanty z cimbálové muziky Grande Moravia. Zazní písně, které
posluchači ještě neměli možnost «živě» slyšet,
a zároveň písně z koncertů známé, ale tentokrát
ve zcela novém hudebním vyznění. Sám Tomáš
Kočko k tomu s nadšením říká: „Tento koncertní
program provází skvělá atmosféra, výteční
muzikanti a radost z hudby. Naše písničky dostávají nový rozměr.“
Jedním ze sólistů komorního koncertu 29.
dubna bude jeden z nejlepších českých houslistů Bohuslav Matoušek. Výčet světových
koncertních sálů, ve kterých hrál, je úctyhodný. Šíři jeho talentu dokazuje mimo jiné i to,
že vedle dráhy sólového houslisty se koncertně
věnuje i hře na violu. Na holešovském koncertě,

PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V HOLEŠOVĚ
NABÍZÍME:
• plavání dětí od 6 měsíců do 8 let
• počet dětí ve skupince max. 8
• skupinky dle věku, plaveckých dovedností
a přání rodičů
• možnost náhrad zameškaných lekcí

Kde: 3. Základní škola Holešov, Družby 329
Kdy: každý čtvrtek od 21. 11. 2013
Kontakt:
OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646
tel.: 777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz
Těšíme se na Vás.

ve zcela ojedinělém programu, zahraje nejdříve
poetickou skladbu španělského skladatele
Joaquina Turiny «Escena Andaluza» pro violu,
klavír a smyčcové kvarteto. A poté jednu z nejproslulejších komorních skladeb - Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto Ernesta Chaussona. Výjimečnost večera podtrhuje i účinkování
Wihanova kvarteta. Tento soubor, který v příštím
roce oslaví 30 let své existence, je zahraničními kritiky řazen mezi nejlepší světová smyčcová
kvarteta současnosti.
Náročná rekonstrukce holešovského zámku dospěla do další etapy a s jejím dokončením
se všem návštěvníkům nabízí prostor „nového“
nádvoří. To přímo vybízí k pořádání koncertů a produkcí, které umístěním do tohoto místa
ještě více získají na jedinečnosti a posluchačům
umocní celkový dojem. Věřím, že důkazem toho
může být operní představení, které se zde uskuteční 24. května. Zámecké nádvoří ožije hudbou
mimořádně nadaného českého skladatele Josefa
Myslivečka a legendou o aztéckém vládci
Montezumovi. Opera „Montezuma“ pojednává
o konfliktu křesťanství s tradicemi aztécké říše.
Toto drama, které je symbolicky vykresleno prostřednictvím jednotlivých postav, se stalo Myslivečkovi velkou inspirací pro uplatnění jeho geniální hudby. Czech Ensemble Baroque Orchestra
a sólisté pod vedením dirigenta Romana Válka
v jedinečném prostředí nádvoří zámku slibují
hudební i vizuální zážitek, na který se jistě bude
dlouho vzpomínat.
Karel Košárek

Únor 2014
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Výzva nejen pro Moravské děti, ale i pro „dospělé“
Moravské děti...
Je to již 40 let, co pan sbormistr Karel Košárek založil Holešovský dětský sbor Moravské děti.
Proto se obracíme na všechny „naše děti“, (včetně bývalých
dětí, absolventů, dnes již dospěláků), na další naše spolupracovníky, kolegy, přátele...
Slavnostní koncert ke 40.
výročí založení Moravských
dětí, sobota 17. května v 17.00
hod. - zámek Holešov, velký sál
Součástí oslav bude také
výstava z činnosti sboru, promí-

tání a další překvapení v prostorách holešovského
zámku.
• Prosíme o předání termínu a informací všem
zpěvákům ve vašem dosahu
• Připravujeme také SBORNÍK, kde bychom
chtěli uvést všechny zpěváky a zpěvačky, muzikanty, kteří se věnují nadále profesně hudbě
a kde působí...
• Jakékoliv obrazové i zvukové materiály, které
můžete propůjčit – dle možností použijeme.
Podrobný program bude uveden na webu http://www.moravskedeti.websnadno.cz/ a Facebooku.

Opojení - výstava mobilní fotografie
Rádi bychom Vám představili výstavu
mobilní fotografie, která bude probíhat v New
Drive Clubu na zámku v Holešově ve dnech
7. 3. – 31. 8. 2014.

přehodnotit a udělat výstavu putovní. Holešovský zámek nám poskytl nádherné prostory, které
zaplníme zhruba stovkou jedinečných fotografií.
Dovolujeme si Vás také co nejsrdečněji pozvat

na vernisáž výstavy Opojených v holešovském
zámku, která se koná 7. 3. 2014 od 18 hodin.
Těšíme se na setkání.
Mgr. Marcela Borýsková Ph.D., kurátorka výstavy

Mobilní fotografie je všude ve světě vnímána
jako samostatný a velmi zajímavý obor, probíhá
mnoho výstav a mezinárodních soutěží. Proto
se česká skupina Opojení pokusila o zviditelnění
tohoto fenoménu i u nás. V holešovském zámku
bude výstava probíhat za přítomnosti polských
kolegů z foto skupiny Mobilni, kteří přijali naše
pozvání a přijedou osobně svoje práce prezentovat.
První výstava skupiny Opojení proběhla ve
známé pražské Galerii Kvalitář na Senovážném
náměstí v loňském roce. S ohledem na úspěch
tohoto počinu jsme se rozhodli původní záměr

Programová nabídka MKS Holešov únor, březen
Přehled kulturních a společenských akcí
Plesová sezóna 2014:

28. 2. Ples Vyšší a Střední policejní školy MV
Holešov – zámek Holešov

Koncerty:

21. 3. Hudba Praha + Dilemma …. All the
best!!! Tour - rocková legenda na společném
turné se slovenskou kapelou Dilemma. Hudba
Praha letos slaví 30 let své existence. Zámek
Holešov – New Drive Club, 20.00 hod.; vstupné
předprodej 140 / 230 Kč
27. 3. MUSICA Holešov „Večer písní“ - Michaela Kapustová - mezzosoprán, Roman Janál - baryton, Karel Košárek - klavír. Program: Brahms,
Mahler, Dvořák, Janáček. Velký sál zámku, 19.00
hod.; vstupné předprodej 90 /150 Kč
29. 3. Venika Hartlyn & band - New Drive Club
20.00 hod. Venika Hartlyn – zpěvačka, klavíristka
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a skladatelka se poprvé představí v New Drive Clubu se svým bandem. Ve složení Venika Hartlyn, Filip Tailor, Honza Srostlík, Martin Svoboda, Kryštof
Tomeček; vstupné předprodej 60/90 Kč

28. 3. POHÁDKOVÝ ZÁMEK - noční prohlídka
zámku od 18.00 do 22.00 hod.; vstupné 40/70 Kč

Divadlo:

Autoportréty - do 28. 2. 2014 - studovna Městské
knihovny Holešov. Vystaven je výběr reprodukcí
vlastních podobizen malířů, grafiků a sochařů
z různých zemí světa od doby gotické po současnost z rozsáhlé sbírky Jiřího Valenty; vstup zdarma

22. 3. ABY BYLO JASNO. (Premiéra.) - Kino
Svět, 19.00 hod. Komedie o dvou dějstvích.
Divadlo 6. května Holešov. Autor: Alan Ayckbourn. Režie: Jiří Kašík
26. 3. Divadelní pohádka RÁKOSNÍČEK
- 13.15 hod. Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybníček Brčálník. Na první pohled vám může
připadat docela obyčejný, ale už na ten druhý zjistíte, že se v něm dějí podivuhodné věci. Bydlí tam
totiž Rákosníček. Roztomilý zelený skřítek sršící nápady. Vyrazte s námi do jeho světa, plného hravosti,
humoru a písniček, vyrazte s námi za Rákosníčkem.
Účinkuje: Divadlo Scéna Zlín; vstupné 40 Kč

Výstavy:

„(Ne)klidná srdce“ - březen – duben 2014 - Městská knihovna Holešov.
Výstava fotografií Tomáše Krejčího, text P. Miroslav Jáně; vstup volný
Výstava fotografií regionálního Deníku - do
30. 3. 2014 - Arkády v přízemí holešovského
zámku prezentují výběr velkoformátových dokumentárních snímků z produkce regionálního Deníku; vstup volný.

Holešovsko

Přednášky:

Literárně-hudební pořad: „Hlas, jenž vzrostl do
chóru“
20. 3. 2014 - 17.00 - Městská knihovna Holešov
Literárně-hudební pořad věnovaný životu, dílu a odkazu básníka, dramatika a překladatele PhDr. Václava Renče (1911–1973). Na setkání s vámi se těší:
PhDr. Česlav Zapletal, bývalý profesor Gymnázia
Ladislava Jaroše v Holešově, Mgr. Pavel Nášel, vedoucí Městské knihovny Fryšták, pan učitel Ladislav
Dolina s kolektivem ZUŠ Morava, Mgr. Hana Hradilová a ing. František Odstrčil; vstupné: 25 Kč
Představení sborníku Vlastivědného kroužku
Holešov, o. s., a publikace Miroslava Olšiny
„Proměny holešovského náměstí“
27. 3. 17.00 hod. Městská knihovna Holešov, studovna. Slavnostní uvedení obou knih a prezentace
autorů těchto publikací.

Kino:

VEJŠKA - 21. 2. v 17.30 a v 19.30 hod.
Volné pokračování divácky nejúspěšnějšího filmu Tomáše Vorla Gympl. Hlavní hrdinové Petr
Kocourek a Michal Kolman se tentokrát potýkají
s nástrahami vysokoškolského studia. ČR, komedie; vstupné 70 Kč
FERDA MRAVENEC - 26. 2. ve 13.15 hod.
Dětské pásmo obsahuje povídky: Příhody Ferdy
Mravence (17 min.), Ferda v mraveništi (16 min.),
Ferda v cizích službách (11 min.), Příhody Brouka
Pytlíka (14 min.). ČR, loutkový, pohádka; vstupné
35 Kč
Přijde letos Ježíšek - 7. 3. v 17.30 a v 19.30 hod.
Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou
prostě od toho, aby se konaly dobré skutky, přání se
plnila za každou cenu a aby na zázraky věřily nejen
děti. Romantický, Česko /Slovensko/ Mexiko,
2013; vstupné 70 Kč

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak
vyplatíme 1000,- Kč

Filmová přehlídka
ECHO - pátek 14. 3. a
15. 3. 2014, časy 1. blok
v 17.30 hod. a 2. blok
ve 20.00 hod. ECHO je
projekce vybraných vítězných filmů (nejlepší
dle poroty) z posledního ročníku festivalu
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.
Vstupné 60 Kč, snížené
40 Kč, místo konání
zámek Holešov - New
Drive Club.

Připravujeme:

1. 4. MUSICA Holešov – Tomáš Kočko + cimbálová muzika Grande Moravia, velký sál zámku,
19.00 hod.
10. 4. Víkend s bohem - Kino Svět Holešov, 19.00
hod. Divadelní komedie. Účinkují: Mário Kubec,
Matouš Ruml; vstupné 180 Kč

Izrael:
nejen po stopách
Ježíšových
V pondělí 11. února proběhla v Městské
knihovně v Holešově přednáška nadšeného cestovatele Ing. Dušana Macešky a jeho
manželky Vlasty „Izrael I.: nejen po stopách Ježíšových“. S manžely Maceškovými
jsme navštívili místa Izraele, o kterých se
píše nejen v turistických průvodcích, ale
i v bibli a ve svatých knihách. Nechali jsme
se provést prastarou Galileou a Judeou,
údolím řeky Jordán i po pobřeží Mrtvého
moře a vystoupili jsme na Mojžíšovu horu,
ze které jsme pozorovali východ slunce.
Součástí přednášky byl také křest nové
knihy ing. Dušana Macešky „Vzpomínky
na Bajkal“ – cestopisu pro dobrodruhy.
Tato kniha je k zakoupení v knihovně za
250 Kč.
Jana Šoustalová

Připomínka
Jindřicha Dovrtěla
Každá obec či město mají své výrazné
osobnosti, jejichž význam si začneme připomínat a uvědomovat až v době, kdy nás
opustí. A nemusí to být jen úspěšní lidé
v oblasti umění, sportu nebo podnikání.
Jsou to osobnosti, které se zapisují do myslí
a srdcí obyvatel každodenní mravenčí prací, pomocí a podporou druhým, veřejnými
aktivitami nebo třeba vždy dobrou náladou
a pozitivním myšlením. Jedním z těchto
obyvatel našeho města a obce Žopy byl bezesporu pan Jindřich Dovrtěl.
Jindřich Dovrtěl se narodil v dubnu
roku 1935, jeho život byl naplněn aktivitami
v mnoha oblastech i péčí o své blízké. Do posledních dnů svého života byl
plný elánu a plánů do další práce. Zemřel náhle na Tři krále letošního roku
a poslední rozloučení s ním proběhlo 15. ledna v zaplněném kostele Nanebevzetí P. Marie.
Kromě zarmoucené rodiny za péči o své blízké si zaslouží poděkování
také města Holešova a osadního výboru a zástupců obce Žopy za své veřejné
aktivity. Od roku 1979 byl kronikářem obce, připravoval programy pro děti
a mládež a zajišťoval promítání filmů. Byl aktivní při propagaci a organizaci
různých akcí, v roce 2004 se aktivně a velmi iniciativně zapojil do opravy
kapličky před obcí a následně i opravy zvonice. Velmi oblíbené byly jeho besedy nad kronikou, které pořádal osadní výbor a podobně se aktivně se svým
přítelem Josefem Bláhou zapojoval do zajištění tříkrálových sbírek či brigád
při úpravě autobusových čekáren, budovy OV aj.
Jeho život byl aktivní a bohatý a velmi přínosný pro společenství obyvatel Žop.
Čest jeho památce!
Rudolf Seifert, místostarosta

Únor 2014
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Společenská kronika
Sňatky
Iveta Lejsková - Holešov
Milan Kužela - Holešov
Eva Čeryová - Ludslavice
Petr Janalík - Holešov
Božena Vaculová - Holešov
Michal Sedlář - Dřevohostice

Narození
Laura Dusíková - Holešov
Emma Horáková - Holešov
Vojtěch Šenk - Holešov
Sofie Bachnerová - Holešov
Šimon Kovařík - Holešov

Jubilanti

únor 2014
Jarmila Procházková - Holešov
Věra Rabušicová - Holešov

Vladislav Horák - Holešov
Františka Sedláčková - Holešov, č. Dobrotice
Blažena Kubíčková - Holešov
Vlasta Slováčková - Holešov, č. Dobrotice
Josef Zehnalová - Holešov, č. Žopy
Jindřiška Tihlářová - Holešov
Stanislav Válek - Holešov
Albertina Malošíková - Holešov, č. Žopy
Alžběta Krajíčková - Holešov
Marie Barotová - Holešov
Květoslava Zavadilíková - Holešov
Drahomíra Malaníková - Holešov
Vilma Chytilová - Holešov, č. Tučapy
Zdenka Dovrtělová - Holešov, č. Žopy
Antonín Zapletal - Holešov
Josef Možíš - Holešov
Marie Zubíková - Holešov
Věra Moslerová - Holešov
Zdeněk Žáček - Holešov
Věra Kunderová - Holešov
Leopold Pavelka - Holešov
Marie Navrátilová - Holešov, č. Tučapy
Bohumila Halašková - Holešov

Úmrtí

František Hejník - Holešov, č. Žopy
Jarmila Pospíšilová - Holešov
Vladislav Šumšál - Holešov
Marie Mrkvanová - Holešov
Josefa Mlodziková - Holešov
Jaroslav Konečný - Holešov
Josef Šromota - Holešov
Jindřich Dovrtěl - Holešov, č. Žopy
Stanislav Vagrčka - Holešov
Lubomír Bartošek - Holešov
Miroslav Vítek - Holešov
Rudolf Fuksa - Holešov, č. Količín

Pozvání na vítání občánků

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou
na slavnostní vítání občánků, které se koná v obřadní síni na zámku. Pokud budete mít zájem o přivítání Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout konkrétní
termín na Městský úřad Holešov – matrika, dveře
č. 110. Budeme se na Vás a Vaše děťátko moc těšit.
– JM -

HOLEŠOVSKÁ REGATA 2014 ZAHÁJILA REGISTRACI POSÁDEK
DO SOUTĚŽE NETRADIČNÍCH PLAVIDEL!
Stejně tak jako v předchozích ročnících stále
populárnějšího festivalu Holešovská Regata, i letos se uskuteční mezi diváky velmi oblíbená soutěž netradičních plavidel.
Právě v těchto dnech zahájila pořádající
Agentura Velryba registraci posádek, které mají
ojedinělou možnost postavit si své netradiční plavidlo.
Porota bude hodnotit především schopnost
plavidla plavat a manévrovat na hladině vodního
kanálu v zahradách zámku Holešov, originalitu

Aktuální pozvánka
Večírek 3. Základní školy
Pátek 21. února od 19.30 hodin

Prostory 3. Základní školy Holešov
K poslechu hrají SEXTEŤ, připravena je bohatá
tombola i občerstvení, představí se děti z tanečního klubu Gradace Kroměříž s projektem Ty Tančíš, My Tančíme.
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vzhledu plavidla a také samotné posádky a prezentaci plavidla. Přihláška do soutěže musí být
podána předem a odsouhlasena pořadatelem. Podrobnosti a kontakt pro přihlášku plavidel najdou
zájemci na stránkách festivalu www.holesovskaregata.cz v sekci „PLAVIDLA“.
Letošní ročník Holešovské Regaty bude
poprvé dvoudenní. V pátek 20. června vystoupí
během večera zpěvák Jaromír Nohavica, v sobotu pak čeká na návštěvníky celá řada hudebních
hvězd jako např. Kryštof, No Name, Polemic,

Jiří Schmitzer, Jaroslav Uhlíř s kapelou a mnoho
dalších. I letos bude připraven bohatý doprovodný program jak pro děti, tak pro dospělé. Vloni
navštívilo festival v zámeckých zahradách téměř
10 tisíc lidí. Letos očekáváme stejnou, ne-li větší.
Vstupenky jsou k dostání v prodejních sítích
TICKETPRO a TICKETPORTAL. Podrobné informace o cenách vstupenek a programu na www.
holesovskaregata.cz a také facebookových stránkách festivalu Holešovská Regata.
Mgr. Petra Svěráková, PR manažerka

VŠETULSKÝ KOŠT SLIVOVICE - 1. ročník
nové masopustní tradice

Sobota 1. března 2014 od 15.00 hodin. Restaurace Barborka
Sběr vzorků v sobotu 1. 3. od 9.00 do 14.00 hodin. Startovné 50 Kč, hodnotit bude
porota i příchozí. Za pořadatele zve R. Seifert a restaurace Barborka

Holešovsko

ŠKOLSTVÍ

Nahrávací studio hudební výchovy v 1. ZŠ
Před koncem roku 2013 se v 1. Základní škole Holešov podařilo vytvořit a vybavit nahrávací studio. Bylo vytvořeno přepažením
prostoru v odborné učebně hudební výchovy, který většinou nebýval
využit.
Kromě nutného počítače, klaviatur, poslechových monitorů,
kondenzátorového mikrofonu a sluchátek byla místnost vybavena
také panely na zlepšení akustiky a omezení šumů kolem mikrofonu.
Z předchozích let jsme měli zakoupeny programy Sibelius a Sequel,
takže nyní můžeme se žáky tvořit hudební doprovody, aranžovat písně,
vytvořit kompletní nahrávku, tj. zaznamenat na CD nebo mp3 formát
zpěv i s doprovodem. Zapisování not, vytváření partitur nebo práce
s tempem jen pro žáky nyní zábavou.
Práce ve studiu je využita nejen ke zpestření hodin hudební výchovy, ale také pro práci pěveckého souboru Banana Vox nebo při práci
v hudebním kroužku „popový zpěv“. Žáky tyto hodiny hudební výchovy
baví, protože při zpěvu na mikrofon si připadají jako profesionálové.

PROJEKT SVĚTLUŠKA v Základní škole praktické Holešov
Dne 19. prosince 2013 byl v naší škole realizován projektový den, který měl za úkol přiblížit
žákům zcela nenásilnou a hravou formou svět zrakově postižených.
Během několika organizačních schůzek se
učitelé domluvili na počtu stanovišť a jejich náplni, jaké pomůcky je nutné zajistit a dojednal se
časový harmonogram tak, aby žáci mohli v klidu
a beze spěchu zadané činnosti plnit. Podle počtu
tříd byl stanoven i počet stanovišť, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům a čekání.
Všechna stanoviště byla řádně a viditelně
označena, aby se děti dobře orientovaly, což se
také stalo a nedošlo k žádným incidentům a problémům při přecházení. Každý žák obdržel kartičku se seznamem stanovišť, na kterou po splnění
daného úkolu dostal razítko. U některých pak
i zaslouženou odměnu.

Informace MC Srdíčko
Od 3. do 7. 3. bude Mateřské centrum Srdíčko uzavřeno. Nebudou probíhat žádné kurzy a
nebude otevřena herna pro veřejnost.
V pondělí 24. 3. pořádá MC Srdíčko od 8 do
18 hodin JARNÍ BAZÁREK - výprodej dětského
oblečení. Najdete zde dětské oblečení od vel. 56 do
vel. 140. Kojenecké body, overaly, dupačky, šaty,
mikiny, svetry, sukně, kalhoty, tepláky, čepice, ponožky, trička, boty atd. Také oblečení těhotenské a
oblečení pro ženy. Oblečení je zachovalé, vyprané,
ve velmi dobrém stavu, od maminek a dětí navštěvujících MC Srdíčko. Velký výběr za nízké ceny!
Mateřské centrum zve na jaře opět rodiče
s dětmi od 2 let do plaveckého kurzu PULČÍCI.
Kurz bude začínat poslední týden v březnu. Na
výběr jsou dvě možnosti. Ve středu od 9 hodin

Únor 2014

Po ukončení celé akce se všichni žáci i vyučující sešli v tělocvičně školy. Děti vyjádřily spokojenost a ptaly se, zda se bude akce brzy opakovat. To
byla největší odměna za přípravu a provedení. Na
vlastní kůži zkusily, jaké to je žít jako nevidoucí člověk a pochopily důležitost přání „Hodně zdraví!“
Na úplný závěr jsme si společně popřáli pěkné svátky, žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti během vánočních prázdnin a po společném
„Hurá!!!“ bylo dopoledne za námi.
Na závěr chci poděkovat všem učitelům
a pracovníkům školy, zástupci školy Mgr. Petru
Kotasovi za zvěčnění obrazem pomocí fotoaparátu a samozřejmě ředitelce Ing. Stanislavě Horákové za podporu této akce.
Za kolektiv učitelů ZŠP Holešov
Mgr. Lenka Pániková

Prodám byt 1 + 1 v Hulíně.
Cena 630.000 Kč. Tel.: 775 024 316.

nebo v pátek od 8.30 hodin. Do přihlášky vždy
uveďte den, který by vám vyhovoval. Přihlášení
rozhodnou, který den bude kurz probíhat! Kurz
bude začínat 26. 3. nebo 28. 3. 2014.
Děti se v kurzu naučí hry a hříčky ve vodě,
práci s plaveckými pomůckami, skoky a pády do
vody s potopením, pasivní základy plaveckých
stylů (kraulové, znakové nohy a prsové ruce), otužování, práci v kolektivu.
Kurz přináší zpestření mateřské dovolené,
spoustu zábavy. Lekce trvá 30 až 40 minut, na
bazéně můžete být celou hodinu. K výuce využíváme hluboký bazén i brouzdaliště Sport centra
Holešov.
Cena: 10 lekcí 700 Kč + 1 rozlučková lekce
zdarma. m.c.srdicko@seznam.cz, 573397163.
Eva Fuksová

Prodám byt 1 + 1 v Hulíně.
Cena 350.000 Kč. Tel.: 603 330 845.
Prodám B trumpetu zn. CORNET.
Cena 3.500 Kč. Tel.: 728 115 702.

Václav Novák
Hulín, Kostelní 320
768 24

Koupím menší rodinný domek
v Holešově a okolí,
se zahradou.
Tel.: 776 165 731
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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
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí – pátek 8.00 – 18.00.
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní
tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 14.00 –
18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
ZVEME VÁS
20. 2. DANCE SHOW NA TANEČNÍ PODLOŽCE - pro děti od 7 do 15 let, od 15.30, startovné
10,- Kč, přihlášky do 19. 2.
20. 2. PŘEDNÁŠKA PREMEDICAL „Prevence,
základní pilíř kvality života“, vstup zdarma, od
16.00, v rámci přednášky vyšetření cév zdarma
21. 2. PREMEDICAL CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY - možnost vyšetření od 9.00 do
20.00, informace a přihlášky v TYMY
23. 2. DÍVKA ROKU 2014 - FINÁLOVÝ SPOLEČENSKÝ VEČER od 17.00 ve společenské hale
TYMY, vstupné 20,- Kč/děti, 50,- Kč/dospělí
25. 2. KURZ PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST – od 16.00 do 18.00, cena: 200,- Kč, přihlášky do 21. 2.
3. - 7. 3. PIRÁTI NA TROJÁKU – JARNÍ POBYT PRO DĚTI cena: 2 550,-/dítě, 2 950,-/dospělí, v ceně: doprava, ubytování, plná penze, pitný
režim, základní pojištění, program, pedagogický
a zdravotní dozor, lyžařský instruktor /pro děti
i rodiče s dětmi/
3. - 7. 3. JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY /denně
od 9.00 do 17.00/, cena za celý týden 1 190,- Kč
zahranuje oběd, svačiny, program tvořený zkušenými pedagogy, potřebný materiál a vstupné
Po 3. 3. Keramická dílna /hry, pohyb, keramická
tvorba/
Út 4. 3. Zumba s Martinou /zumba, hry/

St 5. 3. Work out s lektorkou Michaelou Pálovou
a Eduardem Kotikovem
Čt 6. 3. Deskohrátky + bowlingový turnaj s Martinou Sigmundovou
Pá 7. 3. Výlet do zábavního centra Galaxie Zlín
s Martinou Sigmundovou /uskuteční se při min.
počtu 5 osob/ Možnost zúčastnit se i jednotlivých dnů /cena: Po-250,- Út–200,- St–250,- Čt–
250,- Pá–350,-/
/Po, Út, St – možnost přespání za příplatek 100,-/
noc uskuteční se při min. počtu 5 osob, v ceně
i večeře a snídaně/
8. 3. RC MODELY - pro začínající i pokročilé, volné jízdy a měřený tréning, od 14.00, cena: děti do
15 let 10,- Kč, dospělí 20,- Kč
9. 3. POHÁDKA „Zachraňte les“ – od 15.00,
vstupné 40,- Kč
9. 3. TANEČNÍ POLEPŠOVNA - zahájení v 17.00,
cena: 1400,-/pár, přihlášky do 28. 2.
11. 3. SVÁTEK POEZIE – od 10.00, regionální
přehlídka recitátorů škol, přihlášky do 28. 2.
14. 3. HOLEŠOVSKÝ TALENT – galavečer finále, od 17.00 – ve společenské hale TYMY,
vstupné: 70,-, děti do 15 let: 30,15. 3. MISS POUPĚ - pro dívky od 4 do 7 let,
MISS KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let
- disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná disciplína, přihlášky do 10. 3.
19. 3. JARNÍ CYKLOSTEZKA – od 14.00 do 15.30
tradiční kvíz o přírodě na cyklostezce Všetuly
20. 3. TURNAJ SILOVÁ PÁKA – od 17.00, 2 kategorie: 9-12 let, 13-16 let, startovné 10,- Kč, přihlášky do 19. 3.
20. 3. PREMEDICAL - možnost vyšetření od 9.00
do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
21. - 22. 3. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 17.00,
cena: 90,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostat-

ní, večer s deskovými hrami a nejen to, zúčastníte
se i jarní diskotéky, přihlášky do 19. 3.
21. 3. JARNÍ DISKOTÉKA pro děti – od 17.00,
cena: 20,- Kč
23. 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 sazka, táborák atd.
26. 3. PLETENÍ Z PEDIGU pro začátečníky, od
16.00, cena: 60,-/děti, 100,-/dospělí, přihlášky do
24. 6.
26. 3. DIDGERIDOO ANEB ZVUKY Z JINÉHO
SVĚTA – od 17.00 v čajírně TYMY /didgeridoo,
dzembe, perkuse/, vstupné dobrovolné
29. 3. VÝROBA KOŠÍKŮ Z PAPÍROVÝCH
RULIČEK – od 14.30, cena: 25,- /děti, 50,-/dospělí, přihlášky do 27. 3.
OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT SE
DO VŠECH KROUŽKŮ
Od 7. 2. Tipovací soutěž hokejových zápasů na
Zimních olympijských hrách 2014 – tipujte na
všechny hrané zápasy – vítěz získá 10 pirátských
mincí /PM/, 2. místo – 7PM, 3. místo – 5PM,
ostatní – 2PM, za pirátské mince je možné přijít
zahrát si pin-pong, zaskákat na trampolíně apod.,
více informací v TYMY
Nabídka příměstských a pobytových táborů Léto
s TYMY 2014 už je zveřejněna na našich webových
stránkách, bližší informace v kanceláři TYMY
!!!V SOBOTU MÁME V TYMY OTEVŘENO!!!
od 14.00 do 18.00
SPONTÁNNÍ AKTIVITY - po–pá od 15.00 do
18.00 hodin - trampolína, stolní fotbálek, ping-pong...
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné
oslavy, schůze apod., cena pronájmu: 120,-/hod.

Měsíc ve SVČ TYMY
V TYMY se uskutečnila premiéra
pohádky Příběhy tisíce a jedné hvězdy

Ples TYMY se opět vydařil

Dne 24. 1. 2014 se ve společenské hale TYMY ve
Všetulích uskutečnil tradiční ples TYMY. Moc
děkujeme všem sponzorům za jejich příspěvky.
Velký dík patří všem hostům, účinkujícím a skvělé
hudební skupině Quanto.

V neděli 26. ledna se uskutečnila v SVČ - TYMY
premiéra další divadelní pohádky „Příběhy tisíce
a jedné hvězdy“, kterou nastudovali herci divadla
Hvízd Jirka Kuhl a Vladimíra Dvořáková.

V TYMY se konal dětský karneval
„Piráti z Karibiku“

Lednový karneval v SVČ - TYMY Holešov se stal
již dlouholetou tradicí. Letos byl hlavním hrdinou
karnevalu Jack Sparrow, který pozval všechny na
palubu Černé perly.

TYMY získalo putovní pohár předsedy
vlády ČR v rukodělné oblasti

SVČ – TYMY bylo v letošním roce nominováno
společně s dalšími dvěma organizacemi na získání
poháru předsedy vlády ČR Petra Nečase za oblast
rukodělnou a výtvarnou. Slavnostní předání poháru se uskutečnilo v rámci 17. ročníku koncertu Děti dětem, který se konal v sobotu 1. února
v Kongresovém centru v Praze.
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Holešovsko

1. ZŠ na lyžích
V pondělí ráno 13. ledna byl ve škole neobvyklý zmatek. Sedmé třídy se totiž chystaly na
lyžařský a snowboardový výcvik, který se konal
v Horní Bečvě v Sachově studánce s ubytováním
v hotelu Labyrint. Cesta autobusem trvala přibližně hodinu a půl. Po příjezdu jsme si nejdříve
vynesli lyže a snowboardy na svah do úschovny,
abychom je nemuseli tahat pokaždé s sebou. Poté
jsme se šli ubytovat my, žáci. Zjistili jsme velmi
brzy, že hotel má opravdu výstižné jméno – je to
skutečně labyrint. Kurz jsme zahájili schůzkou ve
společenské místnosti, kde nás učitelé seznámili
s denním režimem a sdělili všechny potřebné informace.
S hlavou plnou nových pokynů, nařízení
a doporučení jsme šli na oběd. Jídlo bylo vynikající, a to po celý týden. Protože jídelna nebyla
dostatečně velká, stravovali jsme se po skupinách.
První vždycky chodily holky a půl hodiny po nich
kluci. Po obědě jsme konečně vyrazili na svah,
a přestože si zima letos na zimu jen hraje, na sjezdovce bylo sněhu dostatek, alespoň toho umělého.
V průběhu prvního dne nás učitelé podle lyžařských schopností rozdělili do družstev. V následujících dnech byl scénář téměř shodný: snídaně, lyžovačka s přestávkou v restauraci na svahu, oběd,
odpolední klid a po něm přednášky, besedy, filmy,
samozřejmě výborná večeře a na závěr dne hry
a soutěže. Z přednášek nás nejvíce zaujalo povídání člena horské služby o jejich práci a také jsme
se dověděli mnoho zajímavého o lyžování handicapovaných sportovců. Středeční odpoledne, kdy
se nemá kvůli zvýšenému riziku úrazu lyžovat,
bylo zpestřeno koupáním v hotelovém bazénu.
Luxusní bazén s protiproudem umožňoval zre-

laxovat nejen fyzicky, ale především psychicky...
no, zkrátka jsme si parádně zablbli. V předcházejících letech byl pátek vyhrazen slalomu na lyžích
a snowboardech, kde žáci uplatnili dovednosti získané v předešlých dnech.
Vzhledem ke zhoršeným sněhovým podmínkám nám instruktoři připravili náhradní
program - „slalom dovrchu po svých“. Vyvrcholením lyžáku bývá tradičně karneval a závěrečná
diskotéka. Ta naše se opravdu vydařila. Ještě před
diskotékou proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů
masek a všech soutěží, včetně soutěže o nejlépe

uklizený pokoj. V sobotu ráno po diskotéce jsme
všichni ocenili posunutý budíček. Po snídani jsme
se začali rychle balit, protože autobusy měly přijet
už v půl desáté. Když se nám konečně podařilo vše
připravit k odjezdu, přišel čas rozloučit se a udělat
poslední společnou fotku. Potom jsme nasedli do
autobusů a vydali se na cestu domů. Myslím, že
budu mluvit za všechny spolužáky, když řeknu,
že domů se nikomu nechtělo a většina z nás by se
tam strašně ráda vrátila.
Vanessa Marie Wojnarová, 7. C

Olympijská medailistka
z 2. ZŠ Holešov

Do povědomí veřejnosti se dostávají informace o stále větším množství dětí
v České republice, které mají problémy s nadbytečnými kilogramy. Podle odborníků každé třetí dítě trpí nadváhou a panuje shoda na tom, že za tloustnutí dětí
může hlavně absence pohybu a špatné stravovací návyky. Olympijští vítězové Robert Změlík a Roman Šebrle byli iniciátory atraktivního pohybového programu
s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV, jehož cílem je právě
podpora a motivace dětí ke zlepšování vlastních výkonů i fyzické kondice, zvyšování osobní aktivity, ale zasahuje i do oblasti prevence sociálně patologických jevů
– drogové závislosti, záškoláctví, vandalismu, gamblerství, násilí.
Tento celostátní tělovýchovný projekt nám přijela blíže představit paní Šárka
Kašpárková, atletka, bronzová medailistka z OH v Atlantě v roce 1996, mistryně
světa z roku 1997, kterou doprovázel její partner a trenér, pan Michal Pogány. Během besedy nás seznámila se svými sportovními začátky, atletickými úspěchy, ale
také nás nechala trochu nahlédnout do svého soukromí.
V rámci velmi příjemného posezení si mohli svou kondici a dovednosti ve
skocích přes švihadlo vyzkoušet i někteří žáci spolu s paní učitelkou.
I my se rádi zapojíme do zmiňovaného projektu, abychom dali podnět co
největšímu počtu dívek a chlapců ke sportovním začátkům.
Mgr. Helena Moravčíková, ředitelka 2. Základní školy Holešov
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Preventivní přednáška v holešovském klubu důchodců

Z policejní statistiky vyplývá, že každoročně
se v České republice stávají stovky seniorů oběťmi pachatelů nejrůznějších trestných činů. Řada

případů zůstává skryta před veřejností i Policií ČR, neboť oběti
svou negativní zkušenost nenahlásí – odhaduje se, že toto číslo
činí šokujících 84 % ! Senioři
představují pro pachatele podvodů, krádeží či násilných trestných
činů snadno zranitelnou a ovladatelnou skupinu – generace našich
babiček a dědečků totiž vyrostla
v době, kdy platila jiná pravidla
morálky, slušného chování a mezigenerační pomoci, a proto se
mohou stát snadnou kořistí pro
tzv. „šmejdy“ – manipulátory a
zloděje bez zábran, kriminálně
závadové osoby a podvodníky.
Výše uvedené důvody stály u zrodu pravidelných
preventivních přednášek pro holešovské seniory,
jejichž pokračováním byla prezentace pravidel

bezpečného seniorského života, která proběhla v podání por. Mgr. Simony Kyšnerové dne 13.
ledna 2014 v Klubu důchodců Holešov. Policejní
mluvčí okresu Kroměříž přiblížila třicítce posluchačů konkrétní případy závažné trestné činnosti
páchané na seniorech na Holešovsku v minulém
roce a odpověděla na řadu dotazů z řad přítomných. Bezpečí seniorů a jejich ochrana před trestnou činností jsou jednou z priorit Rady vlády pro
seniory a Strategie prevence kriminality v České
republice v letech 2012–2015 a v letech dalších.
Cílem všech nás, běžných občanů i představitelů
samosprávy v Holešově i v celé České republice,
spolků i nestátních neziskových organizací je především zvýšení společenského zájmu o důstojné
postavení seniorů v naší zemi, podpora pozitivních mezigeneračních vztahů a ochrana seniorů
před protiprávním jednáním a násilím.
Mgr. Svatava Ságnerová
zastupitelka města Holešov

Milá návštěva na radnici
Ve čtvrtek 23. ledna navštívili vedoucí představitelé Klubu výsadkových veteránů Holešov vedení města Holešova. Výsadkáře přijal starosta
města Holešova Pavel Svoboda a místostarosta Rudolf Seifert.
Důvod této návštěvy byl opravdu velmi slavnostní a čestný – výsadkáři předali starostovi města pamětní medaili Klubu výsadkových veteránů jako ocenění starostovi i městu Holešovu za spolupráci a podporu
činnosti klubu. Předání medaile – dekorování starosty proběhlo v mimořádně přátelské a příjemné atmosféře, která pokračovala i při následujícím posezení, při kterém se představitelé Klubu výsadkových veteránů
a města dohodli na pokračování velmi osvědčené a smysluplné spolupráce.
(kb)

POZVÁNKA Českého
zahrádkářského svazu,
organizace Holešov
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu si Vás dovoluje pozvat na
další zajímavou přednášku, která je připravena na pátek 28. 2. 2014 v 17 hodin,
v budově ČSZ Dlažánky. Bude zaměřena na pěstování vhodných odrůd slivoní
v našem regionu. Této přednášky se
zhostí odborník na pěstování slivoní
MVDr. František Václavík z Machové.
Veškeré informace o nejen o zmíněné
akci, ale i dalších aktualitách svazu najdete jednak na náměstí E. Beneše v blízkosti prodejny Barvy a laky, kde máme svou
propagační skříňku, nebo rovněž u vstupu
do areálu na Dlažánkách. Těšíme se na
hojnou účast.
Nabízíme široké veřejnosti pronájem
sálu, malého sálku ke společenským příležitostem. Informace získáte na tel. čísle
728 402 273.
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KVV Holešov hodnotil
V odpoledních hodinách dne 13. 12. se před
budovou Vyšší a střední policejní školy začali
scházet účastníci a hosté výročního shromáždění.
Řada z nich v uniformách a na hlavách měli symbol výsadkářů - červené barety.
Výroční shromáždění bylo zahájeno v 16.00
hod. za účasti bývalého NŠ pluku ing. plk. Dufka,
představitelů města a ředitele Vyšší policejní školy
plk. Dvořáka.
Z počtu 67 členů klubu bylo přítomno 52.
Z hostů se zúčastnili zástupci KVV Prostějov, Zlín
a Bratislava.
Ze zprávy o činnosti, kterou přednesl předseda klubu Dušan Hric, je třeba vyzvednout takové
akce, jakou bylo setkání příslušníků pluku, vernisáž ke knize plk. Dufka ,,VÚ 73 74“ a střelby z ručních zbraní na střelnici Dobrotice. Všechny tyto
akce posloužily nejen ke zviditelnění klubu, ale
i samotného města. Pozornost si zaslouží aktivita
členů klubu při zachovávání tradic a historických
skutečnosti při účasti na pietních akcích a v péči
o pomníky padlých ve 2. světové válce. Příslušníci klubu se zúčastnili 31 pietních akcí a pečují
o 2 pietní místa.

Zvlášť důležitá je při těchto akcích prezentace příslušníku klubu v uniformách s barety
v místech, kde nejsou posádky. Zde klub zastupuje
složky ozbrojených sil.
Velmi dobrá je například spolupráce klubu se
102. pzpr z Prostějova, který se těchto akcí účastní a jsou velmi kladně hodnoceny starosty obcí
v tomto regionu.
I pro další období si klub zajistil spolupráci
s policejní školou a městskými orgány při pořádání klubových akcí. Policejní škola při budování
místnosti tradic slíbila, že vyčlení pro bývalý útvar
a klub ve svém zařízení vzpomínkový prostor.
Za aktivní podíl na propagaci bývalého útvaru a zachovávání tradic výsadkových průzkumných jednotek byl klubem odměněn plk. ing. Dufek Zlatým odznakem klubu.
Pro další období stanovil klub, že organizace dalších setkání bude prováděna po rotách
a převážná část iniciativy a organizace musí být na
jednotkách.
Předsedou klubu byl opakovaně zvolen Dušan Hric.
Franta Lejsek

Holešovsko

Mimořádné dotace pro jednotku
SDH Holešov
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Holešov dostala v prosinci roku 2013 neinvestiční
dotaci od Zlínského kraje. Její výše činila 169 000 Kč.
Dotace byla určena na nákup věcného vybavení
a opravu prostředků požární ochrany. Z dotace
byly zakoupeny věcné prostředky, a to zásahové
obleky, které si již své roky odsloužily a byla nutná jejich výměna. Dále zásahová obuv, zásahové

rukavice, nomexové kukly, reflexní vesty a pracovní stejnokroje PS II. Bylo také zakoupeno kalové
čerpadlo značky Heron a nové baterie do ručních
radiostanic značky Motorola. V neposlední řadě
byla z této dotace provedena oprava vyprošťovacího zařízení značky Holmatro. Tímto bychom chtěli poděkovat Zlínskému kraji za finanční podporu
činnosti naší jednotky.
Pavel Chytil

Včelaři z mikroregionu hodnotili uplynulý rok
Český svaz včelařů (ČSV) je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby
jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky. Na své každoroční výroční schůzi
se sešli v neděli 26. ledna v Domě zahrádkářů v Holešově. Po přednesení výroční zprávy a plánu činnosti na rok 2014 předal předseda organizace slovo
starostovi města Holešova Pavlu Svobodovi. Ten
mj. přislíbil podporu ze strany města i spolupráci
odboru životního prostředí při výběru a výsadbě nových dřevin. Základní organizace Českého
svazu včelařů Holešov sdružuje včelaře z Holešova
a okolních obcí. K 1. lednu letošního roku eviduje
organizace 143 členů s 1263 včelstvy. Dlouholetým

předsedou ZO ČSV Holešov je Antonín Brázdil.
Dle statistiky přibylo třináct nových členů, devět
jich naopak se včelařením skončilo a tři členové
zemřeli. Mimo pěstování soukromých včelstev organizují v průběhu roku včelaři mnoho společných
akcí. Jsou to jednak naučné přednášky nebo návštěvy veletrhů a výstav. Pravidelné jsou přednášky včelařských odborníků a zkušených praktiků i zájezdy
k chovatelům a na včelařská pracoviště. Vedení se
rovněž schází na společných výjezdních jednáních.
To letošní proběhne ve včelařském domě v Rymicích 17. května. Členové se zúčastní včelařské
poutě na Sv. Hostýně (letos 25. 5. 2014). Premiéru
bude mít letos v září prezentace včelařů v rámci
Hanácko-Valašských
slavností v Holešově
s možností drobného
prodeje včelích produktů.

Včelařství je jedním z mála oborů lidské
činnosti, který přírodě více dává, než bere. Naše
příroda pro zachování biodiverzity potřebuje
opylovatele rovnoměrně rozmístněné v krajině.
Bohužel vlivem činnosti člověka včelstev a jiných
opylovatelů v přírodě ubývá. Divoká včelstva pro
nedostatek přirozených úkrytů a vlivem nákazové
situace v naší přírodě už neexistují. Je proto nutné
zvyšovat počty včelařů a jejich včelstev. Vývoj včelařství u nás a v celé Evropě směřuje ke komercionalizaci, což sice slibuje chov zdravých včelstev na
vysoké úrovni, avšak soustředěných ke kulturním
plodinám. Na založení chovu, zazimování, obnovení a nákup včelařského vybavení lze v některých
případech získat i dotace od státu a EU.
Kontakt: předseda - Antonín Brázdil, tel.:
602 286 764; e-mail: abrazdil@seznam.cz. IČ
63414678
JZ

Pozvánka KČT Holešov na
„Klubový večer s cestovatelem“
Jaroslavem Jarošem,
který se bude konat ve středu dne 26. února 2014 v 17.00 hodin
v Kino Clubu v Holešově. (V přízemní hale kina vpravo.)
Jaroslav Jaroš je povoláním zubní technik a oblíbil si cestování po světě. Se svými zážitky z cesty do Švýcarských Alp se chce s námi podělit
v promítaném filmu s následnou besedou, kterou nazval

„Panoramata Švýcarských Alp“
Pořad bude promítán dataprojektorem za doprovodu zvukových
nahrávek! Vstupné dobrovolné.
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SPORT

Rohálovská
desítka

Prusinovice:
sobota 22. 2. 2014
u Kulturního domu
• 1. závod VI. ročníku Moravsko-Slovenského běžeckého poháru 2014
• 6. závod XXXIV. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2014
• Závod se započítává do 5. ročníku
Rohálovského duatlonu
• Pořadatelé: BK Holešov,
OÚ Prusinovice, SDH Prusinovice
ČASOVÝ POŘAD:
• 9.00 – 11.15 prezentace pro hlavní
závod v tělocvičně
• 8.40 – 11.00 prezentace dětských
a žák. kategorií v Kult. domě
• 12.00 start hlavního závodu na 10 km
• 14.00 vyhlášení výsledků
STARTOVNÉ: v hlavním závodě 150,- Kč
(6 eur), mládežnické kategorie bez startovného.

Holešovské twirlerky opět úspěšné
na mistrovství ČR
Vydařené Mistrovství České republiky
v twirlingu mají za sebou Lenka Smýkalová
a Nikola Zlámalová ze souboru Arabelky
Holešov. Národní twirlingový šampionát se
letos konal o víkendu 1. a 2. února 2014 v
Mohelnici. Děvčata se pečlivě připravovala
již od léta. Kromě boje o první příčky šlo totiž také o nominace na mistrovství Evropy,
které se bude konat v době Velikonoc v belgickém Ostende. V kategorii junior mladší
získala Lenka Smýkalová titul mistr ČR
v disciplíně taneční sólo a titul vicemistr ČR
v disciplíně sólo s jednou hůlkou. Nikola
Zlámalová vybojovala v juniorkách starších
s tanečním sólem titul vicemistr ČR. S těmito skladbami budou reprezentovat českou
výpravu na ME v Belgii. Duo v podání obou
dívek ocenila porota 2. místem a děvčata se
mohou pochlubit titulem vicemistr ČR.
Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci a přejeme jim spoustu dalších twirlingových úspěchů.
Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

DFK Holešov hrál na turnajích v Polsku a na Slovensku
Začátek fotbalového roku 2014 strávily hráčky Dívčího fotbalového klubu Holešov na dvou
tradičních zahraničních halových turnajích na
Slovensku a v Polsku. Ve slovenské Šaľe se pokoušely v obrovské konkurenci 16 prvoligových
a futsalových družstev ze Slovenska a Maďarska
(FK Spišská Nová Ves, Slovan Trenčianské Teplice,
Union Nové Zámky, Partizán Bardejov, ŠK Slovan
Bratislava, Žilina, FK Slovan Dusľo Šaľa – Astra
Hungary FC, FTC Ferencvárosi, Budapest Honvéd a další) o co nejlepší výsledky s daleko zkušenějšími soupeřkami a hned první zápas proti
vítězi celého turnaje (Astra x DFK: 1:11) byl přehlídkou skvělé halové kopané především v podání
mistrovského celku Maďarek. V dalších utkáních
bojoval Holešov se střídavými úspěchy postupně

s FK Spišská Nová Ves, ŠK Selce, Ferencvárosi,
Nové Zámky, Seľce a Trenčianské Teplice; postup
ze semifinálových bojů byl však nad síly mladičkého týmu a nakonec si DFK ze skvostné přehlídky ženské halové kopané odvezl 8. místo. Lepší
umístění bylo nad síly nezkušeného celku, který
podával velmi nevyrovnané výkony, střídal dobré
výkony s propadáky v obraně a zbytečně inkasoval od sehranějších soupeřek. Přesto lze účast na
tomto turnaji hodnotit jako vynikající zkušenost
pro věkem téměř žákovský tým.
V exhibičním zápase proti slovenské televizi
JOJ reprezentovala Holešov nejmladší hráčka Sára
Illéšová, která si zahrála po boku starších děvčat
a rozhodně se ve výběrovém družstvu neztratila,
dokonce přihrála na jednu z branek celku dívek.

Sára patřila společně s Kájou Kozlanskou a Zitou
Pospíšilovou k hráčkám, které si za své výkony zasloužily pochvalu. O týden později hrál Holešov
na turnaji v polských Gozcalkowicích a výsledek
této sportovní akce byl mnohem radostnější:
děvčata si po zlepšených výkonech odvezla krásný pohár za třetí místo (v loňském ročníku jsme
obsadily 5. příčku). Cesta k tomuto umístění však
nebyla jednoduchá – nejdříve DFK po odevzdaném a bezkrevném výkonu celého týmu zbytečně
podlehl družstvu Mitechu (vítěz celého turnaje)
0:3, poté po důkladné domluvě trenérů zlepšilo
družstvo své výkony a postupně porazilo Gozcalkowice B 2:1 a remizovalo s týmem Czarni Sucha
Gora 1:1. Semifinálový souboj s domácím áčkem
patřil opět k nevydařeným utkáním – po hrubých
chybách obránkyň Holešov opět zbytečně prohrál
0:2, avšak v souboji o bronz šťastně zvítězil po
koncentrovaném výkonu všech děvčat brankou
Venduly Kuchařové 1:0 nad KKS Zabrze. Nejlepší
hráčkou Holešova byla tentokrát brankářka Katka Kasalová, která několikrát svůj tým podržela
skvělými zákroky, pochvalu za dobré výkony si
tentokrát zaslouží všechna děvčata. DFK Holešov:
Kateřina Kasalová, Gabriela Lipková, Sára Illéšová, Michaela Fojtová, Zita Pospíšilová, Vendula
Kuchařová, Ema Jiroušková, Šárka Rybenská, Veronika Víznerová, Terezie Pospíšilíková, Kristýna
Zichalová, Karolína Kozlanská. Děkuji všem hráčkám za předvedené výkony, dále děkuji trenéru
Ladislavu Lipkovi a Ríšovi Pospíšilíkovi za pomoc
při zajištění dopravy na tyto turnaje.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Dvanáctka atletů z Holešova proháněla soupeře
v Otrokovicích
Čtvrtek 23. ledna byl dnem, kdy nedaleké
Otrokovice doslova žily dětskou a mládežnickou
atletikou. V místní sportovní hale totiž probíhalo
Otevřené mistrovství Otrokovic v atletice, kterého
se se svou početnou skupinou zúčastnila i Atletika
Holešov.
V dopoledních hodinách závodily kategorie
mladšího a staršího žactva, v nichž byl Holešov
zastoupen Veronikou Klapilovou. Verča statečně
absolvovala nelehký čtyřboj (sprint na 40 yardů, 40 yardů překážek, skok daleký a vrh koulí).
V jednotlivých disciplínách kategorie starších
žaček, do níž patří, závodilo vždy kolem 30 atletek z celého Zlínského kraje. Svým vystoupením,
především v nejvíce vydařeném skoku dalekém,
Verča potvrdila své kvality a předvedené výkony

jsou slibnou předzvěstí jejích možností a výkonnosti hlavně na závody v jarním a letním období.
Odpoledne následně patřilo kategoriím
mladším, atletickým přípravkám. V těchto kategoriích měla Atletika Holešov hned 11 želízek
v ohni, přičemž pro 10 z nich to byla atletická závodní premiéra. Pro všechny byl připraven trojboj
(sprint na 40 yardů, skok daleký a hod tenisákem).
Nejlepšího umístění v rámci trojboje dosáhl Petr
Podvala v kategorii mladších přípravek chlapců,
která byla s více než 40 závodníky nejpočetněji
zastoupenou kategorií celých závodů, a to svým
umístěním v desítce nejlepších. Velkou pochvalu a ocenění za zodpovědný přístup k závodům
si zaslouží i další, jmenovitě Veronika Sedlářová,
David Hanslík, Daniel Kupka, Adam Brázdil, Lu-

káš Chaloupek, Ondřej Kolařík a Václav Pořízka,
všichni v kategorii mladších přípravek. V kategorii starší přípravky srdnatě reprezentovali Jan Sedlář, Stanislav Špirka a Vojtěch Lochman.
Jako trenér chci vyjádřit velké poděkování
a ocenění všem atletům a atletkám, kteří reprezentovali Atletiku Holešov na těchto závodech,
a to jednak za velmi pěkné výkony, které předvedli
a které, jak bylo uvedeno, byly pro většinu těmi vůbec prvními atletickými závodními zkušenostmi,
a především pak za naprosto bezproblémové disciplinované a ukázněné chování v průběhu závodů, které ocenili i uznávaní trenéři ostatních
klubů.
Jakub Hřib

V Holešově proběhl fotbalový halový turnaj
mladších žáků
V sobotu 11. 1. proběhly v hale v 1. ZŠ halové
turnaje. Dopoledne se utkalo 8 mužstev ročníku
U13. Konečné pořadí: 1. TJ Tatran Starý Lískovec,
2. SK Bošovice, 3. SK HS Kroměříž A, 4. FC Viktoria Otrokovice, 5. SK Líšeň, 6. SFK Elko Holešov,
7. Sokol Bělotín, 8. SK HS Kroměříž B.
Nejlepším střelcem se stal Radek Mesároš
z Bošovic, nejlepším brankářem Jakub Benedikt
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z Kroměříže, nejlepším hráčem Tarik Lukšija
z Lískovce.
Odpoledne se utkalo také 8 mužstev ročníku
U12. Konečné pořadí: 1. SFK Elko Holešov, 2. SK
Líšeň, 3. TJ Sokol Ústí, 4. FK Bystřice p. Host., 5.
FK Šternberk B, 6. FK Šternberk A, 7. SK HS Kroměříž, 8. MFK Vyškov. Nejlepším střelcem se stal
David Kratochvíla z Holešova, nejlepším bran-

kářem Olívie Lukášová z Ústí, nejlepším hráčem
Filip Chládek z Líšně.
Chtěl bych poděkovat všem pomocníkům –
rozhodčí p. Závojský a p. Mrňka, časoměřič Ben
Šuba a zapisovatel a organizátor p. Marian Linda.
Městu Holešov děkuji za podporu a pomoc při organizaci fotbalových turnajů.
Ladislav Linda, trenér ml. žáků SFK Holešov
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Vzpomínka na JUDr. Lubomíra Bartoška
V sobotu 25. ledna zemřel ve
věku nedožitých 86 let vlastivědný pracovník, nositel titulu Osobnost města Holešova za rok 2012,
advokát JUDr. Lubomír Bartošek.
Narodil se v Uherském Brodě
v rodině prvorepublikového četníka, který byl v rámci pokusu
o záchranu před vyšetřováním
za odbojovou činnost přemístěn
nadřízenými v roce 1942 do Holešova. Zde Lubomír Bartošek studoval na gymnáziu a prožil těžké
období, kdy byl jeho otec gestapem zatčen a vězněn v několika koncentračních
táborech a po roce 1948 politicky perzekvován
tehdejším režimem. Studoval právnickou fakultu
v Brně a po jejím uzavření ji dokončil v Bratislavě.
V mládí se intenzivně věnoval vrcholovému sportu – byl kapitánem holešovského mužstva české
házené, které pro Holešov obhájilo titul mistra
ČSR a několikrát mistra Moravy. Ostatně česká
házená na konci čtyřicátých a na počátku padesátých let byla druhým českým nejoblíbenějším
sportem po fotbalu a v Holešově zdaleka vedla.

Za svou sportovní činnost obdržel
titul mistr sportu. Ještě dlouhou
řadu let po ukončení své závodní
kariéry působil jako trenér házené
a cvičitel základů tělesné výchovy.
Po absolvování právnické fakulty pracoval v podnikové sféře
lehkého průmyslu v Bystřici pod
Hostýnem, ve Zlíně (Gottwaldově) a v Praze. Po odchodu do důchodu se začal intenzivně věnovat holešovské vlastivědě, stal se
předsedou Vlastivědného kroužku Holešov. Zabýval se především
heraldikou, o problematice holešovské heraldiky
několikrát publikoval a provedl řadu přednášek.
Z jeho iniciativy vyšlo několik vlastivědných publikací, které vytvořily základ současné populární
edice „Knihovnička Holešovska“, na jejichž přípravě se osobně autorsky i redakčně podílel – ať
to byly „Rozptýlené památky na Holešovsku“,
„Střípky z historie Holešovska“ a řada dalších.
Spolupodílel se s dalšími aktivisty na založení občanského sdružení Castellum a zasazoval se o odkoupení holešovského zámku městem, stál u vzni-

ku a rozběhu festivalu Týden židovské kultury, na
kterém pravidelně sám, případně se svým vnukem
či synem přednášel o různých tématech z židovské historie. Nezapomenutelný je jeho moudrý
humor a optimismus, kterým pomáhal v rozvoji
občanských aktivit v Holešově i ovlivňování dění
v našem městě.
Po dosažení důchodového věku se věnoval
advokátské praxi a prakticky do konce života poskytoval zdarma právnickou pomoc řadě Holešovanů. V posledních letech života, když jej pomalu
opouštěly síly, se naučil ovládat počítač a pořizoval encyklopedické komentáře k významu a původu slov, slovních spojení, zajímavých rčení.
S JUDr. Lubomírem Bartoškem odešel poslední příslušník generace vynikajících holešovských vlastivědných pracovníků a nadšenců, jakým byli P. František Alex, prof. Zdeněk Stojan,
Ludmila Mucalíková-Plecháčová, PhDr. Josef Svátek, Václav Měsíc, prof. Jan Otáhal, prof. Jaromír
Gogela st., František Košina a řada dalších. Definitivně se tak uzavřela kapitola špičkové vlastivědné činnosti holešovských „vlastenců“.
Čest jeho památce!
Rudolf Seifert

Vznik občanského sdružení Vlastivědný kroužek Holešov
V pátek 17. ledna 2014 se uskutečnila ustavující valná hromada občanského sdružení Vlastivědný kroužek Holešov.
Vlastivědný kroužek v Holešově vznikl
v roce 1959 a do roku 2013 pracoval s přestávkami
jako volné sdružení občanů-zájemců o vlastivědu

a historii Holešova a Holešovska bez právní subjektivity. Na základě žádosti o registraci u Ministerstva vnitra ČR byl v listopadu loňského roku
zaregistrován jako občanské sdružení.
Na ustavující valné hromadě byla zhodnocena činnost kroužku v roce 2013, stanoveny hlavní

Příprava výstavy na zámku v Holešově
VÝZVA HOLEŠOVANŮM

Fotografie z první světové války. Zleva Jiří Reinberger, Ladislav Jaroš a František Růžička jako
příslušníci rakousko-uherské armády.
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Dovolujeme si čtenáře Holešovska požádat
o pomoc při realizaci výstavy: Muži z Holešovska
v zákopech 1. světové války. Prosíme o zápůjčku
jakýchkoliv dokumentů a trojrozměrných předmětů, které dokumentují 1. světovou válku v regionu Holešovska. Rádi bychom na výstavě představili některé osobnosti z Holešovska, které se tohoto
konfliktu zúčastnily jako vojáci, a to na obou stranách bojiště. Protože se původní koncepce výstavy
rozšířila, nebude se výstava soustředit výhradně na
československé legie. Autoři výstavy by rádi nastínili situaci nejen na frontě, ale i v našem regionu, na
který také těžce dopadaly důsledky válečného stavu.
Výstava bude trvat od začátku dubna do
konce května 2014. Předměty po výstavě v pořádku vrátíme majitelům. Podmínkou zapůjčení je
možnost pořídit jejich digitální kopie pro potřeby
Městského muzea a galerie v Holešově.
Informace na tel. č. 736 245 336 (pondělí –
pátek, 8.00–16.30) nebo na email.: machalek@
mks-holesov.cz
Mgr. Ondřej Machálek
MKS Holešov – Městské muzeum
a galerie v Holešově

směry činnosti na rok 2014 a schválen plán akcí
na první pololetí roku 2014. Byl rovněž zvolen
výbor kroužku na roky 2014 až 2015. Předsedou
Vlastivědného kroužku Holešov byl zvolen Ing.
Jan Dúbravčík.
JD

Holešovští skauti
vás zvou na tradiční

MASOPUST
Sobota 1. března 2014
od 9 hodin
Průvod masek
s hudebním doprovodem
Průvod vyjde ze středu náměstí
od kašny a projde centrem města.
Od 10 hodin proběhnou
ve Smetanových sadech hry,
soutěže, ukázky zvyků...
Neváhejte a přidejte se...

Více:
www.junak.holesov.cz
Holešovsko

Historická zajímavost

Předchůdci holešovského zámku
Po loňských mimořádně zajímavých přednáškách Mgr. Štětiny o předbarokních stavebních památkách v Holešově, Dr. Křesadlové
o vývoji holešovské zámecké zahrady a Dr. Pokludy
o Šternbercích na jihovýchodní Moravě, které se
dotknuly problematiky stavebního vývoje panského sídla v Holešově před vznikem současné
dominanty Holešova - rottalovského zámku, se
začaly množit dotazy zájemců o holešovskou vlastivědu, jak to vlastně před stavbou našeho zámku
vypadalo. Donedávna byly představy o tom, kde
a jak sídlili holešovští páni před smělým stavebním činem Jana z Rottalu, velmi kusé a omezené.
Předpokládalo se, že zřejmě již od dob biskupského manství, nejpozději od konce 13. století, stála
v Holešově tvrz. V roce 1297 vydává olomoucký
biskup Dětřich listinu pro Herborta, řečeného
Trabergera z Fulštejna, a datuje ji „v Holešově“.
Lze tedy předpokládat, že biskup pobyl v Holešově nějaký čas (potřebný pro rozvinutí své administrativní kanceláře), a tudíž zde muselo být
nějaké panské sídlo, v té době tedy zákonitě tvrz.
V biskupských zápisech se zachovalo relativně
hodně záznamů o různých vlastnických problémech a sporech na holešovském manství, drženém Šternberky během první poloviny 15. století
(1437, 1445, 1446, 1452), kdy se výslovně uvádí,
že jedna polovina (léna) Holešova byla s tvrzí,
jedna polovina bez tvrze – tvrz tedy v této době
prokazatelně stála. Od roku 1452 je držitelem
Holešova mimořádně bojovný Matouš ze Šternberka, který si vydržuje vlastní malou armádu
a zuřivě válčí nejen na Moravě, ale napadá (1467)
i sousední Uhry, zejména panství stejně bojovného
Bělíka z Lednice (myšlena Lednica na západním
Slovensku) jako odvetu za předchozí vpád Bělíkův. Pohraniční půtky se nakonec stávají formální
záminkou k zahájení desetileté mimořádně kruté
a ničivé války mezi uherským králem Matyášem
Korvínem a českým králem Jiříkem z Poděbrad
(a jeho nástupcem Vladislavem II. Jagellonským).
I když začal Matouš ze Šternberka usilovat o výměnu svého Holešova za přece jen lépe hájitelný
hrad Lukov se svým bratrem Albrechtem starším
ze Šternberka, dlouho ještě on a jeho syn Albrecht
mladší ze Šternberka na Holešově sídlili, a to až
do roku 1480, kdy Matouš umírá a konečně ke
směně panství dochází. Lze důvodně předpokládat, že nejpozději v desetiletích před tímto rokem
Matouš z obranných důvodů tvrz rozšiřuje a především mohutně opevňuje. Ostatně zajímavé je,
že při vpádu Matyáše Korvína na Moravu v roce
1469, kdy byli předmětem jeho nepřátelského
zájmu mj. právě zdejší Šternberkové, hlavně pak
formální původce války. Matouš ze Šternberka, po
krátkém obléhání dobývají Uhři Lukov. Zda tehdy
byl Matouš na Lukově, není známo, pravděpodobně ale nepadl do Matyášova zajetí. O tom, že by se
Uhři pustili do dobývání Holešova, kam se mohl
Matouš uchýlit, nic známo není. Kdyby zde stála
jen malá tvrz, pravděpodobně by nic nebránilo
rychlé akci, při které by byla tvrz s celým městem
Uhry dobyta, což se zřejmě nestalo.
Můžeme tedy před rokem 1480 předpokládat
vznik jakéhosi mohutně opevněného panského
sídla v Holešově, tedy dle současné terminologie
hradu. Ten se velmi pravděpodobně dále rozvíjel
a rozšiřoval za panství dalších Šternberků, kteří
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po většinu doby relativně dobře hospodářsky prosperovali a tedy si mohli dovolit i rozsáhlejší stavební činnost. Stavební aktivita Šternberků v době
kolem roku 1500 holešovské sídlo změnila v rozsáhlý a výstavný objekt, jehož podoba odpovídala
významu a možnostem stavebníků, řadících se ke
špičkám zemské aristokracie.
Za Jana mladšího ze Šternberka (1522–1544)
a posledního toho rodu, Jindřicha (1544–1574) se
holešovské panské sídlo zmiňuje už jako zámek.
V poslední třetině 16. století dochází podle posledních průzkumů k mimořádně mohutné stavební činnosti v celém městě – vyrůstají dodnes
stojící renesanční věže obou holešovských kostelů, dochází tedy zřejmě k jejich celkovým přestavbám a rozšiřování. Tato stavební činnost se
logicky mohla týkat i hradu, který je přestavěn na
renesanční zámek. Ten je upravován i za Žerotínů
(1589–1604) i během počátku vlády Ladislava ml.
z Lobkovic před vypuknutím stavovského povstání. Během třicetileté války pak zámek chátrá, je
několikrát vyrabován, vypálen a až Jan z Rottalu
na jeho místě (a s využitím části původních konstrukcí) staví dodnes stojící majestátní budovu
zámku barokního.
Tyto historické poznatky ale donedávna nebyly podepřeny skoro žádnými věcnými, stavebními ani archeologickými nálezy. Teprve rozsáhlá

rekonstrukce zámecké budovy v posledních letech
přinesla řadu velmi překvapivých zjištění a objevů. Zejména historik umění Mgr. Jan Štětina z Národního památkového ústavu v Kroměříži se řadu
let věnuje zpracovávání stavebního vývoje nejen
zámku, ale i jeho předchůdců. Jeho aktivity jsou
potom významně doplňovány výzkumy archeologů J. Janála a I. Čižmáře. Vzhledem k rozsáhlosti
a složitosti těchto výzkumných prací zatím nebyla
zpracována odborná studie o jejich výsledcích,
v horizontu cca 2 let ale můžeme čekat nejen publikování nově zjištěných skutečností, ale doufejme, že i další zajímavou přednášku o předbarokních fázích holešovského panského sídla pro
holešovskou vlastivědnou veřejnost. Abychom ale
aspoň částečně uspokojili hlad po těchto informacích, dovolíme si ve velmi schematické a zjednodušené podobě ukázat, jak se na základě výzkumů
J. Štětiny, J. Janála a I. Čižmáře mohlo vyvíjet zejména umístění předbarokního opevněného sídla
holešovských pánů.
Pokud v Holešově někdy ve 13. století existovala dřevěná tvrz holešovských biskupských
manů, stopy po ní zřejmě zmizely v nenávratnu.
Můžeme se domnívat, že tato tvrz byla ve vrcholné
gotice, tj. ve 14. století, doplňována a přestavována
kamennými konstrukcemi.
>>>
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>>> Jejich pravděpodobné pozůstatky se našly při
zemních pracích jednak na severní straně současného příkopu ve formě relativně mohutných,
zatím ale blíže neurčených stavebních pozůstatků. Nejstarší jádro tvrze bylo přestavováno i v 15.
století, kam lze předběžně klást zbytky zdi, nalezené pod úrovní nádvoří zámku v jeho severovýchodním cípu (naproti vchodu do sala terreny)
tak, jak je uvedeno na přiloženém schematickém

plánku. Z nálezů zdí je zřejmé, že byly obráceny
směrem k městu, tedy tvrz byla oproti současnému zámku posunuta severovýchodně – nad jejím
jádrem pravděpodobně stojí současná sala terrena
s nárožní věží. Tomuto umístění tvrze by rovněž
odpovídalo další zjištění – dle analýzy Mgr. Štětiny byl přístup do starého panského sídla veden
kolem tehdejšího města (představovaného současným náměstím a Malou ulicí) po dnešní uli-

ci Dlažánky, uliční částí náměstí Svobody a přes
náměstí Sv. Anny – skrz tehdy ještě neexistující
areál kostela sv. Anny (možná v místě dnešního
průchodu). Tvrz tedy byla jakoby kus odsunuta
od tehdejšího vlastního města a tvořila relativně
samostatný celek.
Pokračování příště
Karel Bartošek

Přednáška Seilernové na Moravě a na Holešovsku
Ve čtvrtek 31. ledna 2014 otevřel
Vlastivědný kroužek Holešov, o. s., Městské muzeum a galerie v Holešově a Městská knihovna Holešov další cyklus svých
přednášek na regionální vlastivědná
témata. V rámci prvního setkání vystoupil Ing. Jan Dúbravčík, nový předseda
Vlastivědného kroužku Holešov, který
důkladně zmapoval osudy a dějiny rodu
Seilern-Aspang.
Tento šlechtický rod pocházel ze
Švýcarska, kde žil pod jménem Kichelier (de Keucklier). Český inkolát mu byl
udělen v roce 1710 a o dva roky později
byl povýšen do hraběcího stavu. Členové
rodu postupně zakoupili panství Lukov,
Kralice na Hané, lenní statek Martinice,
statek Přílepy, Žeranovice, Kurovice a

Třebětice na Holešovsku a mnoho dalších. První
příslušníci tohoto rodu dosáhli významných funkcí
na císařském dvoře ve Vídni a v diplomacii. Později
se více soustředili na správu svého rodového majetku a stali se uznávanými zemědělskými odborníky
a chovateli koní. Neopomenutelná je jejich stavební
aktivita, jmenujme například výstavbu zámeckého
parku a zámku v Lešné u Zlína, vybudování lázní
Kostelec u Zlína, stavbu rodové hrobky ve Štípě a
zámku v Přílepech. Protože se přihlásili k německé
národnosti, byly jim po roce 1945 jejich majetky
zkonfiskovány a oni museli ze země odejít. Další
členové rodu žijí dodnes v Rakousku.
Po přednáškách o majitelích holešovského
zámku – Šternbercích a Rottalech – to byl další
zdařilý a jistě ne poslední příspěvek Vlastivědného kroužku Holešov k dějinám šlechtických rodů
na Holešovsku.

Poznámky k novým dohadům o autorství obrazu
v Černé kapli
Se zájmem jsem si přečetl v Holešovsku stať,
která se zabývá novými okolnostmi o vzácném obrazu v Černé kapli. Je tam uvedeno, že slovenský
historik umění Ján Papco přisuzuje autorství díla
baroknímu malíři Františku Antonínu Palkovi.
Mám rozepsáno pojednání o malířských dílech na
veřejně přístupných místech v Holešově – v kostelech, v kaplích, v zámku, v městském úřadě …
A samozřejmě jsem se zajímal i o autora oltářního
obrazu ve filiálním kostele sv. Anny – F. A. Palka. Zjistil jsem, že jsou o obrazu dost protichůdné informace. Možná to bude zajímat i některé
čtenáře. Historik P. Kvasnička uvádí v publikaci
,,Holešovský okres“, že ,, …oltářní obraz Sv. Anna
vyučuje v přítomnosti Zachariášově P. Marii vymaloval K. Palko za 400 zl. “ Ve ,,Slovníku českých
výtvarných umělců“ od Dr. Tomana je poněkud
jinak uvedeno, že obraz namaloval v roce 1762
František Karel Palko, syn malíře Antonína Františka Palka. Jiná informace je psána ve sborníku
,,Památky Holešova“, kde Zdeněk Stojan připisuje
autorství obrazu Antonínu Františku Palkovi.
Nejnovější a asi nejsprávnější údaje jsem
našel v ,,Nové encyklopedii českého výtvarného
umění“, kde se uvádí, že oltářní obraz ,,Výchova
P. Marie“ v kostele sv. Anny namaloval v letech
1747-1748 významný barokní malíř František
Antonín Palko (Palcko). Jeho bratrem byl malíř František Karel Palko a otcem obou Antonín
František Palko, také malíř. Rodina pocházela ze
Slezska a během tamních nepokojů se přestěhovala do Bratislavy. Pro Holešov je zajímavá okolnost,
že F. A. Palko se v roce 1748, tedy v době pobytu
v Holešově při malování zmíněného oltářního ob-
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razu v kostele sv. Anny, oženil s vdovou po sochaři
používala v malbě až v první polovině 18. století.
J. J. Schaubergerovi (zemřel v roce 1744, P. KvasZ toho usoudily, že obraz musel být malován až
nička mylně uvádí 1791), který vyzdobil krásnýteprve tehdy. Ale - co když bylo staré dílo někdy
mi sochami holešovský kostel. Ján Papco určitě
v 19. století nebo později restaurováno či opravopokládá rod Palkových za slovenské malíře; není
váno po nějakém poškození a při tom byla použita
proto divu, že by rád objevil jejich nové dílo. Má
ona pruská modř? Tím ale nechci říci, že autorem
pravdu, že F. A. Palko byl vynikajícím malířem své
obrazu je Tizian.
doby – byl totiž nejen autorem mnoha oltářních
obrazů, ale i vyhledávaným portrétistou evropJiří Valenta
ských
panovnických
rodů. Jak vidno ze zmíněné stati v Holešovsku,
dva současní odborníci
Bc. Martina Vítková
(akademická malířka
daňový poradce
a historik umění) vysloč. 2381
vili o autorství obrazu
protichůdné dohady.
• možnost odložení daňového
Domnívám se proto, že
přiznání k 30. 6.
bude nezbytné znát sta• daňové poradenství vč. zastunoviska dalších osobností z oblasti historie
pování před správcem daně
výtvarného umění, kte• vedení daňové evidence
rá by se alespoň trochu
a podvojného účetnictví
shodovala.
Ještě nesmělá polemika. Před několika
lety zkoumala obraz
olomoucká akademická
malířka a restaurátorka spolu s chemičkou.
Jak již bylo napsáno,
při chemickém rozboru barev našly stopy
pruské modři, která se

• personalistika a mzdy

• další odborné služby v oblasti
účetnictví a daní

Tel.: 777 88 36 37
e-mail:

dan.poradce2381@gmail.com
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Život zasvěcený varhanám
K poctě varhanního virtuóza, pedagoga a skladatele prof. dr. Jiřího Reinbergra
u příležitosti 100. výročí jeho narození
Jiří Reinberger začínal v Holešově
K významným letošním hudebním výročím
Holešova patří nedožité 100. narozeniny prof. dr.
Jiřího Reinbergra, mimořádné osobnosti českého hudebního života, vynikajícího varhanního
virtuóza, pedagoga, hudebního skladatele, znalce
a nadšeného propagátora varhan.
Narodil se 14. dubna 1914 v Brně, ale brzy
poté se rodina přestěhovala do Holešova, kde
byl jeho otec profesorem na reálném gymnáziu.
V Holešově prožil 14 let, v tomto městě se začal
rozvíjet jeho hudební talent a zde se rozhodl pro
své budoucí povolání koncertního varhaníka.
První základy hry na klavír získal již v předškolním věku doma u své maminky.
Od první třídy se pak začal učit na klavír
v hudební škole holešovského kláštera sester svatého Kříže (dnes Zdravotní středisko v Sušilově
ul.) u renomované pedagožky sestry Terezy Bartoníkové. Na tuto svoji učitelku vděčně a často
vzpomínal po celý svůj život. Brzy patřil k nejlepším žákům hudební školy. Již ve svých chlapeckých letech projevil velkou píli a houževnatost a
tyto jeho povahové rysy jej provázely pro celý život. Někdejší sousedé Reinbergrovy rodiny, která
bydlela v dnešní Očadlíkově ulici č. 153, ještě po
letech vzpomínali, jak malý Jiří denně pilně cvičil
na klavír, a to již časně ráno, ještě před odchodem do školy. Ve 20. letech patřil k pravidelným
návštěvníkům proslulých hudebních besed a večírků, které se po válce konávaly v domě rodičů
pozdějšího hudebního skladatele Jana Schneeweise (vedle kina Svět). V domě, ve kterém to zvučelo
hudbou, zpívala nejen celá Schneeweisova rodina,
ale hráli tam nebo zpívali všichni muzikanti z celého Holešova.
Když byl v září 1925 vyzván jedenáctiletý
primán holešovského gymnázia k tomu, aby do-

Dr. Jiří Reinberger
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provodil studentskou mši v kostele
sv. Anny hrou na varhany, pronesl
po bohoslužbě osudovou větu: „To je
vono!“ Často pak později říkal: „Jak
jsem si sedl k varhanám, věděl jsem,
tohle chci.“ Od té doby se nenechal
nikým odradit od svého cíle stát se
varhanním virtuózem.
V Holešově absolvoval mladý
gymnasista čtyři třídy a do kvinty
nastoupil již v Brně, kam se rodina
přestěhovala. Zároveň začal studovat na brněnské konzervatoři hru na
varhany u prof. Ed. Treglera a později
i skladbu u prof. Vil. Petrželky. Na
přání otce se nechal zapsat na právnickou fakultu, ale toto studium mu
nebylo blízké. Své varhanní vzdělání
završil ve varhanní třídě prof. Bedřicha Ant. Wiedermanna na pražské
Dr. Jiří Reinberger
konzervatoři a skladbu absolvoval na
AMU. K jeho skladatelskému odkazu patří předemistrovské kompoziční škole u Vítězslava Novávším jeho koncerty pro varhany, které znamenají
ka. Jeho interpretace, která obsáhla prakticky celý
trvalé obohacení této kompoziční formy.
náš i světový varhanní repertoár, se vyznačovala
Reinbergrovy zásluhy o rozvoj českého varhanvynikající slohovou vytříbeností a neomylným
ního umění jsou mimořádné a po zásluze byly v roce
smyslem pro stavbu velkých skladebných celků.
1964 oceněny udělením titulu zasloužilý umělec.
Z jeho popudu vzniklo také množství soudobých
Do města svého dětství se prof. dr. Reinberskladeb, o jejichž soustavné uvádění si Jiří Reger vracel po celý život. Účastnil se oslav gymnáinberger získal trvalé zásluhy. Jako interpret se
zia a několikrát koncertoval v holešovském farním
uplatnil s velkým úspěchem i v zahraničí a prakostele. Naposledy v Holešově vystoupil na koncoval též v mezinárodních soutěžních porotách.
certě, který se konal ve farním kostele NanebevzeByl uznávaným znalcem domácí varhanní
tí Panny Marie v neděli 15. října 1972 u příležitosti
literatury, z níž vydal několik sbírek a antologií.
oslav 700. výročí města. Při koncertu mu rejstříPronikavě ovládl historicko-slohovou problematikoval mladý student varhanního oddělení kroměku stavby varhan a uplatnil se v tomto směru jako
řížské konzervatoře Josef Rafaja. Tento holešovský
povolaný znalec při stavbě nových nástrojů nejen
rodák se o dva roky později stal jedním z posledu nás, ale i v zahraničí.
ních Reinbergrových žáků na pražské AMU.
Zanechal po sobě velmi
František Rafaja
cennou památku v podobě gračlen Vlastivědného kroužku v Holešově
mofonových kompletů, zachyPokračování v příším čísle
cujících zvuk nejvýznamnějších
českých a moravských barokních varhan.
Pedagogicky začal působit
dr. Jiří Reinberger v roce 1945
na pražské konzervatoři, odkud přešel v roce 1947 na nově
zřízenou Akademii múzických
umění. Tam působil od roku
1954 jako docent a od roku 1964
jako řádný profesor. V této funkci dal výuce varhanní hry pevný
historicko slohový základ, svou
uměleckou autoritou zapůsobil hluboce na několik generací
mladých varhaníků. Významně
přispěl k prosazení varhan jako
koncertního nástroje v období,
které u nás z ideologických důvodů varhanám – coby liturgickému nástroji – nepřálo. Vynikajícím způsobem se uplatňoval
též v mezinárodních interpreBývalý dům rodiny Reinbergrovy,
tačních kurzech. Vykonával také
Očadlíkova ul. 573. Foto: Mgr. Ondřej Machálek
akademickou funkci prorektora
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Slavnostní otevření nové zámecké restaurace
Holešov - Slavnostním otevřením byla dne
16. ledna uvedena do provozu nová reprezentativní zámecká restaurace. Jejím provozovatelem
je firma JOSPO a v současné době již plně slouží
veřejnosti. Akce, kterou pořádala firma JOSPO
společně s MKS Holešov, se zúčastnili hosté z řad
předních představitelů města, zástupci firem, které
se na vzniku restaurace podílely a další významné osobnosti města i regionu. Před vchodem do
restaurace všechny pozdravili pánové hrabě Jan
z Rottalu a hrabě Rudolf Vrbna, coby dřívější majitelé panství. Zahajovací slova této malé slavnosti
pronesl starosta města Pavel Svoboda. V krátkosti
se zmínil o průběhu prací na rekonstrukci a vyjádřil přání, aby se zámecká restaurace stala pro
veřejnost místem dobrého jídla, pohody, relaxace
a odpočinku. Hosty také pozdravil majitel firmy
JOSPO Josef Pospíšil se svým synem a společně
je pozvali na ochutnávku studené kuchyně, dvou
druhů piva, které se zde točí i výborné kávy a alko
i nealko nápojů. Po přestřižení pásky oběma hlavními aktéry - starostou Svobodou a provozovatelem Pospíšilem - následovala prohlídka interiéru
včetně kuchyně, která je vybavena nejmodernější
technologií. To vše hosté hodnotili velmi kladně.
Doufejme, že budoucnost potvrdí všechna přání majitele i provozovatele a zámecká restaurace
znásobí lesk i noblesu zámku a přispěje ke zvýšení
jeho atraktivity.
Průběh prací rekonstrukce zámecké restaurace: Stavební práce prováděla fy RAPOS,
spol. s r.o. Byly započaty 15. 3. 2013 a ukončeny
8. 1. 2014. Jednalo se o veškeré nové instalace,
jako jsou odpady, rozvody vody, elektroinstalace,
topení a hlavně vzduchotechnika, která je vedena

v podlaze restaurace. Vývody jsou ukryty v nikách
a pod parapety. Vzduchotechnikou je vytápěn
a větrán celý prostor restaurace. Dále bylo provedeno hygienické zázemí pro hosty a kompletní zázemí pro přípravu jídla, jako je moderní kuchyně
s potřebnými zázemími, šatny, sprchy a WC pro
personál. Stavební práce v restauraci ukončila fy
RAPOS výmalbami veškerých prostor a dodávkou
svítidel. Součástí rekonstrukce byly také stavební
úpravy v suterénu, kde vznikly nové skladové pro-

story a zejména pak zásobovací výtah mezi suterénem a kuchyní. Veškeré stavební práce stály cca
6,6 mil Kč a byly uhrazeny z nájmu, zaplaceného
firmou JOSPO, a.s. na 15 let dopředu. Kromě toho
firma JOSPO vybavila svým nákladem (cca 2 mil.
Kč ) celou kuchyň moderní technologií, pořídila
celé vybavení restaurace (stoly, židle, bar) a také
dřevěné obklady v restauraci. Vybavení interiéru
provádělo Truhlářství KMT, Míškovice.
Jana Zapletalová, Ing. Stanislav Julíček

Holešov se prezentoval na veletrzích cestovního ruchu
Stejně jako každý rok i letos prezentovaly
pracovnice Městského informačního centra naše
město na veletrzích cestovního ruchu. Za sebou
již máme tradiční veletrhy Regiontour v Brně či
Slovakiatour v Bratislavě, na začátku jarního období je v plánu ještě i veřejností velmi oblíbený cykloveletrh For Bikes v Praze, který v minulém roce
navštívilo rekordních 26 tis. návštěvníků. Holešov
se však bude nepřímo prezentovat i v dalších městech, ať už na veletrhu Tourism expo Olomouc či
na mezinárodním veletrhu Holiday World v Pra-
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ze, kde bude propagace Holešova součástí turistické oblasti Kroměřížsko a Východní Morava.
O tom, že Holešov není lhostejný ani veřejnosti ze vzdálenějších měst, vypovídá zájem
návštěvníků veletrhů, mimo jiné i o holešovský
zámek. „Řada dotazů byla směřována na rekonstrukci našeho zámku, další etapy jeho oprav a na
budoucí záměry využití jednotlivých pater“, doplnila pracovnice z informačního centra.
I když dnešní doba přeje stále více GPS navigacím a mobilním turistickým průvodcům, zájem

o tištěné materiály a především o cyklomapy i nadále přetrvává. Také osobní oslovení potencionálního klienta je nenahraditelnou formou reklamy,
proto je účast na veletrzích a dalších promoakcích
v oblasti cestovního ruchu a turistiky tak důležitá.
Seznam veletrhů 2014, na kterých bude
prezentován Zlínský kraj a tedy i region Kroměřížsko můžete nalézt na webových stránkách
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
www.ccrvm.cz.
Mgr. Dana Podhajská
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Akce únor,
březen

Fotoreportáž z plesové sezony
Ples občanského sdružení CASTELLUM
Holešov a partnerů

▶ 21. 2. VEJŠKA - filmové představení v kině
Svět, v 17.30 a v 19.30 hod.

▶ 26. 2. Ferda mravenec - Filmové představení v kině Svět, ve 13.15 hod.

▶ 28. 2. Ples Vyšší a střední policejní školy
MV Holešov - zámek Holešov

▶ Do 28. 2. Autoportréty - studovna Městské
knihovny; vstup zdarma

▶ 1. a 2. 3. Masopust - vodění medvěda
(popeleční středa 5. 3.) - region

▶ 7. 3. Přijde letos Ježíšek - filmové představení v kině Svět; 17.30 a 19.30 hod.

▶ 14. a 15. 3. Filmová přehlídka ECHO -

místo konání zámek - New Drive Club

▶ 20. 3. Literárně hudební pořad: „Hlas,
▶
▶
▶
Holešov - Ples občanského sdružení Castellum se uskutečnil ve velkém sále zámku v sobotu
1. února. Sdružení jej tradičně uspořádalo společně s Divadlem 6. května Holešov ve spolupráci s Technickými službami Holešov a Tepelným
hospodářstvím Holešov. Tento společenský a zábavný večer se nesl v duchu benátského karnevalu

a tomu také odpovídal oděv a rozličné nápadité
masky zúčastněných dam i pánů. Mnozí z nich
fantazií opravdu nešetřili a dokonale se výtvarně „vyřádili“. K tanci a poslechu zahrála skupina Gaudeon a DJ Šmakin. Velmi originální byla
i hlavní výhra v tombole. Její výherce získal zájezd pro dvě osoby na karneval v Benátkách.

▶
▶
▶

Ples Gymnázia Ladislava Jaroše
Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov se konal tradičně v prostorách zámku dne
25.ledna. Od 16.30 hod. probíhalo v sala terreně
šerpování tří maturitních tříd. Poté se studenti i s rodiči přesunuli do hlavního sálu, kde je
na úvod přivítali trubači z Kiks Brass a ředitel
gymnázia PaedDr. Zdeněk Janalík s předsedkyní KRPŠ Janou Stehlíkovou. Součástí bohatého programu byla barmanská show a taneční vystoupení Gradace z Kroměříže. K tanci
a poslechu hrál ve velkém sále Showband Pavla Březiny, v New Drive klubu rocková kapela
Focus. Posezení v nové zámecké restauraci hostům zpříjemňovala cimbálová muzika Kašava.
Tak, jako každý rok, tento ples rozzářil celý
holešovský zámek.

Ples 2. Základní školy Holešov
Již VI. ročník plesu 2. Základní školy pod
hlavičkou SRPD 2. ZŠ se uskutečnil v zámeckých
prostorách v sobotu 8. února. Kapacitně byly
všechny prostory vyprodány. V kulturním programu vystoupily Holešovské mažoretky, taneční skupina Star Dance a skupina společenských
tanců TK - Gradace Kroměříž. Účastníky svým
úvodním slovem přivítali ředitelka pořádající
školy Mgr. Helena Moravčíková a předseda SRPD
Pavel Vybíral. Pěveckým vystoupení zahájila ples
bývalá žákyně školy Martina Zapletalová. K tanci
a poslechu hrály skupiny EXPO, A-Z Band a Hudba v New Drive Clubu se nesla v rytmu diskotéky.

▶
▶
▶
▶
▶

jenž vzrostl do chóru“ - Městská knihovna
Holešov; 17.00 hod.
21. 3. Hudba Praha + Dilemma - zámek
Holešov, New Drive Club, 20.00 hod.;
140/230 Kč
22. 3. ABY BYLO JASNO - divadelní představení v Kině Svět, 19.00 hod. Účinkuje
div. soubor divadla 6. Května
26. 3. Divadelní pohádka RÁKOSNÍČEK
- Kino Svět, 13.15 hod.; účinkuje Divadlo
Scéna Zlín
27. 3. Připomínka Dne učitelů s programem - zámek Holešov
27. 3. MUSICA Holešov „- Večer písní“ úvodní koncert festivalu, zámek Holešov,
19.00 hod.; 90/150 Kč
27. 3. Představení sborníku Vlastivědného
kroužku Holešov, o. s. a publikace Miroslava Olšiny „Proměny holešovského náměstí“ - slavnostní uvedení obou publikací,
Městská knihovna Holešov; 17.00 hod.
28. 3. POHÁDKOVÝ ZÁMEK - Otevření
zámku s programem - noční prohlídky
zámku, od 18.00 do 22.00 hod; 40/70 Kč
29. 3. Venika Hartlyn & band - koncert
v New Drive Club, 20.00 hod; 60/90 Kč
Březen - duben („Ne)klidná srdce“- Studovna Městské knihovny; vstup zdarma
29. 3. Den pro zdraví - pořádá MKS a 3. ZŠ
Holešov ve společenský prostorách 3. ZŠ
Holešov, od 9.00 hod.; vstup volný
Do 30. 3. Výstava fotografií regionálního
Deníku - arkády v přízemí holešovského
zámku; vstup volný

▶ Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY
a MC Srdíčko uvnitř listu

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
více www.holesov.info
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