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Pozvánka a oznámení
- komunální volby

Ankety novin Holešovsko

ročník 20, číslo 9

Noční prohlídky zámku
- ukončení sezóny

Komu slouží aktivistická referenda ?
Tak nám první zářijovou sobotu proběhlo zase
jedno zbytečné referendum. Tentokrát v Holešově.
Bylo vyhlášeno poté, co
aktivisté sesbírali dostatek
podpisů pod petici požadující lidové hlasování
o majetku, zaměstnání jiných lidí a osudu jednoho druhu legálního podnikání ve městě. Představa, že zákazem heren a kasín
se vymýtí hazardní chování jedinců je nesmyslná.
V době internetu obzvlášť.
Aktivisté však požadovali konání referenda
spolu s komunálními volbami. V tomto jim již zastupitelé nevyhověli a plebiscit vyhlásili na 6. září
2014, a měli k tomu pádné důvody:
• Lídři aktivistů v komunálních volbách také kandidují a zákaz hracích přístrojů je jejich nosným
volebním programem. (Co by asi v zastupitelstvech dělali po zbytek volebního období - jaký
další zákaz by vymysleli?)
• Náklady spojené s referendy hradí obec. Aktivisté snažící se udělat z „hazardu“ hlavní téma
těchto voleb by tak měli svou politickou agitaci
zaplacenou městem.
• Pokud existence heren občanům skutečně vadí
a jejich zákaz je pro ně důležitý, hlasovat přijdou.
(Stejně, jako přišli k referendu o vstupu do EU.)
V Holešově se k hlasování dostavilo 614 občanů (z 9688 oprávněných voličů), platných hlasů bylo 599. Pro prohibici se vyslovilo 554 oby-

vatel Holešova. Zúčastnilo se tedy 6,3% voličů.
Očekávala jsem malou účast, z vlastní zkušenosti
vím, že herny jako takové jsou nezaujaté veřejnosti vlastně „šumák“, a budou tudíž hlasovat
nohama a nikam nepůjdou. Ovšem až tak slabá
účast mě překvapila. Je to jen má domněnka, ale
jsem přesvědčena, že sami aktivisté k referendu
nešli, a pokud ano, odevzdali záměrně neplatné
hlasy. Aktivisté společně s médii se přemáhají již
několik let seč mohou, očerňují podnikatele, živnostníky a zaměstnance legálních heren - dokonce
hosty jejich podniků, ale k samostatnému referendu jim lidé nepřijdou, protože je to nezajímá.
Pokud však bude referendum spojeno s hojněji navštěvovanými volbami, postaví se aktivisté přímo před volební místnosti, kde mají šanci
příchozí oslovovat a přesvědčovat, aby hlasovali
i v referendu, a jak mají „ve vlastním zájmu“ hlasovat. A proč by nezainteresovaní voliči těm hodným, mladým a sluníčkovým lidem nevyhověli,
když i v televizi to říkali, že herny jsou čisté zlo...(?)
Přesně k tomuto došlo v době konání referenda
v MČ Praha 7, které bylo spojeno s volbami do
Evropského parlamentu. Osobně jsem považovala takovéto ovlivňování voličů za nezákonné, ale
PČR mě vyvedla z omylu. Neshledala na chování
pachatelů dobra nic závadného. Jejich agitace během hlasování je prý přípustná.
Pan Karhan se rozhodl, že v Holešově budou
herny hlavním volebním tématem. A to za každou
cenu.
Pokračování na str. 3 >>>
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Nová hala stolního tenisu
slavnostně otevřena

ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
podzimní měsíc září
je měsícem nejen ve
znamení konce léta a zahájení podzimu,
ale i ve znamení zahájení nového školního
roku. Především pro naše nejmenší školáky –
prvňáčky, kterým tímto datem nastává nová
a snad i nejdůležitější životní kapitola. Spolu
se svými kolegy – místostarosty města jsem
navštívil 1. září všechny tři základní školy. Popřáli jsme našim žáčkům i učitelským sborům
všechno dobré s ujištěním soustavného zájmu
a trvalé podpory ze strany města. Soudím,
že vzdělání mládeže je v dnešní společnosti
mnohdy nedocenitelné. Musíme mít stále na
mysli, jak výrazný vliv má na utváření naší
budoucnosti.
Není tajemstvím, že se do utváření naší blízké
budoucnosti v Holešově a místních částech
Žopy, Dobrotice, Tučapy a Količín zapojíme
v nejbližších dnech i my všichni. A to prostřednictvím komunálních voleb do zastupitelstva města, které se uskuteční ve dnech
10. až 11. října 2014. Tyto volby budou pro
nás mimořádně významné, jelikož jejich
výsledek se bezprostředně promítne do životů
každého z nás. Věřím, že si občané Holešova
a jeho místních částí tuto skutečnost uvědomují a zúčastní se voleb v co nejširším počtu,
aby tak prezentovali svůj názor či postoj
k dění v našem městě. Každý občan - volič
Holešova, který projeví svůj zájem o věci veřejné v našem městě svou účastí při hlasování,
si zaslouží poděkování. Dá tak jasně najevo, že
mu není lhostejný osud města či obce, kde žije.
Pokračování na str. 3 >>>
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Začal nový školní rok

Text v sekci školství >>>
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Holešovsko

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚVODNÍK
>>> Pokračování ze str. 1
Bohužel, při této příležitosti musím konstatovat, že mě mrzí nízká účast občanů při hlasování
v místním referendu, které proběhlo 6. září.
Hlasování se zúčastnilo pouze 6 % oprávněných voličů, z čehož lze usoudit, že provozování
herních zařízení není pro občany našeho města
v současné době palčivou otázkou. Z dlouhodobého hlediska však očekáváme řešení tohoto tématu
především legislativní cestou, což na úrovni Parlamentu ČR v této době právě probíhá. Souběžně by
však naši zákonodárci měli řešit i jiná témata, jako
je nebezpečí plynoucí z nadměrné konzumace alkoholu, omamných látek, kouření, a to především
u naší mládeže. Jedná se o rozsáhlou problematiku celé naší společnosti, kterou nelze účelně
vyřešit v rámci jedné obce jednorázovým aktem
v krátkém časovém úseku.
Vážení spoluobčané, jsem rád, že jsem měl možnost v posledních dvou letech s Vámi společně
spoluvytvářet příjemnou a tvůrčí atmosféru v našem městě, díky které se nám dařilo posunout
prostředí, ve kterém každý den žijeme, výrazně
dopředu. Bez Vaší účasti, pomoci, trpělivosti
a pochopení by to nebylo možné. Všem Vám děkuji a přeji hodně štěstí a pohody v příštích letech.
Pavel Svoboda

Komu slouží
aktivistická
referenda?
>>> Pokračování ze str. 1
Přestože o hernách, referendech a aktivistech se hovoří ve všech médiích takřka neustále
- včetně holešovského, stěžuje si v přímých vstupech veřejnoprávní televize na slabou propagandu právě probíhajícího hlasování. A ani se u toho
nezačervená. Jakou lepší reklamu by ještě chtěl?
Potřebuje se ještě soudit. Je vlastně nepodstatné,
s jakým výsledkem - hlavně že to bude náležitě
medializováno.
K čemu je tedy současné pojetí referend
o „hazardu“ dobré?
K politické sebeprezentaci pachatelů dobra a zvýšení jejich šancí na zvolení do obecních
zastupitelstev. K vedení třídního boje proti jednomu okruhu podnikatelů (prozatím jednomu).
K zbavení se politické zodpovědnosti již zvolených zastupitelů.
Dá se však předpokládat, že po volbách se
situace a nejistota v tomto podnikatelském prostředí zklidní a stabilizuje. A že i nově chystaný
zákon o loteriích bude již projednáván v klidu
a připomínkován skutečnými odborníky. Současná nestabilita v tomto oboru nahrává jen černému trhu, různým podvodníkům a dobrodruhům.
A aktivistům!
Jarmila Novotná, Praha
Převzato z blogu iDnes

Září 2014

Druhé místní referendum
se konat nebude
Usnesením č. j. 66A 4/2014 – 33 ze dne
11. 09. 2014 Krajský soud v Brně zamítl návrh na
konání místního referenda souběžně s komunálními volbami, místní referendum se tedy ve dnech
10. - 11. 10. 2014 konat nebude.
Výňatek z usnesení:
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném
z předsedkyně JUDr. Milady Haplové a soudců JUDr.
Jany Kubenové a JUDr. Evy Lukotkové v právní
věci navrhovatele Přípravného výboru pro konání místního referenda, ve věci požadavku zákazu
provozování loterií a sázkových her, zastoupeného

zmocněncem Ing. Pavlem Karhanem, bytem Holešov, proti odpůrci město Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov, o návrhu na vyhlášení
místního referenda, takto:
Návrh na vyhlášení místního referenda na
území města Holešova, včetně jeho místních částí
Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy s otázkou: ,,Požadujete, aby město Holešov zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i),
j), l), m), n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných
podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných >>>
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>>> obdobných přístrojů, na celém území města
Holešova, včetně místních částí Dobrotice, Količín,
Tučapy a Žopy?“ s datem konání místního referenda současně s komunálními volbami dne 10.
10. 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin a 11. 10.
2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin se zamítá.
Odůvodnění:
Soud přezkoumal splnění zákonných podmínek a všechny předložené materiály a dospěl k závěru, že návrh není důvodný vzhledem k ust. § 16

odst. 1 zákona o místním referendu a neztotožňuje
se s právním názorem vyloveným navrhovatelem v
návrhu, když zaujímá tento právní názor:
Zákon o místním referendu výslovně neřeší kolizi návrhu přípravného výboru s iniciativou zastupitelstva vyhlásit místní referendum o shodné věci.
Soud má ale za to, že je třeba postupovat analogicky
se shora uvedeným ustanovením tak, že v případě
podání návrhu přípravného výboru v době, kdy je
již vyhlášeno referendum zastupitelstvem, nebude

moci být vyhlášeno referendum o návrhu přípravného výboru. A to platí i naopak.
Soud dospěl k závěru, že dne 24.06.2014 Zastupitelstvem města Holešova vyhlášené místní referendum
o stejně položené otázce s datem konání 06.09.2014
brání vyhlášení místního referenda na Návrh přípravného výboru ze dne 30.06.2014, byť s navrhovaným
jiným datem konání místního referenda. Na základě
shora uvedeného právního názoru soud návrhu nevyhověl a tímto rozhodnutím ho zamítá.
Michaela Miklíková

Před nadcházejícími volbami do Zastupitelstva města Holešova se redakce
našeho časopisu obrátila na starostu města Pavla Svobodu s žádostí o jakýsi
bilanční rozhovor, který by zhodnotil toto jeho končící období v čele Holešova
1. Pane starosto, nastoupil jste do funkce
starosty města Holešova zhruba uprostřed funkčního období zastupitelstva našeho města po Dr.
Zdeňkovi Janalíkovi, který předčasně ze starostenské funkce odešel. Jak hodnotíte Vaše tehdejší
rozhodnutí přijmout tento náročný a často nevděčný úřad ?
Situace před dvěma roky byla pro mne dosti
komplikovaná. V té době jsem byl poslancem Parlamentu ČR a ani ve snu mě nenapadlo uvažovat
o starostování v Holešově. Tehdejší starosta pan
Dr. Zdeněk Janalík byl člověkem na svém místě
a již dlouhá léta výraznou osobností Holešova.
Po celou dobu, kdy já jsem byl poslancem
a Zdeněk Janalík starostou města, jsme spolu
velmi úzce spolupracovali. Byla to, dle mého názoru, téměř dokonalá kombinace, díky které se
nám pro Holešov podařilo postupně vyjednat
a zajistit takové množství finančních prostředků, že
jsme si mohli dovolit zásadním způsobem zahájit
například rekonstrukci našeho zámku. Vybudovali jsme nové kanalizační sítě Žopy–Dobrotice
a Tučapy–Količín, čímž jsme výrazně předběhli
dobu a pro nynější i příští generace našich spoluobčanů tak vyřešili velký budoucí ekologický závazek. Kromě dalších potřebných finančních prostředků do oblasti školství, infrastruktury města
a dalších oblastí se nám podařilo prosadit vybudování jihovýchodního obchvatu Holešova, což
je další nadčasová investice, kterou občané Holešova ocení především až ve spojení s plánovanou
stavbou dálničního přivaděče R49 (podrobnosti
a číselná vyjádření o navýšení majetku města si
mohou čtenáři přečíst na dalších stránkách tohoto
vydání Holešovska).
V době, kdy pan Zdeněk Janalík oznámil, že ze
závažných důvodů musí ukončit uprostřed volebního období své působení ve funkci starosty města
Holešova, jsem byl panem starostou a svými kolegy požádán, abych ho v této roli do konce volebního období zastoupil. Zpočátku to pro mne bylo
nemyslitelné, především z důvodů kombinace
s funkcí poslance. Nakonec jsem nabídku přijal
jako výzvu a dnes po dvou letech zkušenosti musím konstatovat, že role starosty města je v mnohém náročnější než funkce poslance PSP ČR. Přesto však svého rozhodnutí nelituji, naopak. Když
vidím, co všechno se za našeho vedení podařilo
v Holešově vybudovat a vylepšit ke spokojenosti
našich spoluobčanů, mám ze svého dvouletého
působení ve funkci starosty docela dobrý pocit.
2. V minulých letech jste sice vykonával funkci
zastupitele města Holešova, předpokládám však,
že těžiště Vaší politické práce bylo ve výkonu
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funkce poslance Parlamentu ČR. Když srovnáte
Vaše působení ve vrcholné, celostátní a následně
v místní komunální politice, jaké jsou mezi nimi
rozdíly?
Částečně jsem na Vaši otázku odpověděl
v předchozím dotazu. Ale na doplnění a ve stručnosti pro představu čtenářů: - práce poslance PSP
ČR spočívá ve své podstatě ryze v legislativní
činnosti.Veškerá činnost je zaměřena jednoduše
řečeno na tvorbu nových zákonů nebo na úpravu zákonů stávajících. Poslanec je zahrnut obrovským množstvím materie ze všech možných oblastí fungování naší země. Aby byl každý schopen
se v potřebné problematice orientovat, jsou ve
sněmovně vytvořeny odborné výbory, které jsou
zaměřeny vždy na konkrétní oblast.
Například Výbor pro zdravotnictví, Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský
výbor a řada dalších. Poslanci jsou podle svého
odborného zaměření delegováni do jednotlivých
výborů, kde se podrobně zabývají tou kterou problematikou a především za ni jsou odpovědni
před svými dalšími kolegy. Samozřejmě že musejí
mít obecný přehled o všem, čím se sněmovna zabývá. Je to však činnost, která je hodně nadčasová
a hodně vzdálená konkretním dopadům na bezprostřední každodenní život.
V komunální politice je to naopak. Tady řešíte každodenní konkrétní problémy, za kterými
vidíte konkrétní lidi, reálné věci a situace, kterých se vaše jednotlivé rozhodnutí týká. Jste stále
pod drobnohledem a kontrolou veřejnosti, což
je v mnohém náročnější, než pro některé méně
zasvěcené vzdálená práce poslance někde v Praze.
A to mi vyhovuje.
Uspokojuje mne, když vidím výsledky svých
rozhodnutí před sebou v reálném čase, což při
práci v Poslanecké sněmovně nevidíte a ani vidět
nemůžete.
3. Kromě Vaší starostenské funkce jdete do
voleb jako lídr kandidátky holešovské ODS. Možná to není úplně poctivé, ale když spolu mluvíme
– proč si myslíte, že by měli voliči volit právě Vaši
stranu a Vás jako (staro)nového starostu Holešova?
Ano, je to tak. Kandiduji ve volbách jako lídr
holešovských občanských demokratů. Víte, nikdy
a nikde jsem za žádné jiné politické seskupení
nekandidoval. Vždy to bylo v Holešově a vždy to
byli občanští demokraté, kteří měli za posledních
20 let největší důvěru holešovských voličů. A jsem
přesvědčen, že tuto důvěru Holešovanů nikdy nezklamali. Když se ohlédnete, co se za tu dobu pod
naším vedením v Holešově a přidružených obcích
vybudovalo, jak se rozvinul kulturní a společenský

život, je to až neuvěřitelné, co jsme za tu relativně
krátkou dobu dokázali.
Samozřejmě že nemohu objektivně opomenout naše koaliční partnery, kteří se na našem
společném díle přiměřeně podíleli, což hodnotím velmi pozitivně. Vždy jsme s našimi kolegy
spolupracovali v zájmu všech občanů Holešova,
nikdy jsme neuvažovali stranicky, vždy nám šlo
o společnou věc. A jsem bytostně přesvědčen, že
to tak naše veřejnost vnímá a také oceňuje. A doufám, že i v nadcházejících volbách ocení. Občanští
demokraté byli v Holešově vždy koenzistentním
seskupením, které nikdy nepěstovalo laciné sliby
voličům. Vždy jsme si našich voličů vážili a přistupovali k jejich důvěře férově. A to platí samozřejmě i dnes.
4. Na druhou stranu – co chcete vzkázat našim občanům jako starosta města, tedy
jeho vrcholný představitel, který je zodpovědný za jeho obecné blaho a pozitivní rozvoj?
V žádném případě nechci občanům radit
a navádět je, a už vůbec nějak přímo přesvědčovat,
jak mají například přistupovat k volbám, koho volit a koho nevolit. V každém svém veřejném vyjádření vždy zdůrazňuji, že v Holešově jsme všichni
natolik vyspělí a zodpovědní, že víme, jak máme
přistupovat k věcem veřejným, které zásadním
způsobem ovlivňují a ovlivní naše životy.
Dovolím si jen malé upozornění na účelovost, agresivitu a neserióznost některých projevů
nejmenovaných kandidátů do nového obecního
zastupitelstva, ať již pod záštitou rádoby humanitárních aktivit, či pod záštitou pseudokřesťanské
pravdy a lásky.
Protože se v Holešově téměř všichni dobře známe, moc dobře vím, že každý holešovský
volič si zvolí jen ty zastupitele, které dobře zná
a o kterých je pevně přesvědčen, že budou hájit
a prosazovat výše zmíněné obecné blaho a pozitivní rozvoj města.
5. A nakonec – ať už dopadnou říjnové komunální volby jakkoliv – jaká je Vaše vize dalšího rozvoje našeho města?
Jsem přesvědčen, že v Holešově již byly položeny pomyslné i reálné základní kameny, které
nasměrovaly budoucí rozvoj našeho města.
- Máme zde kvalitní školství. Mládež je budoucnost Holešova a tady nesmíme šetřit. Podporujeme její kulturní a sportovní vyžití v rámci
volnočasových aktivit v současných i nově budovaných sportovních a kulturních zařízeních.
To je základ, do kterého investujeme a musíme
nadále co nejvíce investovat. >>>

Holešovsko

>>>
- Musíme se postarat o naše seniory. Dokončujeme první etapu rekonstrukce našeho Centra
pro seniory a chystáme druhou etapu, kterou
dílo dokončíme. Naše rodiče a prarodiče musíme mít stále na mysli, nesmíme na ně zapomínat, jsme povinni jim vrátit přinejmenším to,
co pro nás oni vykonali.
- Musíme se postarat o bezpečnost našich občanů.
A to jak v ulicích města, tak i v soukromí. Zdokonalujeme systém propojení naší městské policie se státní policií, rozvíjíme kamerový a další
bezpečnostní systém města, aktivně kontrolujeme a omezujeme tzv. podomní prodej, našim

seniorům chceme nabídnou bezpečnostní telefony propojené s pultem centrální ochrany atd…
- Musíme z centra města co nejdříve odklonit
stále hustší dopravu. Spolu se Zlínským krajem chystáme vybudování nových kruhových
křižovatek (ul. 6. května, u Alberta, u bývalého
cukrovaru...). Aktivně vstupujeme do jednání o
urychlení realizace R49, na kterou bude napojen jihovýchodní obchvat Holešova. Opakovaně jednáme se Zlínským krajem o provizorním
průjezdu veřejné dopravy přes Strategickou
průmyslovou zónu atd...
- Tlakem na oživení Strategické průmyslové zóny
zdůrazňujeme náš eminentní zájem podporo-

vat vytváření nových pracovních míst pro naše
občany, podporujeme podnikatelské aktivity ve
městě, spolupracujeme se stávajícími subjekty.
- Nadále získáváním externích finančních
zdrojů, především z evropských fondů, pokračujeme a dále budeme rozvíjet infrastrukturu
města (místní komunikace, chodníky, cyklostezky atd..)
- Budeme stále zdokonalovat systém sběru komunálního odpadu s cílem výrazného zlevnění
pro naše občany atd…
A to jsou jen stručně naznačené současné reality i plány na příští volební období…

V nedávné době naše město navštívil rodák Ing. Ludwik Mlynek, který
žije již několik desítek let v Americe. Ocenil a poděkoval za informace, které
si každý měsíc přečte v Holešovsku, které mu město elektronicky posílá. Vyjádřil svůj obdiv nad rozvojem města.

Nejvýznamnější investiční akce v období 2010–2014
Centrum pro seniory (protipož. opatř.)

12

finance
celkem

odpadové centrum v TS

5

30

35

8

kanalizace Tučapy–Količín

35

125

160

regenerace U Letiště

1

3

4

cca v mil.Kč
název akce

peníze
města

3. ZŠ - rekonstrukce bazénu

8

3. ZŠ - školní hřiště

1

cesta - Dobrotice (zahradnictví)

2,5

zámek - střecha a fasáda

5

zámek - nádvoří

dotace

18

19

12

technologické IT centrum

0,5

3

3,5

2,5

Integrovaný varovný systém

1

3

4

20

pískový filtr - krytý bazén

1

1

6

6

hřiště Tučapy

2

2

zámecký náhon

1

1

MŠ Havlíčkova - střecha

1

1

JVO

52

52

rozšíření tříd MŠ do SVČ

4

budova Pivovarská

8

8

auto pro hasiče

3

1. ZŠ - zateplení

4

9

oprava komunikace - Dobrotice

2

kolumbária

1

1

revitalizace Sušilova

21

cyklostezka Přílepy

4

9

parkoviště za kinem

4

koupaliště

6

6

humanizace CpS

22

8

psinec

0,5

0,5

CELKEM

213,5

223,5

437

Září 2014

15

5
5

4
1,5
7

4,5

probíhá

2

probíhá

28

probíhá

4

probíhá

30

probíhá

5

Majetek a dluhy města

Připravované akce
v mil. Kč
název akce

v mil. Kč

peníze města

dotace

finance celkem

ozelenění valu JVO

3

12

15

rekonstrukce stromořadí
- zám. zahrada

1

6

7

poměr v %

stálá aktiva

dluhy

dluhy/aktiva

2009

1 569

48

3,06

2010

1 778

52

2,92

2011

1 793

55

3,07

2012

1 928

79

4,10

2013

1 977

95

4,81

rekonstrukce stromořadí
- hřbitov

0,1

0,6

0,7

zefektivnění IT úřadu

0,6

3,4

4

vrt na koupališti + napojení

0,4

0,4

0,8

2

8

10

2014

2 059

89

4,32

7,1

30,4

37,5

2015

2 120

72

3,40

zateplení 3. ZŠ
CELKEM

odhad

Rozdíl mezi lety
2014 a 2009
v mil. Kč
stálá
aktiva

dluhy

2009

1569

48

2014

2059

89

růst
v mil. Kč

490

41

ANKETA
Protože se snažíme dělat svoji práci dobře
a poctivě a protože se na sociální síti opět objevily
negativní názory na náš časopis a dokonce někteří
pisatelé prahnou po jeho zrušení, udělali jsme anketu v ulicích Holešova na toto téma.
Otázka: Čtete časopis Holešovsko, jak se
Vám líbí, jsou informace, které přináší, pro Vás
užitečné a jak hodnotíte to, že noviny dostáváte
zdarma do poštovní schránky? Pokud by město
přestalo noviny vydávat, chyběly by Vám nebo
Vaší rodině?
Irena Smrčková, důchodkyně, 67 let, trvale žijící v Holešově … : „Určitě chyběl. Čteme jej
doma všichni a informace v něm
sdělované jsou pro nás důležité.

To, že jej máme každý měsíc ve schránce, oceňujeme jako dobrou službu radnice pro obyvatele
města.“
Věra Rozsypalová, kuchařka, 41 let, trvale žijící v Žopech:
„Noviny Holešovsko čteme doma
všichni. Dostáváme je pravidelně každý měsíc do naší domovní
schránky. Dovíme se, co se kde
staví, opravuje, kdo se narodil či
oženil a jaké jsou v Holešově kulturní akce, na které rádi chodíme.
Určitě by nám chyběly.“
Josef Bělíček, aktivní důchodce, 75 let, trvale žijící v Holešově:
„Dříve jsem si je kupoval v trafice

Rozhodněte o dalším osudu Holešovska!!!
ANKETA ČASOPISU HOLEŠOVSKO
Vážení čtenáři Holešovska,
v souvislosti s předvolebním bojem před komunálními volbami
zveřejnili někteří aktivisté a kandidáti – požadavek na zrušení časopisu
Holešovsko, který prý obyvatele našeho města nezajímá, nečtou ho a je
neobjektivní. Ať už komunální volby dopadnou jakkoliv, domníváme se,
že byste se Vy, jako čtenáři našeho časopisu, měli vyjádřit a zhodnotit
tento časopis v následující anketě.
Velmi Vás prosíme, abyste odpověděli na níže uvedené otázky
a vyplněný anketní lístek zaslali poštou na adresu Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov nebo vložili do schránky umístěné na
budově městského úřadu nebo do schránky v přízemí na Městském
úřadě Holešov (na zábradlí schodiště – označena jako „Připomínky“),
případně odevzdali na informacích či v podatelně Městského úřadu Holešov. Své názory prosím zašlete nejpozději do 3. října tohoto roku.
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a dnes je dostávám do schránky, což je perfektní.
Čtu je, a kdyby je město přestalo vydávat, určitě
by mi chyběly.“
Ing. Jiří Kouřil, 61 let, soukromý podnikatel, trvale žijící v Holešově: „Najdu je ve schránce, sednu
si k večeři, listuju a čtu. Obsah je
vždy dobrý. Snaží se postihnout
dění a život v Holešově i okolí.
Najdu v nich, co potřebuji. O tom,
zda bych do nich nějakou rubriku přidal, bych
musel hodně přemýšlet.“
Za rozhovory poděkovala
Jana Zapletalová

Anketní lístek:
1. Jak hodnotíte úroveň časopisu Holešovsko (prosíme, oznámkujte úroveň
časopisu jako ve škole od 1 do 5 – jednička je nejlepší, pětka nejhorší): ….
2. Oznámkujte (1–5) dle Vašeho hodnocení jednotlivé rubriky časopisu:
Město, městský úřad: …
Mikroregion:
…
Kultura:
…
Školství, děti, mládež:
…
Sociální oblast, firmy: …
Spolky, politické strany: …
Sport:
…
Vlastivěda:
…
3. Zaškrtněte, jak hodnotíte současnou podobu Holešovska a jeho distribuci (rozvoz do schránek zdarma) oproti předcházející podobě Holešovska a jeho tehdejší distribuci (prodej v trafikách)
…. lepší nyní// … lepší dříve// … stejné// … nevím//
4. Souhlasíte s požadavkem na zrušení časopisu Holešovsko – zaškrtněte
prosíme Váš názor: … souhlasím// … nesouhlasím// …je mi to jedno//
5. Pokud chcete, uveďte zde jakékoliv Vaše připomínky a požadavky na
časopis Holešovsko:

Holešovsko

20. řádná schůze Rady města Holešova,
která se konala 25. srpna 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova z 11.
srpna 2014;
stanovila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, z důvodu organizačních změn počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Holešov na 73, a to s účinností od 1. 9. 2014;

schválila pronájem části městského pozemku p. č.
595 o výměře cca 700 m2, ostatní plocha, k. ú. Tučapy
u Holešova, Zdeňku Trhlíkovi za cenu 1 Kč/m2/rok
na dobu 15 let;
schválila uzavření smlouvy se společností Ekodrill,
s. r. o., Zlín, Sokolská 418, IČ 60739207, na provedení
vrtu v rámci projektu „Zdroj vody pro město Holešov“ dle předloženého návrhu;
schválila nabídku společnosti Petr Vykrut – zahrad-

nické práce, U Haldy 1616/68, Ostrava-Hrabůvka,
jako nejvýhodnější pro provedení „Rekonstrukce
stromořadí na hřbitově v Holešově“, a to na základě
doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější
nabídky na veřejnou zakázku;
schválila uzavření dodatku č. 5 týkajícího se vlastnictví pronajímaných budov a pozemků k nájemní
smlouvě se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., dle předloženého návrhu.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Holešova
Starosta města Holešova podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Holešova se uskuteční
dne 10.10. 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a dne 11.10. 2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Holešova ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: Centrum pro seniory Příční č.p.
1475
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Bořenovská, Dělnická, Hankeho, Holajka, Horní, Nábřeží, Nám. Dr. E. Beneše (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 88),Nám. F. X. Richtra, Nám. sv. Anny, Nám.
Svobody, Přerovská, Příční, Střelnice, Třešňové Sady,
Tučapská, U Rusavy, Vítězství, Zámecká, Želkov
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: 1. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady č.p. 630
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Malá, Masarykova, Nám. Dr. E. Beneše (20, 21, 25, 26,
32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 1245,
1614), Pivovarská, Smetanovy Sady, Tyršova (657, 658,
987, 1103, 1162, 1163), U Potoka
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost: Základní umělecká škola F. X.
Richtera, Bezručova 675
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova,
Jarošova, Jiráskova, K Větřáku, Komenského, Květná,
Luhy, Osvobození, Partyzánská, Plajnerova, Sadová,
Sportovní, Tovární (917, 918, 919, 920, 921, 922, 1093,
1097, 1099, 1167, 1280), Tyršova (703, 1003, 1094, 1135, 1138,
1145, 1276, 1352, 1353, 1441,
1442, 1443, 1446, 1449, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458, 1459,
1461, 1462, 1463, 1464, 1465,
1466, 1467, 1468, 1469, 1471,
1472, 1473, 1474, 1476, 1477,
1479, 1480, 1481, 1482, 1483,
1484, 1486, 1487, 1499, 1556,
1561, 1578, 1584, 1586, 1662),
U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost: 2. Základní
škola Holešov, Smetanovy sady
č.p. 625
- pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu
v Holešově:
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Grohova, Nádražní, Očadlíkova, Palackého (436, 438,
493, 494, 495, 499, 504, 507, 508, 510, 513, 520, 521,
523, 524, 530, 531, 532, 533, 535, 539, 540, 544, 545,
728, 729, 741, 742, 743, 769,777, 813, 821, 856, 859,
960, 961, 962, 974, 1063, 1090, 1110, 1128, 1168, 1169,
1232, 1233, 1252, 1278, 1287, 1339, 1340, 1341, 1400,
1412, 1431, 1452, 1478, 1494, 1577, 1634, 1666, 1667),
Plačkov, Samostatnost, Za Drahou
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost: Budova městského úřadu II., Tovární č.p. 1407
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Holešovská, Tovární (1100), U Letiště
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost: Dům s pečovatelskou službou,
Novosady 1597
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Bartošova, Dlažánky, Havlíčkova, Národních bojovníků, Nerudova, Novosady (351, 352, 353, 354, 358,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
765, 768, 770, 857, 1068, 1290, 1437, 1496, 1566, 1568,
1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601,
1602, 1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642), Sušilova,
Školní
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost: Mateřské centrum Srdíčko, Školní
č.p. 1582
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Novosady (1247, 1286, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357,
1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1367, 1500, 1501, 1502, 1503, 1562, 1563, 1564, 1565,
1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576,)

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost: 3. Základní škola Holešov, Družby
č.p. 329
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Všetulích:
Družby, Dukelská (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423,
424), Hanácká, Kráčiny, Palackého (129, 130, 133, 135,
136, 191, 200,224,244, 245, 257, 258, 260, 263, 264,
270, 308, 319, 330, 333, 359,411), Slovenská
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost: Středisko volného času p.o.,
TYMY Všetuly, Sokolská č.p. 70
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Všetulích:
6. května, Dukelská (47, 51, 54,56, 57,69, 85, 89, 99,
155), Krátká, Míru, Ovocná, Palackého (23, 59, 60,
147, 157, 183, 188, 193, 203, 222, 229, 232, 262, 306,
432, 502, 229), Polní, Růžičkova, Rymická, Sokolská,
Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost: Budova OV Tučapy, Tučapy č.p. 68
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově – Tučapech.
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost: budova školy Dobrotice, Dobrotice č.p. 96
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově – Dobroticích.
ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost: Budova OV Žopy, Žopy č.p. 63
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově-Žopích.
ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost: budova OV Količín, Količín č.p. 93
- pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu
v Holešově–Količíně.
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky) nebo totožnost
a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis
v evidenci obyvatel.
Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
V Holešově dne 20. 09. 2014
Pavel Svoboda, starosta
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Informace Městské policie Holešov
1) Prevence kriminality v Holešově
Vážení občané města Holešova,
většina z Vás byla cestou srpnového vydání
měsíčníku „Holešovsko“, manažerem prevence
kriminality str. Bc. Romanem Zálešákem, seznámena s projektem prevence kriminality našeho
města a dotačním programem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Dotazník je umístěn
na na webových stránkách Městské policie Holešov: http://mp.holesov.cz/ a k dispozici je také
v tištěné podobě v místě prvního kontaktu ve vestibulu Městského úřadu Holešov.
Aby skutečná vypovídající hodnota dotazníku byla co nejvyšší, je nutné vyjádření co největšího počtu respondentů. Proto se na Vás, vážení občané města Holešova, opětovně obracíme
s žádostí o vyplnění našeho dotazníku, kdy nejjednodušší cestou je přes uvedené webové stránky
městské policie.
V případě, že náš plán - program prevence
kriminality bude úspěšný, nebude to ku prospěchu MěP, ale ku prospěchu všech obyvatel města,
protože se bude jednat o další nerepresivní krok,
který povede ke zvýšení bezpečnosti obyvatel
a návštěvníků města. Za spolupráci Vám děkuji.
2a) CEREK – centrální registr jízdních kol
Již v předchozích vydáních regionálního
měsíčníku města Holešova jsme informovali
o možnosti registrace jízdních kol v centrálním
registru jízdních kol „CEREK“, kdy odkaz k provedení registrace je umístěn na webových stránkách Městské policie Holešov. Vzhledem k tomu,
že ne každý občan má přístup k internetu, zavádí městská policie v Holešově novou službu pro

občany, kteří přístup k internetu nemají. Jedná se
o registraci jízdních kol přímo na služebně městské policie v Holešově (nám. F. X. Richtra 190, zámek Holešov), a to každou středu v měsíci v době
od 15.00 h do 16.30 h, kdy těmto občanům bude
umožněn přístup k internetu. Upozorňujeme, že
registrace je firmou CEREK zpoplatněna částkou
50,--Kč/5let/1 jízdní kolo. Dále je k registraci potřeba znát jedinečné výrobní číslo rámu jízdního
kola, které naleznete na spodní části rámu mezi
pedály nebo v záručním listu. Po dokončení vyberete způsob platby (pomocí
SMS, platební bránou nebo
platební kartou). Po registraci obdržíte emailem certifikát a přístupové údaje do
evidence CEREK – opět za
tímto účelem bude umožněn
v uvedenou dobu těmto
občanům přístup k internetu.
2b) Cyklisté a podzim
S neúprosně se blížícím
podzimem, kdy právě na podzim bývá ráno dlouho šero
a vpodvečer se začíná brzy
stmívat, se strážníci městské
policie začali věnovat správnému vybavení jízdních kol.
Lidé často nemají správně
vybavená jízdní kola a na
zhoršenou viditelnost nejsou
připraveni - chybí jim přední
bílé světlo, zadní červené světlo či odrazky. Přitom zásada

Provoz MěÚ Holešov 6. října
přerušen
Podle informace firmy E.ON bude v pondělí 6. října 2014 provoz
Městského úřadu v ul. Masarykova (i v ul. Tovární) z důvodu přerušení dodávky energie přerušen. V ulici Masarykova a v některých dalších místech proběhne z důvodu plánovaných udržovacích
prací v pondělí 6. října 2014 od 7.30 do 17.30 hod. odpojení od el.
sítě. Z tohoto důvodu a nemožnosti provozu počítačové sítě budou
budovy MěÚ Holešov v tento den zavřeny. Pokud budete moci, vyřiďte si potřebné věci v jiném termínu. Náhradním úředním dnem
bude pro veřejnost úterý 7. 10. Úřad bude otevřen do 17 hodin.
Děkujeme Vám za pochopení
R. Seifert
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str. Eduard Dlhopolček, DiS.
pověřen řízením MěP

Obnova alejí na hřbitově
Město Holešov oznamuje občanům plánované
práce na zeleni na hřbitově. V průběhu měsíců září
a října bude vykáceno stromořadí lip, které je ve
špatném stavu a poškozuje pomníky. Pařezy budou
odfrézovány a bude vysázena nová alej zeravů. Dále
budou dosazeny svitely do vstupní části hřbitova,
zeravy do druhého stromořadí a čtyři lípy ke kříži.
Celé akci předcházela projekční příprava, administrace žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, biologické hodnocení, které
vyloučilo výskyt zvláště chráněných druhů živočichů vázaných na kácené stromy, povolení kácení
a výběrové řízení formou veřejné zakázky. Vítězná
firma Petr Vykrut – zahradní služby zrealizuje zakázku za 339 711 Kč. Rychlost realizace bude záviset

Nová přípojka do sportovního areálu
Již začátkem prázdnin byl dán na městský
úřad v Holešově požadavek na celkovou rekonstrukci sportovního areálu v Tučapech.
Jelikož objekt, který využívají místní složky
(fotbalisti, hasiči a myslivci), je ve velmi špatném
stavu, domluvily se místní spolky na schůzce s vedením města.
Do areálu, kde fotbalisti Tučap pravidelně
hrají okresní soutěž, hasiči pořádají Podhostýnskou hasičskou ligu a myslivci společné hony
a okresní zkoušky psů, se starosta p. Svoboda i
místostarosta p. Chmelař přijeli osobně podívat

vidět a být viděn je velice důležitá. Chybějící či
slabé osvětlení může mít za snížené viditelnosti fatální následky. V tyto dny nelze opomenout
i jízdu ve světlém oblečení, nejlépe doplněném reflexními prvky či reflexní vestou, které zvyšují viditelnost cyklistů na vozovce. Řidiči motorových
vozidel v mnoha případech cyklisty zahlédnou
na poslední chvíli, kdy už nestačí rychle zareagovat a může dojít k vážné dopravní nehodě.
Kontroly budou strážníky prováděny nejméně do
konce podzimu.
3) Akce v kynologickém
klubu v Holešově
V areálu Kynologického
klubu Holešov proběhla v sobotu 23. 8. 2014 akce s názvem
„den otevřených dveří“.
V odpoledních hodinách
se této akce zúčastnili i strážníci Městské policie Holešov.
Návštěvníci akce se tak mohli seznámit s prací psovodů
Městské policie Holešov při
výcviku služebních psů a zároveň si prohlédnout vystavené
odchytové pomůcky používané městskou policií. Strážníci také ochotně zodpověděli
dotazy týkající se pohybu se
psem po městě. Rovněž proběhla prezentace dokončených záchytných kotců.

na stav této budovy. Po zjištění problémů,
jako například nevyhovující elektrická
přípojka, zoufalý stav sociálního zařízení, drolící se betonové podlahy apod., se
dohodli, že v první fázi bude provedena
oprava elektrické přípojky. Na posledním
zasedání Rady města Holešova byla schválena částka 300 tis. Kč na tuto opravu.
Zdeněk Chytil
člen výboru TJ Sokol Tučapy,
SDH Tučapy
člen MS Háje Tučapy - Bořenovice

především na klimatických
podmínkách. Akce by měla
být hotova do 25. října, aby
byl hřbitov upraven a uklizen na podzimní uctění
Památky zesnulých. Město
Holešov tímto žádá občany o vstřícnost a trpělivost
v době realizace zahradnických prací na hřbitově, které vyústí k vytvoření důstojného prostředí v zahradě
posledního odpočinutí.
Ing. Pavla Pšejová –
referentka OŽP

K obsazení volebních komisí
V Holešově došlo k nepříjemnosti týkající se obsazení
volebních okrskových komisí kandidujícími stranami.
Jedna z politických stran podala návrh na delegování
pozdě, tedy po termínu. Přitom ten je jasně zákonem
dán a musí se dodržovat. O to více v tomto vyhroceném období. Zákon říká: 10. září (středa) - Delegování
zástupců volebních stran do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona) - volební strany; a 11. září
(čtvrtek) - jmenování členů okrskové volební komise na
neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona
v úvahu – starosta. K doplňování komisí ale nemuselo
dojít, protože nominovaný počet členů přesahuje zákonné minimum.
red.

Holešovsko

Sto let od zahájení „Velké války“ – 1. světové války
V letošním létě jsme si připomněli významné
výročí – 100 let od vypuknutí první světové války.
Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země,
protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo. Historie první světové války bývá
v dnešní době neoprávněně přehlížena. Do tohoto
velkého světového konfliktu bylo zapojeno velké
množství našich předků, kteří bojovali na obou
válčících stranách. Do nového století se přitom
naši předkové dívali se značným optimismem.
Přineslo nové vynálezy, které měly posloužit celému lidstvu. Všechny novinky techniky měly ale
záhy posloužit válečné mašinerii.
V průběhu první světové války bylo mobilizováno celkem 70 156 000 mužů. Dohodové státy
mobilizovaly celkem 44 558 00 mužů. Centrální
mocnosti, mezi něž patřilo také Rakousko-Uher-

sko, pak mobilizovaly 25 598 000. Na straně Dohody padlo 5 413 000 mužů, na straně centrálních
mocností 4 029 000 mužů.
Válka, vyhlášená Srbsku 28. 7. 1914, brzy
těžce dolehla na všechny obyvatele i našeho města. Muži většinou narukovali, bojovali hlavně na
východní a jižní frontě, mnozí z nich se vrátili těžce raněni, 112 jich z Holešova padlo. Další padlí
pocházeli ze Všetul, Količína, Dobrotic, Tučap
a Žop a také z židovského města a samozřejmě ze
všech obcí našeho regionu. Celkově stovky mužů.
Bohatě se rozvíjející společenský život na počátku
20. století ustal. Zásobovací potíže se stupňovaly,
obyvatelstvo trpělo nedostatkem potravin, nebylo čím topit. Nepomohla ani komise zřízená pro
zajišťování zásobování, černý trh rostl, drahota se
stupňovala. Město bylo přinuceno upisovat pří-

spěvky na válečné výdaje. Celkem město a někteří
jeho majetnější obyvatelé odvedli na 7 válečných
půjčkách téměř 3 miliony korun. Město Holešov se finančně zcela vyčerpalo, zmizely i peníze
z fondů a nadací, které vlastnilo, upsané půjčky se
nikdy nevrátily.
Tyto události jsme si připomněli pietním
aktem v sobotu 13. září u opraveného pomníku
v Americkém parku. Ten připomíná nejen oběti
napoleonských válek, ale také holešovské muže
padlé v první světové válce. Měli bychom si historii stále uvědomovat, protože současnost není
klidná a vznikají nové konflikty, které se v globálním světě dotýkají stále více i nás.
Rudolf Seifert

Kříž ve Všetulích prošel celkovou opravou
Všetuly – Po náročnější opravě významného památníku v Americkém parku nyní proběhla v rámci obnovy památek ve městě oprava
kříže s korpusem Krista ve Všetulích na návsi.
Město Holešov tak průběžně pokračuje v údržbě
a obnově svého kulturního a historického dědictví a obnovuje i státem neevidované a drobné
památky.
Kříž na návsi ve Všetulích je významnou
a hodnotnou stavbou, i když není barokního původu jako jiné ve městě. Tento kříž je starší než
z ul. Rymická a pochází z konce 19. století (1895).
Byl opraven v r. 1914 rodinou Vaverkovou, stavitelů kříže, a v roce 1964 přemístěn do zvonice –
kapličky. Je zhotoven z osmi dílů různého druhu
pískovce, ale převážná část je z pískovce hořického. Korpus Krista je odlitek. Jedná se o velmi zdařilé a hodnotné řemeslné dílo z konce předminu-

lého století, které dokládá kvality kameníků v této
době. I z tohoto důvodu je třeba si památky vážit.
Kříž byl nejvíce poškozen ve spodní a střední části, kde se také nacházely mramorové desky
(nahrazeny žulovými). Ty trhaly, podobně jako
některé kovové prvky, pískovec. Z toho důvodu
proběhla i výměna některých částí kříže a také
železných čepů za nerez. Součástí bylo očištění
památky, odstranění různých barevných nánosů
a také betonových plomb a vysprávek. V závěru
prací proběhlo sjednocení a napuštění látkami zamezujícími vlhnutí (hydrofobizace). Celkové náklady na opravu se pohybují kolem 75 000 korun
a jsou hrazeny z rozpočtu města, kapitoly „obnova
památek města Holešova“. Práce provedla firma
HP Kámen Hulín.

Parkoviště u polikliniky
z Novosad je pro veřejnost

Holešov – V rámci opravy ulice Sušilova a dalších přilehlých lokalit otevřelo město Holešov pro obyvatele a návštěvníky polikliniky parkoviště, které
je přístupné a sjízdné z ulice Novosady. Toto parkoviště bylo dříve pronajato
na autobazar a nyní je celé otevřeno pro parkování vozidel (samozřejmě zdarma). Tímto jen upozorňujeme motoristy na možnost parkování i zastavení
v této lokalitě při návštěvě lékaře či potřebě využití parkovacích ploch v této
lokalitě. Příjezd je přes městský dům a je označen.
Rudolf Seifert

Září 2014

Rudolf Seifert

Castellum Holešov

zve na setkání členů a přátel společnosti u příležitosti 10. výročí jejího
založení, které se koná ve středu 1. října 2014 v 17.00 hodin v sala terreně
holešovského zámku.
Součástí programu bude vzpomínka na zakladatele společnosti Jiřího
Zapletala, vystoupení souboru Corda Magico a prezentace desetileté činnosti
Castella.
Na setkání navazuje koncert sourozenců Ulrychových a skupiny Javory v 19.30 hodin v kině Svět. Vstupenky na koncert jsou v předprodeji
v Městském informačním centru.
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Studentské brigády lze hodnotit velmi kladně
Holešov – Jako nový projekt v rámci podpory aktivit mládeže a jeho vedení k smysluplnému
využívání volného času jsou i studentské brigády. Ty zorganizovalo město Holešov po vzoru
podobných aktivit z Nového Jičína a inspirace
z Parlamentu dětí mládeže města. Zaměstnání
103 brigádníků můžeme skutečně brát jako velmi
podnětný a zajímavý projekt, který by měl pokračovat i v příštích letech.
Během letošních prázdnin a čtyř „dvoutýdenních turnusů“ nastoupilo celkově 103 studentů a žáků učilišť ve věku od 15 do 25 let. Pracovali

celkově ve 14 městských i společenských organizacích a spolupodíleli se na obnově majetku, který
má město ve správě a musí jej udržovat (hřbitov,
parky, hřiště, objekty škol, prostranství v místních
částech atd.).
Podle pracovníků městského úřadu, kteří
měli brigádníky na starosti, a reakce ředitelů škol
a vedoucích organizací jsou brigádníci až na nějaké výjimky kladně hodnoceni. Velkým kladem je
výchova studentů k manuální práci, samostatnosti
a zodpovědnosti. Uvědomili si cenu peněz získaných vlastní prací a také získají vztah k majetku
a svému městu. Kladná odezva byla i u rodičů

brigádníků, takto mladí lidé nemají téměř žádnou
možnost brigádu sehnat.
I přes pozdní výzvu zájem studentů o brigádu převyšoval zájem a možnosti města na organizování brigád. Letní studentské brigády můžeme
tedy podle ohlasů veřejnosti, rodičů a zejména
studentů hodnotit víc než kladně.
Samozřejmě se bude muset město zamyslet
i nad připomínkami a zkušenostmi, které jsme
v této oblasti získali. Ale přejme si, aby město podporovalo aktivity svých obyvatel i tímto způsobem
také v dalších letech.
Rudolf Seifert

Dožínky našeho mikroregionu počasí nezhatilo
Holešov – Podobně jako na zemědělských
pracích po celý letošní rok, tak i na dožínkách
jsme si užili rozmary počasí. Ale stejně jako zemědělci v našem regionu dokázali úrodu uhájit,
i dožínky Mikroregionu Holešovsko proběhly důstojně. Po loňském nultém ročníku se 13. a 14. září
2014 zaplnilo město Holešov krojovanými Hanáky
a také několika Valachy, či renesančními mušketýry z Kurovic a mohli jsme oficiálně poděkovat za
sklizeň a hojnost, ve které máme možnost žít.
Letošní dožínky byly ale spjaty s dalšími
událostmi a spojeny s významnými výročími.
Před sto lety v létě 1914 propukla první světová
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válka, jeden z nejhorších konfliktů a tragédií světa, v Holešově se konala jedna z největších národopisných výstav na území českých a moravských
zemí vůbec a na jaře toho roku byl také v Holešově založen Klub českých turistů. A právě i tyto
události jsme si v průběhu dožínkového víkendu
připomněli. Kromě toho proběhl den otevřených
dveří 2. Základní školy i s výstavou kronik a dalších materiálů obcí našeho mikroregionu, dále výstava v 1. Základní škole o roku 1914 a na zámku
výstava ovoce a zeleniny s dalším doprovodným
programem. Navíc byla otevřena velmi hodnotná
a povedená výstava v prostorách kina Svět o Hanácko-valašské krajinské výstavě 1914.

O dožínkách se jistě ještě zmíníme v dalším
Holešovsku, ale nyní alespoň poděkování všem
účinkujícím a pořadatelům. Hlavním pořadatelem je Mikroregion Holešovsko a jeho obce, město Holešov a jeho organizace (Městské kulturní
středisko, 1. a 2. Základní škola, Ústřední školní
jídelna atd.) a také Římskokatolická farnost Holešov, zemědělci a chovatelé z regionu a řada dalších
jednotlivých aktivistů a pomocníků. Všem patří
upřímné poděkování, a ocenění, protože zajistit
tak pestrý a kvalitní program v tak nepředvídatelných podmínkách nebylo jednoduché.
Rudolf Seifert

Holešovsko

MIKROREGION

Hody andělů strážných v Količíně
Količín - Vrcholem pestrého víkendového
programu Hodových slavností andělů strážných
v Količíně byla první zářijovou neděli polní mše
svatá. Uskutečnila se tradičně v parčíku na návsi
u slavnostně vyzdobené kapličky. Sloužil ji nový
kaplan holešovské farnosti otec Jacek. Na společ-

né nedělní bohoslužbě se zde sešlo nejen mnoho
občanů z Količína, ale přišli i lidé z okolních obcí,
oba holešovští místostarostové, členové Osadního
výboru Količín v čele s předsedou Jiřím Kaňou
a někteří zastupitelé města Holešova. Pouť byla zahájena čestným průvodem členů sboru dobrovol-

ných hasičů a hostů za doprovodu dechové kapely.
Slunečné počasí nedělního dopoledne duchovní
zážitek přítomných ještě umocnilo. Po skončení
mše svaté se všichni sešli u dobrého oběda v místní hospůdce Pod Lipami.
JZ

OMLADINA NA HODECH V KOJETÍNĚ
V neděli 17. srpna se po dvou letech půstu
zúčastnila Martěnská Omladina tradičních kojetínských hodů. Program začal tak, jak už to tradičně bývá, krojovaným průvodem v 9.00 hodin
od sokolovny na Masarykovo náměstí za podpory

dechové hudby Věrovanka, kde proběhlo vystoupení všech pozvaných souborů včetně předání hodového práva. Přítomní návštěvníci a vystupující
soubory si přišli na své, neboť tyto hody mají již
svou dlouholetou tradici, ať už je to hudba, tanec,
zpěv, ale i dobré jídlo či jarmark
se zbožím všeho druhu. Na své
si přišly i děti, pro které byly
připraveny pouťové atrakce.
Bohatý program, ve kterém se
představily přítomné soubory
nejen z Hané, ale i hosté ze zahraničí, jistě potěšil přítomné
diváky.
Se svým vystoupením se
Martěnská Omladina jistě neztratila mezi takovými soubory
zvučných jmen, jako jsou Beseda Kojetín, folklórní soubor
Kosíř s Kostelce na Hané a jiné.
Předvedla taneční pásmo ha-

nácké besedy za podpory malé Omladinky. Bylo
to jejich první větší vystoupení na tak velké kulturní akci a jak uspěli? Není třeba se chválit, ale
zasloužený potlesk při každém tanci a hlavně za
dobrý výkon byl poděkováním za tvrdé zkoušky,
které jsou uskutečňovány pravidelně každou neděli od února tohoto roku. To, že se dala dohromady parta lidí, kteří mají rádi hudbu, zpěv, tanec
a dobrý kolektiv bez rozdílu věkové kategorie, bez
závisti, podlosti a v kruhu srdečného přátelství,
svědčí o tom, že ve svém volném čase si najdou
chvíli, aby udělali něco nejen pro své zdraví, ale
pobavili i jiné svým seniorsko-juniorským vystoupením.
K dobré hodové neděli přispělo i pěkné
a hlavně příjemné letní počasí. A protože, jak se
říká s jídlem roste chuť, již se těší tento spolek
Omladina na další vystoupení, kterými má zaplněné celé září, ať již je sobota nebo neděle.
Drahoslav Bojňanský

Nezapomenutelný Miroslav Konečný
Kdo měl štěstí poznat Miroslava Konečného
jako člověka a také jako starostu obce Ludslavice,
patří ke šťastným lidem. Pod jeho vedením se od
r. 2002 obec významně změnila a prošla znatelným vývojem. Společenský život je v Ludslavicích
i v našem regionu i díky jeho aktivitám ovlivněn
činností dobrovolných spolků, jsou dodržovány
tradice a zvyky či besedy s občany. Obec získala
v roce 2006 v soutěži Vesnice roku čestný diplom
za podporu Programu obnovy venkova a v roce
2007 uznání za zapojení občanů a členů zastupitelstva do Programu obnovy venkova, v roce 2008
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to pak byla Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem.
Tragická událost z počátku letošního září ale
ukončila jeho život. Odešel obětavý a skromný
člověk, kterému nechyběl osobitý humor, nadhled
i láska k obci, přátelům a především k rodině - v posledních letech především k největší lásce, dvěma
vnukům. Všem nám tento srdečný člověk chybí.
Čest jeho památce.

Rudolf Seifert
Holešov
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Závěrečný koncert vrcholem Týdne s Letní školou
barokní hudby
Holešov - Vrcholný hudební i umělecký zážitek připravili divákům a posluchačům lektoři
a frekventanti Letní školy barokní hudby 2014 na
svém závěrečném koncertu. Tématem a náplní letošního 12. ročníku bylo České baroko. Te Deum
D dur J. D. Zelenky, které společně nacvičili, předvedli obecenstvu pod dirigentskou taktovkou zakladatele LŠBH Romana Válka v podvečer neděle
15. srpna ve velkém sále zámku. Uzavřeli tím tak
v Holešově další úspěšný ročník tohoto mezinárodního workshopu, jediného svého druhu v ČR,
který probíhá ve Zlínském kraji. V letech 2003 2007 se uskutečnil v Rajnochovicích, 2008 - 2010
v Kelči a od r. 2011 doposud přemístili pořadatelé
tento podnik k nám, do Holešova. Ten vyhovuje

jak po stránce organizační - prostory, kde jednotlivé třídy nacvičují a ubytovacími kapacitami (pro
cca 120 lidí), tak i koncertními prostorami, které
skýtá především zámek, ale i např. kostel sv. Anny.
Před hlavní částí koncertu, které patřila druhá
půlka programu, zazněly také tři skladby v podání vítězů interní interpretační soutěže studentů
LŠBH. Ti mají nejen možnost vystoupit s libovolným programem za doprovodu orchestru na závěrečných koncertech kurzů, ale vzniká jim také
kontakt s prestižním hudebním festivalem Znojmo, kde mohou v dalším roce uvést vlastní sólový
recitál za doprovodu profesionálního barokního
tělesa Czech Ensemble Baroque. Ohromujícím
vyvrcholením bylo závěrečné provedení Te Dea
D dur Jana Dismase Zelenky (1679 - 1745), který je nazýván „českým katolickým“ Bachem! Tato
církevní skladba poprvé zazněla pravděpodobně
v roce 1731 u příležitosti poděkování za šťastný
porod princezny Marie Josefy. Tímto provedením
vzdali organizátoři LŠBH hold tzv. České hudební
emigraci v rámci Českého roku hudby a zaznělo
ještě v bazilice na sv. Hostýně a v kostele sv. Petra
a Pavla v Kelči. A co řekl o LŠBH v Holešově její
duchovní otec dirigent Roman Válek, pro kterého
je právě místní zámek svými podmínkami ideální? „Jsou to skvělé prostory, které když se zaplní

jinou než symfonickou hudbou, mohly by přitáhnout lidi. Z Holešova může být tak trochu druhá
Litomyšl.“Nyní již nezbývá, než se těšit, jakou
hudební krásu připraví účastníci dalšího ročníku
LŠBH v příštím roce a všem aktérům poděkovat
za letošní hudební zážitky, které do Holešova lákají stále více příznivců kvalitní vážné hudby.
Workshop je určen mladým hudebním profesionálům z celé Evropy. Vedení jednotlivých
vyučovacích oborů - kterých je téměř 20 - se
pravidelně ujímají světové interpretační špičky.
Specialitou kurzů je potom společné nastudování
některé z velkých kantát, kde společně se studenty účinkují i jejich lektoři. Studenti tak mají zcela
jedinečnou možnost nejen vidět při práci vynikající profesionály, ale také společně s nimi na díle
pracovat. V minulých letech byla nastudována
díla, jako Mesiáš, Juda Makabejský, Izrael v Egyptě, Zadok the Priest (G. F. Händel), Mše h moll,
Magnificat, Gott chrt auf (J. S. Bach), Mariánské
nešpory (C. Monteverdi), Te Deum, Exaudiat Te
Dominium (J. B. Lully, M. A. Charpentier, Óda
ke dni sv. Cecílie (H. Purcell), Gloria, Beatus vir,
Dixit Dominus (A. Vivaldi) Daniel v jámě lvové
(G. P. Telemann). Letos to bylo již zmíněné Te
Deum D dur J. D. Zelenky.
Jana Zapletalová

Program akcí MKS Holešov - září, říjen
Koncerty

Koncert pro Holešov „Střípky z RIGY“
s Moravskými dětmi
Úterý 23. 9. v 19.00 hod., zámek Holešov, velký
sál; vstup zdarma.
Koncert pod záštitou místostarosty Mgr. R. Seiferta je spojením nejenom zpěvu, zážitků, ale i projekce z World Choir Games v Lotyšsku – RIZE.
KONCERT SKUPINY JAVORY
- HANA A PETR ULRYCHOVI
Středa 1. 10. 2014, 19:30 hod., kino Svět Holešov.
Vstupné: 250 Kč.
Koncert Big Bandu Holešov a Martina Chodúra
Čtvrtek 9. října, 19.00 hod., kino Svět
Bluesový podzimek - pátek 24. 10.

Pro děti

POVÍDEJ, PAŇÁCO
Pátek 24. 9., 13.30 hod., kino Svět Holešov; pásmo
dvou klasických pohádek O Budulínkovi a O perníkové chaloupce v podání loutkářského souboru
Říše loutek Kroměříž. Pohádkami děti provází dva
klauni Paňáca a Popleta, který stále nechce pochopit, že děti vědí více než on. Kvůli tomu dochází
k mnoha humorným zápletkám, které musí jeho
kolega Paňáca za pomoci dětí vyřešit. Loutkové
divadelní představení; vstupné: plné 60, snížené
40 Kč.
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Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA
Středa 22. 10., 13.30 hodin, kino Svět Holešov;
minimuzikál podle literární předlohy Josefa Koláře. Scénář a hudba Marek Eben. Představení je
hrané dětmi ze ZŠ Jana Bezděka Martinice. Divadelní představení, 40 min.; vstupné: plné 50, snížené 30,- Kč.

Výstavy

SVU Mánes Holešov 2014
Do 28. 9., zámecká galerie, zámek Holešov. Historie
spolku ze sbírek Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group a privátních sbírek a současnost spolku z majetku autorů a soukromých
sběratelů.
Svým rozsahem jedinečná výstava na zámku
v Holešově představí širokou paletu výtvarných
děl jak z prvé etapy existence spolku, tak i z období jeho současného působení; vstupné: a) historická část SVU. Mánes: plné vstupné: 80,-; snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, senioři): 50,-;
školní skupiny: 30,-; děti do 6 let: zdarma; držitelé průkazu AMG ČR, průkazu pracovníka NPÚ,
ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku: zdarma;
b) současná část SVU. Mánes: plné vstupné: 80,-;
snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, senioři):
50,-; školní skupiny: 30,-; děti do 6 let: zdarma;
držitelé průkazu AMG ČR, průkazu pracovníka
NPÚ, ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku: zdarma.

Hračky dávné i nedávné
Do 31. 10., zadní galerie zámku Holešov. Prázdninová výstava historických hraček pro malé i velké.
Panenky, kočárky, pokojíčky, medvídci, vozítka,
kostky a další hračky se poprvé vydají na zámek
v Holešově. Výstavu tvoří exponáty zapůjčené od
sběratelky hraček a panenek Aleny Pleslové ze Záměle u Rychnova nad Kněžnou, která svou sbírku
tvoří již 25 let; vstupné: plné 60,-; snížené (děti od
6 let, studenti, senioři): 40,-; školní skupiny: 20,- /
1 žák + pedagogický doprovod zdarma; rodinné
vstupné: 160,-; děti do 6 let: zdarma.
Lidé na pouti – fotografie Dalibora Bednáře
Do 31. 10., zámek Holešov, arkády v přízemí. Projekt fotografa Dalibora Bednáře zachycuje portréty účastníků poutí. Minimalistické, nearanžované
portréty vypovídají nejen o fyziognomii účastníků, ale dávají i vhlédnout do nitra, duchovního rozpoložení účastníků poutí. Autor ukazuje,
že návštěva daného poutního místa nemusí mít
v současné době vždy jen náboženský význam;
vstup volný.
LETNÍ ILUZE XII.
Do 28. 10., zámek – New Drive Club; tradiční
výroční souhrnná výstava obrazů, grafik, plastik,
užitého umění a fotografií.
>>>

Holešovsko

Město a výstava - Vzpomínka na Hanácko-valašskou krajinskou výstavu v Holešově 1914
Do 31. 10., kino Svět, Kinoklub; připomenutí stoletého výročí významné události, která ovlivnila
celé naše město i region. Krajinská výstava, která
nemá v novodobé historii našeho města obdoby,
hýbala před sto lety celým regionem. Prezentoval
se zde nejen průmysl a živnosti, ale také národopis,
školství, zemědělství a vědecký a kulturní rozkvět.
Původní plány pořadatelů bohužel poznamenal
sarajevský atentát a nástup první světové války.
INDONÉSIE TŘÍ TVÁŘÍ
Pátek 24. 10., Městské knihovna Holešov - výstava fotografií; tři fotografové, tři pohledy, jedna
výstava; vystavují Michaela Doleželová, Monika
Jeglíková, Milan Caha; výstava potrvá do 28. 2.;
vstup zdarma.

Přednášky

Chráněná území Zlínského kraje
23. 9., 17 hod., Městská knihovna Holešov; před-

náška pracovníka Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně RNDr. Dušana Trávníčka, doprovázená obrazovou projekcí; vstupné: 25 Kč.

ského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
na dřevozpracující průmysl pod Hostýnskými vrchy; přednáška Vlastivědného kroužku v Holešově.

Týden knihoven v holešovské knihovně
6. - 11. 10. Městská knihovna Holešov; zápisné
pro nové čtenáře zdarma, amnestie pro dlužníky (prominutí upomínek), dny otevřených dveří,
internet zdarma pro neregistrované návštěvníky,
videoprojekce s přednáškou.

INDONÉSIE, 8 LET NÁVRATŮ
Pátek 24. 10., 19.00 hod., Městská knihovna Holešov - beseda a zahájení výstavy fotografií ,,Indonésie tří tváří“; vstupné 25 Kč.

Dekorativní průčelí holešovských domů. Věže
a věžičky v Holešově
7. 10., 17 hod., Městská knihovna Holešov; promítání videodokumentu pana Blahoslava Nováka
o holešovských památkách, doplněné přednáškou Ing. Karla Bartoška v rámci Týdne knihoven;
vstupné 25 Kč.
Výroba ohýbaného nábytku v podhůří Hostýnských vrchů
14. 10., 17 hod., studovna Městské knihovny Holešov; pohled etnografa Mgr. Radka Bryola z Valaš-

Noční prohlídka zámku
Pátek 31. 10.; tradiční prohlídka zámku pro děti
i dospělé.

KINO

Mezinárodní festival outdoorových filmů
- 24. – 26. 10., zámek Holešov, New Drive Club,
Městská knihovna

Připravujeme:

Koncert - CHANTAL POULLAIN A SKUPINA
CHANSONS - čtvrtek 20. 11., 19.00 hod., kino
Svět Holešov, 230 Kč.

Společenská kronika
Sňatky
Jana Tománková - Fryšták
Tomáš Nečekal - Fryšták
Šárka Lipnerová - Holešov
Petr Vyrobík - Kroměříž
Markéta Mrnuštíková - Otrokovice
Libor Kameníček - Otrokovice
Martina Slámková - Holešov
David Bakalík - Třebětice
Lenka Trčková - Šumperk
Petr Bank - Šumperk
Jana Klůjová - Holešov
Petr Šťástka - Praha
Lenka Gubániová - Holešov
Tomáš Malének - Holešov
Hana Samková - Holešov
Lukáš Úlehla - Holešov
Julija Mytrenha - Holešov
Pavel Vlček - Holešov
Hana Galetková - Křenovice
Marek Ohlídal - Křenovice
Lucie Čupová - Holešov
Lukáš Karásek - Holešov
Alena Vaclachová - Brusné
Tomáš Hradil - Bystřice pod Hostýnem
Tereza Řiháčková - Žeranovice
Jiří Martinec - Žeranovice
Lenka Martinková - Grymov
Petr Kurovec - Holešov
Petra Myšková - Holešov
Lukáš Juříček - Holešov
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Kateřina Slivová - Ústí nad Labem
Petr Šiška - Holešov
Romana Fuksová - Hulín
David Polzer - Bařice
Pavla Paštěková - Martinice
Robert Bakala - Martinice
Karolína Bubelová - Holešov
Radomil Staněk - Holešov
Jana Šoustalová - Ludslavice
Petr Sedláček - Hulín

Jubilanti

září
Anna Diatková - Holešov
Anežka Tatýrková - Holešov
Emilie Menčíková - Holešov
Milada Zelinková - Holešov
Mária Váňová - Holešov
Jenovéfa Dusíková - Holešov
Františka Šmakalová - Holešov
Libuše Pokusová - Holešov
Milada Douchová - Holešov
Miloslav Valenta - Holešov
Marie Francová - Holešov
Hilda Colová - Holešov, č. Žopy
Olga Zálešáková - Holešov
Miroslav Vyhnálek - Holešov
Drahomíra Riemerová - Holešov
Věroslava Chytílková - Holešov
Jarmila Grebíková - Holešov
Verona Bílá - Holešov
Ludmila Lochmanová - Holešov
Antonín Kundera - Holešov
Josef Franěk - Holešov
Jindřiška Sobotová - Holešov
Věra Matulová - Holešov
Václav Pospíšil - Holešov
Marta Daníčková - Holešov
Marie Procházková - Holešov
Jaroslav Vaculík - Holešov
František Adámek - Holešov
Václav Krajča - Holešov

Narození

Lola Pavlíčková - Holešov
Karolína Jašková - Holešov, č. Količín
Lucie Tkadlčíková - Holešov
Michal Šafařík - Holešov
VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
KTERÉ PROBÍHÁ V PROSTORÁCH NÁDHERNÉ SALA TERRENY HOLEŠOVSKÉHO ZÁMKU.
POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘIVÍTÁNÍ VAŠEHO
DÍTĚTE, PŘIJĎTE SI DOHODNOUT KONKRÉTNÍ TERMÍN NA MĚSTSKÝ ÚŘAD V HOLEŠOVĚ,
DVEŘE Č. 110 - MATRIKA, PŘÍZEMÍ VPRAVO,
TEL. 573521355. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Úmrtí

František Adámek - Holešov
Rudolf Beran - Holešov
Jiřina Hrbáčková - Holešov
Julie Kruťová - Holešov
Božena Macháčková - Holešov
Miroslav Špaldoň - Holešov
Jana Kolaříková - Holešov, č. Dobrotice
Vlastimil Kaiser - Holešov
Milan Krejčí - Holešov
Žofie Neumannová - Holešov
Ludvík Foltýn - Holešov
Pavla Procházková - Holešov, č. Žopy
Vladimír Krcha - Holešov
Ludmila Batoušková - Holešov
Vlasta Chytílková - Holešov
Anežka Konečná - Holešov

- JM -

Občanské sdružení Fotoklub DK Kroměříž
si Vás dovoluje pozvat na

FOTOBRANÍ 2014

Vestibul a prvá klubovna Domu kultury
v Kroměříži, Komenského náměstí 2828.
Otevřeno denně od 2. do 31. října 2014 od 9.00
do 17.00 hodin. V sobotu a v neděli od 9.00 do
12.00 hodin. Vernisáž se koná ve čtvrtek 2. října
2014 v 17.00 hodin.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr
Beletrie

Naučná literatura

Knihy pro dětské čtenáře

BENKOVÁ, Jana – Haló, tady tvoje láska!: Příběh
rozhlasové moderátorky Mileny Maxové, do jejíhož
klidného života vtrhne jako lavina její kolega Ben.
BRABENEC, Vratislav – Denver: Autor, saxofonista a zpěvák undergroundové skupiny Plastic People of the Universe, představuje v této sbírce básně
za posledních 10 let.
F., CHRISTIANA – Můj druhý život: Pokračování životních osudů autorky, kterou čtenáři znají
z knihy „My děti ze stanice ZOO“.
MATHIS, Ayana – Dvanáct kmenů Hattiiných:
Příběh dětí Velké migrace Afroameričanů, jenž se
odehrává na pozadí osudů jedné rodiny.
PENMAN, S. K. – Lví srdce: Druhý díl historické
ságy z období 12. století se odehrává ve Svaté zemi.
SCHULMANN, Ninni – Dívka se sněhem ve vlasech: Detektivní román švédské autorky.
ŠTRÁFELDOVÁ, Milena – Guláš pro Masaryka:
Román je zčásti fiktivní rodinnou kronikou vyhlášené hostinské z jihomoravských Židlochovic, která
skutečně vařila guláš pro prezidenta T. G. Masaryka.

FERGUSON, Alex – Můj příběh: Oficiální autobiografie patrně nejúspěšnějšího fotbalového trenéra historie.
HLUČNÁ SAMOTA: Kniha přináší jedinečný
výbor autentických dokumentů a fotografií, ukázek korespondence, původních neupravovaných
strojopisů básní, povídek a románů Bohumila
Hrabala.
HORÁKOVÁ, Jana – Základy práva pro neprávníky: Publikace poskytuje studentům i laické veřejnosti možnost zorientovat se v základních pramenech práva.
KOSATÍK, Pavel; MAŠEK, Vojtěch – Češi 1952:
Svébytné komiksové zpracování českých dějin.
RUMAN, Michal – Cannabis = Konopí: Unikátní
publikace od předních českých odborníků a publicistů na problematiku konopí u nás.
VAŠÁKOVÁ, Jana – Od pondělí do pátku: Kniha
přináší inspiraci na jednoduché, rychlé a přitom
chutné večeře, které vám zaberou maximálně 30
minut denně.

BŘEZINOVÁ, Ivona – Danda má hlad: Knížka
pro začínající čtenáře o sedmiletém Otíkovi a jeho
nevšední kamarádce – masožravé rostlině.
FUČÍKOVÁ, Renáta – Hus a Chelčický: Populárně-naučná kniha o dramatických událostech 15. století.
GHERBETZ, Petra – Šikulové podruhé: Již podruhé je zde pro šikovné i ty méně šikovné děti
knižní podoba pořadu České televize Šikulové.
JANIŠOVÁ, Tereza – Erilian, střípky hvězd: Fantasy román.
LEITCH, Patricia – Jinny z Finmory: Příběhy o
koních na pomezí dobrodružství a romantiky.
VAN GENECHTEN, Guido – Víš, co má v plínce
myš?: Půvabná kreslená knížka, která pobaví jemným
humorem a navíc naučí vaše dítě chodit na nočníček.
VYDROVÁ, Markéta – Můj skřítek Šalvěj: Byla
jednou jedna malá holčička a ta si hrozně moc
přála mít za kamaráda skřítka…
Další knižní novinky a fond knihovny na www.
knihovna.info nebo www.knihy.holesov.info.
IŽ

Informace z informačního centra:
Prodej vstupenek
MKS Holešov spouští nový online rezervační systém umožňující zakoupení vstupenek přes internet. Na stránkách vstupenky.holesov.info můžete rezervovat i přímo zakoupit vstupenky z pohodlí domova. (včetně
vstupenek na MUSICU Holešov).

Elektronická čtečka knih
v Městské knihovně Holešov
Díky sponzorství firmy TOSHULIN, a. s. mohla Městská knihovna
v Holešově v letošním roce uspořádat nejen již 3. ročník pasování prvňáčků
na čtenáře, ale také rozšířit své služby pro uživatele. Z finančních prostředků
darovaných firmou TOSHULIN, a. s. jsme pro naše čtenáře zakoupili elektronickou čtečku knih PocketBook Touch Lux. Čtečku si mohou vypůjčit
registrovaní uživatelé v dospělém oddělení na základě Smlouvy o výpůjčce
a složení vratné jistiny 1 000,- Kč. Nyní čtečka obsahuje 3 775 nahraných
knih, pro uživatele je důležité, že si na vypůjčenou čtečku mohou dočasně
nahrát další elektronické knihy. Bližší informace zájemci o zapůjčení e-čtečky
získají přímo v Městské knihovně Holešov na nám. Dr. E. Beneše 17 nebo na
www.knihovna.info.cz.
IŽ

Promenádní koncert
s dechovou hudbou
Moravská Veselka

Město Holešov a Městské kulturní středisko v Holešově připravily dva
další promenádní koncerty - tentokrát s dechovou hudbou Moravská Veselka
ze Sušic u Přerova - v neděli 7. 9. 2014.
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ŠKOLSTVÍ
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 – 17.00.
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
22. 9. Den bez aut – pro školy – od 8.30 na hřišti
u 1. ZŠ, od 15.00 do 17.00 na cyklostezce ve Všetulích
25. 9. Jazykové hrátky v rámci Světového dne jazyků – od 15.00 do 17.00/soutěže, hry, kvízy, IT, ES,
AG/
29. 9. Běh za svatým Václavem – 14.30 prezence na
hřišti ve Všetulích, v 15.00 zahájení
3. 10. Konkurs pro děti ve věku 6 – 8 let od 15.00 do
18.00 do připravovaného muzikálu „Šumař na střeše“
4. 10. Pokračování konkursu od 10.00 do 12.00
a od 14.00 do 16.00 v TYMY
4. 10. Kouzelnická škola – od 9.00, učíme se triky
a kouzla s mágem RADEKREM
4. 10. Všetulský jarmark 2014 – od 9.00 do 13.00
v areálu TYMY, prodej perníčků, medu, medoviny,
řemeslných výrobků, dřevěných hraček, ručních
výrobků, pekařských výrobků, ruční výroba svíček
atd., tvůrčí dílny v budově TYMY – výtvarné, rukodělné, dračí dílny, hrnčířský kruh … skákací hrad!
RC modely 9.00 – 13.00, tělocvična TYMY – ukázkové dopoledne – vstup volný
5. 10. Nedělní vyjížďka pro malé i velké – od 14.00,
start/cíl na dvoře SVČ – TYMY, Sokolská 70, Holešov, trasa povede Holešovem a okolím, helma
s sebou povinná, účastnický poplatek 20,- Kč, v cíli
dostanete špekáček, akce se koná pouze za příznivého počasí
7. 10. Turnaj ve stolním fotbálku – od 15.30, startovné 10,- Kč, přihlášky do 6. 10. – TM klub
7. 10. Drakiáda – v 15.30 sraz u TYMY, akce se
uskuteční na poli za tratí, popl. 10,- , různé soutěžní
kat.
7. 10. Keramika na hrnčířském kruhu /zkrátka
pro všechny/ – od 17.00 do 20.00, /jednou měsíčně,
1. úterý v měsíci/, cena za 8 setkání 600,- Kč, přihlášky do 3. 10.
7. – 10. 10. Máme rádi zvířata – od 9.00 do 16.00
malá ZOO v TYMY
8. 10. Podzimní mámení na ulici Pivovarská 1419
– od 15.30, vyrábíme javorové růže a ježky z listí,
cena: 20,- dítě, 30,- dospělí, přihlášky do 6. 10.
10. 10. EVA A VAŠEK K POSLECHU A TANCI od 18.00 do 21.00, cena: v předprodeji 200,-,
na místě 240,10. - 11. 10. Projek 72 hodin pro lidi, přírodu
a místo, kde žiješ – zapojení do projektu
10. - 11. 10. Noční deskohraní – od 18.00, cena:
100,- pro členy Deskohraní, 150,- pro nečleny, večer
s deskovými hrami např. Lovci noci, Mafie, Duch,
Záchranáři, Times up atd., přihlášky do 7. 10.
15. 10. Tvůrčí dílna – Pískové mandaly od 16.00,
cena: 80,- až 120,- dle velikosti obrázku,
přihlášky do 13. 10.
15. 10. Špagety po italsku – vaříme s Jovanou, od
16.00, cena: 60,- Kč, přihlášky do 10. 10.
16. 10. Malířské hrátky s Julií - od 16.00, cena: 20,Kč, přihlášky do 10. 10.
17. 10. Premedical – preventivní vyšetření, od 9.00
do 18.00, přihlášky v kanceláři TYMY
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17. 10. Schůzka Edie – i pro nové zájemce, umožňuje mladým lidem ve věku od 14 do 24 let rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat volný čas,
od 17.00, vstup volný
18. 10. Točení na hrnčířském kruhu – od 14.00,
cena: 80,- + cena materiálu, přihlášky do 15. 10.
18. 10. RC modely - od 14.00 do 18.00, členové
zdarma/ ostatní 70,- Kč, tělocvična TYMY
18. 10. Otevřené dny na modelové železnici – od
9.30 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 /ulice Školní/
19. 10. Otevřené dny na modelové železnici – od
9.30 do 12.00 /ulice Školní/
19. 10. Pohádka „O princezně a drakovi – pohádkový výlet do oblak“ – zahájení divadelní sezóny,
od 15.00, vstupné 40,- Kč
19. 10. Zahájení taneční polepšovny – od 19.00,
cena: 1400,-/pár, společenská hala TYMY
20. 10. Podzimní vazby na ulici Pivovarská 1419 –
od 16.30, cena: 40,- Kč + vlastní materiál,
přihlášky do 15. 10. v SVČ - TYMY
21. 10. Beseda o studiu v Anglii – od 15.30, vstup
volný – TM klub
21. 10. Muzikoterapie pro dospělé s Helenkou – od
16.00 do 19.00, cena: 400,- Kč, přihlášky do 17. 10.
22. 10. Kouzlení z dýní na ulici Pivovarská 1419 –
od 15.30, 20,- dítě, 30,- dospělí, přihlášky do 20. 10.
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny v TYMY celodenní program pro děti od 9.00 do 16.00, cena:
160,-/den (program, oběd, 2x svačina, pitný režim,
materiál) – pondělí - taneční a výtvarné dílny + Otevřený domeček – spontánní aktivity,
středa – výtvarný a rukodělný turnaj + sportovní
turnaj, cena: 160,- zahrnuje celodenní program,
materiál, svačiny, obědy, pitný režim a pojištění,
program zajišťují zkušení pedagogové /je možné se
zúčastnit i jednotlivých dílen/, přihlášky do 20. 10.
30. 10. Olympiáda škol v orientačním běhu –
v 10.00 Stadion míru - zámecká zahrada
31. 10. Slavnost broučků – od 17.00 na náměstí E.
Beneše, průvod broučků projde přes náměstí E. Beneš, ulicí Palackého, Nerudovou ulicí, náměstím Sv.
Anny do zámecké zahrady, na akci budou navazovat
noční prohlídky zámku

Odloučené pracoviště
PIVOVARSKÁ 1419, HOLEŠOV
Dny otevřených dveří - 4. a 5. 9., 11. a 12. 9.,
18. a 19. 9. od 9.00 do 11.00, od 15.00 do 17.00
Pravidelné kroužky a dětský klub Krásenka
Dopoledne DĚTSKÝ KLUB KRÁSENKA - Pro maminky s dětmi 9.30 – 11.30, zaváděcí cena 50,Barvínek (pondělí) – tvoření pro šikulky, výtvarná
dílna inspirovaná přírodou
Hrátky za zámeckými vrátky (úterý) – aktivity
v terénu, v zám. parku a okolí
Zašívárna (středa) – práce s látkou, výroba hračky
či čehokoliv jiného
Pohádkohraní aneb Den s knihou – čtení knihy,
výroba vlastní knihy, deníku… Pro děti bez maminek 9.00–12.00 v pátek, zaváděcí cena 100,Krásenková miniškolka – je určena pro děťátka,
která půjdou brzy do mateřské školy a maminky se
je snaží vést k samostatnosti. Pokud si maminky potřebují něco zařídit a nemají hlídání, naše školička
je vám k dispozici po celou otevírací dobu Dětského
klubu Krásenka. Podporujeme rozvoj samostatnosti
dětí, a to především v sebeobsluze, posílení komunikačních dovedností, rozvoj motoriky, smyslového
vnímání... Podnikneme výlety do okolí – pedagogika naší školky vychází z tradic lesních školek,
u kterých je primární čas strávený venku.
Odpoledne PRAVIDELNÉ KROUŽKY
Pondělí – Balet 15.00–16.00 cena: 1000,- , Pompony 16.15 – 17.15, cena: 800,Úterý – Lalijóga pro nejmenší 15.00–16.00, cena: 800,Pidilidi (3 –6 let) 16.30–17.30, cena: 800,- (pohyb,
výtvarná činnost a muzicírování hravou formou)
Středa – Angličtina pro nejmenší (2–3 roky),
14.00 – 15.00, cena: 1000,Anglická školička (4–7 let), 15.30–16.30, cena:
1000,Čtvrtek – Hýbánky (2–5 let) – hudebka s pohybem,
15.00 – 16.00, cena: 800,Souznění (5–8 let) – zvukohraní, hraní s barvičkami a slovy…, 16.30–17.30, cena: 800,Pátek – Artefiletika aneb Výtvarka trochu jinak,
14.00–16.00, cena: 1000,-

PŘIPRAVUJEME
1. 11. O Všetulskou lentilku – celorepubliková soutěž ve sportovním tanci od 9.00 do 20.00 v TYMY
7. 11. Country bál se skupinou Texas – 20.00, společenská hala TYMY, 100,- v předprodeji/150,- na místě
8. 11. Dětská porta a Melodie – oblastní kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež
6. 12. Vánoční Vídeň – zájezd, cena: 530,-/os.
13.12. Vánoční jarmark – Rožnov pod Radhoštěm, skanzen – zájezd, cena: 150,-/os., dítě do 3 let
zdarma

AKCE
8. 10. Podzimní mámení od 15.30, vyrábíme javorové růže a ježky z listí,
cena: 20,- dítě, 30,- dospělí, přihlášky do 6. 10.
20. 10. Podzimní vazby od 16.30, cena: 40,- Kč +
vlastní materiál,
přihlášky do 15. 10. v SVČ - TYMY
22. 10. Kouzlení z dýní od 15.30, 20,- dítě, 30,- dospělí, přihlášky do 20. 10

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný pro
pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapacita
cca 40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze zahrady a součástí je také sociální zařízení. Informace
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY PRO
VEDENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
TYMY – Středisko volného času, p. o. Holešov rozšiřuje svou činnost!!!

NOVINKY !!! NA PIVOVARSKÉ 1419
POHYBOVÉ DIVADLO – scénický tanec s použitím afrického tance, 25. 9. děti od 16.00 – cena 800,AFRICKÝ TANEC pro ženy i muže – 25. 9. od
18.00, cena: 1000,KREATIVNÍ TANEC PRO SLEČNY I CHLAPCE
V AFROREJDĚNÍ /8–14 let/ - 25. 9. od 17.00
JÓGA S ALENKOU – cvičení určené pro ženy,
v pátek 10. 10. v 17.00 hodin začínáme.
Nabídku zájmových kroužků na školní rok 2014–
2015 najdete na stránkách – www.tymycentrum.cz
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY nebo
na stránkách www.tymycentrum.cz
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Ať žije Retaso!!!
Dětské tábory jsou jiné než v dobách našeho
dětství. A co všechno se změnilo? Tak například
volbu dětského tábora můžete dnes plně přizpůsobit zájmům malých táborníků. Děti mohou
strávit léto v koňském sedle, užít si sportovní,
taneční a pohádkový tábor nebo třeba ten, který
je zaměřen na rozvíjení výtvarných schopností. A
právě z této nabídky si děti a jejich rodiče mohli
vybrat v rekreačním areálu Retaso v Horní Bečvě,
který pořádalo druhý srpnový týden holešovské
Středisko volného času - TyMy.
Radost z vlastnoručně vyrobeného díla je
unikátní. Děti jsou často samy překvapené, co
dovedou. Náš výtvarný tábor na Retasu je vhodný pro všechny děti, které rády kreslí či vyrábí,
na věku nezáleží. A tak to přesně vypadalo i letos. Skupina dívenek od tří do devíti let vytvořila
nerozlučnou partu, která si navzájem pomáhala

a skvěle se doplňovala. Zkrátka koho
baví výtvarka, ten jel s námi na Retaso, pobavil se při kreativní tvorbě,
naučil se spoustu nového a užil si legrace! Hlavní náplní pobytu byly výtvarné dílny všeho druhu: barvičky,
pastelky, vodovky, tempery, voskovky, fixy, batikování hedvábí, malování
na textil, no prostě výtvarné řádění na
všechny způsoby. Vedle všech výtvarných aktivit jsme si také naplno užili
běžnou táborovou náplň: zábavné
soutěže, sportovní olympiádu, týmové hry, výlety
do okolí, táboráky, písničky, tanečky, táborové pokřiky a na závěr nesměl chybět táborový karneval.
Těsně před odjezdem, když už na nás čekal autobus, přišlo i na výrobu slizu. Honzíku Gažkovi
se dokonce zadařilo vyrobit sliz v barvě letošních

táborových triček TyMy, měl z toho samozřejmě
obrovskou radost. Příští rok ke kreativnímu tvoření určitě přidáme drhání, tkaní na kolíkových
stavech, enkaustiku a malování vitráží. Těším se
na viděnou příští léto na Retasu!
Bára Winklerová

Prázdniny v TYMY se znakovým jazykem
Děti si osvojily základy komunikace s neslyšícím i jednoduché věty na příměstském táboře
v SVČ – TYMY, který se uskutečnil v termínu 18.
až 22. srpna pod názvem Znakový jazyk a výtvarné tvoření. Celý týden s námi byla naše neslyšící
kamarádka Markétka, která nás mnoho naučila.
Kromě základů a jednoduchých vět jsme se na-

učili znaky barev, čísel, rodiny a zvířat. Jako i na
jiných táborech, tak i tady nechyběl výlet, který
jsme podnikli do Kroměříže. Zde jsme navštívili
zrcadlové bludiště, Podzámeckou zahradu a děti
mile překvapila sladká odměna v podobě zmrzliny. Závěrečný den jsme si s dětmi připravili malé
vystoupení, kde děti ukázaly svým rodičům, co

vše se za ten týden naučily. Strávili jsme tak krásných pět dní plných znakového jazyka, výtvarné
činnosti a her. Jsme moc rádi, že děti odcházely
každý den plné nadšení domů a již nyní se těšíme
na příští společné prázdniny na táboře.
Martina Krejčí
pedagog SVČ

Začal nový školní rok
Holešov, mikroregion - Ve všech základních
školách v Holešově i mikroregionu začal v pondělí
1. září nový školní rok. Na prahu tohoto roku lze
říci, že ze statistik počtu dětí, které nastoupily do
prvních tříd, plyne, že jejich počet se oproti minulým letům mírně zvýšil. Konečně se tak projevil
nárůst narozených dětí kolem roků 2008–2010
a prolomil se tím trend posledních let, kdy se
počty žáků ve většině škol spíše snižovaly nebo
stagnovaly. Kapacity našich tří základních škol
v Holešově jsou tak téměř naplněny. Začátek
školního roku většinou zahajují školy v novém,
modernějším kabátě. Někde se opravovaly třídy,
budovy i okolí školy, jinde se vymalovalo nebo
pořídily alespoň nové školní pomůcky. Především
na vybavení a výzdobě tříd pro nastoupivší prvňáky si dali ve všech školách záležet. Konstatovali to
i představitelé holešovské radnice, kteří přišli
prvňáky i pedagogické pracovníky do všech tří
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holešovských základních škol společně pozdravit
a popřát jim mnoho úspěchů. Ty podobně jako
každý rok zaznamenaly nějaké změny, protože
většinou se počet zapsaných dětí neshoduje s počtem, který skutečně po prázdninách nastoupí.
Celkový počet dětí, pro které letos začala v Holešově platit povinná školní docházka, je 164 oproti loňským 127. Do 1. ZŠ nastoupilo 67 prvňáků
do třech tříd (vloni 47 do dvou tříd). 2. Základní
škola stejně jako vloni otevřela jednu první třídu
s 18 dětmi, vloni 16 dětí. Tradičně největší počet
prvňáků přijali ve 3. ZŠ. Celkový počet 79 žáků
rozdělili do čtyř prvních tříd, z nichž jedna je speciální, kde vyučují devět dětí s vadou řeči. Podobný trend zaznamenali také v obcích mikroregionu.
V ZŠ v Kostelci u Holešova otevřeli letos jednu
první třídu, ve které se bude vyučovat celkem 27
prvňáků oproti loňským 21. Také v ZŠ Prusinovice
mají jednu první třídu s 19 dětmi, z nichž dva hoši
dojíždějí z Pacetluk (vloni 11). Do
ZŠ Ludslavice, pod kterou spadají
také obce Kurovice a Zahnašovice, přijali 6 prvňáků (vloni 8) a ti
budou vyučováni ve společné třídě
s žáky 2. ročníku. V ZŠ Martinice,
pod které spadá také obec Horní
Lapač, mají letos 7 prvňáků, vloni
8. Jiný způsob výuky zvolili vzhledem k malému počtu dětí ve škole
v Přílepích, kde letos mají pouze
5 prvňáků. Hlavní předměty budou vyučovány v samostatné první
třídě oproti výchovným předmětům, kdy budou prvňáci spojeni
se druháky, kterých je také pět.
V ZŠ Rymice přijali stejně jako

vloni 7 dětí. Zde zvolili jejich výuku společně se
třetí třídou podobně jako spojenou výuku žáků 2.,
4. a 5. ročníku. Do Rymic dojíždějí také děti z Količína. Poslední v našem výčtu je obec Žeranovice,
kde do ZŠ nastoupilo 10 dětí. Ty budou mít samostatnou první třídu. Dětem i pedagogům přejeme
v následujícím školním roce mnoho úspěchů.
Jana Zapletalová

Holešovsko

Po prázdninách ve 2. Základní škole Holešov
Prázdniny utekly jako voda a 2. Základní škola Holešov mohla otevřít své dveře v novém kabátě.
Ve dnech letního volna zde probíhaly stavební úpravy v místnostech, kde je v současné době
přestěhována školní družina, byla vymalována
téměř celá škola, opraveny podlahy v pěti třídách
a největší radostí a přínosem našim dětem i pedagogům bylo zbudování nové moderní učebny pro
výuku cizích jazyků.
V průběhu celého minulého školního roku
jsme ale také mysleli i na úspory, nastavili jsme

úsporná opatření v oblasti spotřeby plynu, změnili
jsme dodavatele některých služeb a také poskytovatele internetu.
V souvislosti s úsporami energií jsme oslovili
pražskou firmu zabývající se touto problematikou
a sjednali jsme nezávaznou schůzku, která proběhla v naší škole dne 3. 9. 2014 za účasti zástupců
firmy Enesa, představitelů města, zástupce z Tepelného hospodářství Holešov, vedení školy.
Zmíněná firma se dlouhodobě zabývá úsporami energií komplexně, má v této oblasti dlou-

holeté zkušenosti, navrhuje, dodává a financuje
energeticky úsporná opatření se zárukou návratnosti investic. Zástupci Enesy po odborné prohlídce objektu školy zpracují návrh k řešení úspor
a pak bude záležet už na zřizovateli, zda této spolupráci dá zelenou.
V novém školním roce přejeme všem našim
žákům, jejich rodičům, pedagogům i správním
zaměstnancům spoustu trpělivosti a radosti z dosažených výsledků své práce.

Bývalý „Pionýrák“ se probouzí k životu
TyMy – organizace zaměřená na volnočasové
aktivity dětí a mládeže – zabezpečuje dvanáctým
rokem kvalitní a smysluplnou náplň prožitých

odpolední. Nejen že se děti v našich zájmových
útvarech baví, ale zároveň se nenásilnou formou učí. Cílem práce všech pedagogů je péče
a snaha o zajištění osobnostního růstu školáků
i předškoláků společně s probouzením touhy po
poznání a vzdělávání. Velmi
nás těší stále vzrůstající přízeň dětí i dospělých, jež nás
zároveň motivuje k vymýšlení nových aktivit.
Začátek letošního školního roku byl pro všechny
zaměstnance holešovského
volnočasového střediska trochu hektičtější než ty minulé,
protože pro vás připravovali
nové prostory v Pivovarské
ulici (bývala SOŠ). Těší nás,
že dny otevřených dveří,
které proběhly první dva
zářijové týdny, se setkaly se
zájmem veřejnosti. Za všechny kladné reakce, nápady

a povzbudivá slova moc děkujeme. Na našem
odloučeném pracovišti Pivovarská rozběhneme
kroužky pro malé, větší i největší na přelomu září
a října.
Barbora Winklerová

POZVÁNKA DO MC SRDÍČKO
Mateřské centrum Srdíčko Holešov nabízí
opět od září 2014 prostor pro těhotné ženy a rodiny s dětmi od narození do nástupu do školy.
Pravidelný program, tematické akce, volná
herna, cvičení, zpívání, tvoření, poznávání a hraní
– to vše je určeno pro širokou veřejnost. Většina
programů zaměřených na děti předpokládá účast
maminek, tatínků, prarodičů. MATEŘSKÉ CENTRUM JE TU PRO CELOU RODINU. TĚŠÍME
SE NA VÁS.
MC Srdíčko se nachází v ulici Školní 1582,
tel. 573 397 163. Pro hru i výuku poskytuje velmi
dobře vybavené herny a cvičebny. Všechny aktuality najdete na webových stránkách: www.srdicko.
estranky.cz, do kurzů se můžete přihlašovat telefonicky, osobně v kanceláři MC nebo elektronicky: m.c.srdicko@seznam.cz. Provozní doba MC
od pondělí do čtvrtka je následující: pondělí 8–
18 hodin, úterý 8–18, středa 8–12, čtvrtek 8–12.
V pátek je pro veřejnost zavřeno.
V tomto školním roce MC nabízí tyto pravidelné kurzy. Pro těhotné ženy Cvičení na míčích
a Jógové cvičení.
Pro ty nejmenší od tří do osmnácti měsíců
jsou určeny kurzy Hrátky s batolátky. Na Hrátky s batolátky navazují kurzy rytmicko-pohybové
výchovy Kolo, kolo mlýnské věnované rodičům
a dětem od osmnácti měsíců do čtyř let. V těchto
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kurzech jsou děti rozděleny do věkových skupin
tak, aby byly respektovány jejich jednotlivé vývojové fáze. Kurzy probíhají každý týden v třicetiminutových blocích a konají se v úterý a středu
dopoledne.
Pro rodiče, kteří rádi cvičí se svými dětmi
anebo je chtějí vést k nutnosti pravidelného pohybu, nabízíme kurz Cvičení pro čiperky, který probíhá v pondělí dopoledne v tělocvičně TyMy. Tento školní rok nově otevíráme také Jógu pro děti.
Bude probíhat ve čtvrtek odpoledne v sále MC
a děti budou rozděleny do dvou věkových skupin.
Od předškoláků do 9 let a od 9 let starší děti. Věkové rozdělení je nutné pro výběr a správné provedení cviků. Cvičení bude probíhat 30 minut. Kurz
začne 2. 10. 2014. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat
své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a pomáhá
jim čelit stresovým situacím. Kurzy dětské jógy
budou vedeny kvalifikovaným lektorem s bohatými zkušenostmi nejen s jógou jako takovou, ale
i se znalostí fyzického a psychického vývoje dítěte
a pedagogiky.
Vedle pohybových činností nabízí mateřské
centrum také kurzy výtvarné výchovy: Malovaná
písnička a Výtvarné hrátky. V těchto výtvarných

kurzech na začátku školního roku obvykle tvoříme
malovaný kalendář. Veškerý materiál zajistí MC
a děti ve dvanácti lekcích vytvoří tematické obrázky. Kalendář je hotov do Vánoc a společně s dítětem ho můžete darovat někomu v blízké rodině.
Malovaná písnička a výtvarné hrátky probíhají
v pondělí. Oba výtvarné kurzy trvají šedesát minut.
V novém školním roce nabízíme nově také
Anglické hrátky pro nejmenší. Hraní a zpívání
v anglickém jazyce pro děti od 1,5 roku do 6 let.
Výuka bude probíhat za účasti rodiče, který dítěti dodává jistotu a pocit bezpečí. Podněty budou
směrovány na děti i rodiče, aby se i oni zapojili
a šli dětem příkladem. Na začátku září proběhne
ukázková lekce zdarma. Lektorka kurzu má bohaté
zkušenosti z dlouhodobého pobytu v Anglii a USA
a je učitelka jazyků dětí a dospělých.
Pro děti předškolního věku jsou určeny ještě
dva kurzy: hudební přípravka Notička a přípravka
pro budoucí prvňáčky Předškoláček. Cílem Notičky je vzbudit v dětech zájem o hudbu, rytmus
a hru na hudební nástroje. Pětačtyřicetiminutový
kurz je prvním krůčkem k hudbě a koná se každé
úterý odpoledne.
Předškoláček je výbornou přípravou budoucích prvňáčků na práci ve škole. Děti se v nich učí
samostatnosti, disciplíně a soustředění. Kurz bude
každou středu od 15 hod. Začíná 1. 10. 2014.
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Otevření jazykové laboratoře ve 2. ZŠ Holešov
Neděle 14. 9. 2014 se stala pro 2. Základní
školu Holešov slavnostním dnem, a to nejen proto, že jsme otevřeli dveře do budovy školy pro širokou veřejnost, ale také proto, že se nám podařilo
slavnostně otevřít zbrusu novou jazykovou
učebnu. Této pro nás velmi milé události se
účastnil pan starosta Pavel Svoboda, za rodiče pan
Pavel Vybíral, za vedení školy paní ředitelka Mgr.
Helena Moravčíková, pedagogové a žáci školy
i další hosté.
Pomyslná „brána jazyků“, kterou učebna
představuje, poskytne našim dětem možnost
se kvalitněji vzdělávat, umožní žákům rozvíjet
základní dovednosti – čtení, psaní, poslech
a především komunikaci. Žáci budou mít možnost

mluvit několikanásobně více než v běžných
hodinách. Učitelé budou moci diferenciovat výuku, zadávat rozdílně náročné úkoly podle individuálních potřeb žáků s okamžitou možností
kontroly a zpětné vazby. Systém pomůže řešit jak
zapojení žáků se specifickými poruchami učení,
tak zaměstnání žáků nadaných, kteří vyžadují náročnější úkoly.
Bez koho by se však celý projekt nezdařil, je
SRPD v čele s panem Vybíralem, které nám z výtěžku z plesu poskytlo velkou finanční částku a jen
díky této finanční injekci se vše mohlo zrealizovat.
Byla bych velmi ráda a věřím, že tento výukový prostor bude velkou motivací nejen pro učitele,
ale i pro žáky a že město Holešov zachová 2. Zá-

Prodám byt 1 + 1
v Holešově U Letiště, přízemí, OV, vlastní topení
608 822 830, DOHODOU

kladní škole přízeň jako i rodiče, kteří podporují
naši školu nejen finančně, ale i tím, že svoje děti
umísťují právě k nám a dávají nám tímto důvěru.
Není pravda, že jsme škola pouze pro slabé
a problémové žáky, naopak, jsme školou otevřenou, naši žáci dosahují velmi dobrých výsledků
a stejně tak, jak se umísťují v učebních oborech,
umísťují se i na středních školách a gymnáziích.
Chtěla bych paním učitelkám popřát, aby se
jim práce v novém prostoru s žáky líbila, aby byla
oboustranně podnětná a přinášela výborné výsledky ve vzdělávání.
Mgr. Helena Moravčíková

Ať žijí skřítkové!

Co se skrývá pod pěti kruhy? Báječný příměstský tábor a poslední prázdninový týden. V zámecké zahradě v Holešově naše děti spolu s prima skřítky
(Skřítek, o. s.) procestovaly pět kontinentů, získaly olympijské kruhy a užily si
spoustu her, zábavy a také rozmarů počasí. Ač někdy prokřehlé a zablácené,
byly nadšené a my tak spolu s nimi. V přátelské atmosféře hájenky jsme společně na rozloučenou opekli špekáčky a děti dostaly medaili s olympijským
zpravodajem coby deníkem s fotografiemi z „dalekých“ cest. Dobrý nápad!
Díky všem organizátorům a instruktorům, kteří nejen tuto bezva akci
pro naše děti o prázdninách připravili, a přejeme jim hodně dalších nápadů,
elánu a úspěchů při obnově hájenky a jejího krásného okolí!
Petra Zdráhalová, Jankovice

VELKÝ VÝPRODEJ
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
pořádá Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582, Holešov

pondělí 22. září 2014
8 - 18 hodin
Najdete zde především dětské oblečení
od vel. 56 do vel. 164.
Kojenecké body, overaly, dupačky, šaty, mikiny, svetry, sukně,
kalhoty, tepláky, čepice, ponožky, trička, boty atd.
Také oblečení těhotenské a oblečení pro ženy.
Oblečení je použité, zachovalé, ve velmi dobrém stavu,
od maminek a dětí navštěvujících MC Srdíčko.

Velký výběr za nízké ceny!
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Čtvrtý ročník turnaje seniorů O pohár starosty města
Holešova
Holešov - Jednou z oblíbených aktivit holešovských seniorů a především seniorů žijících
ve zdejším Centru pro seniory (CpS) je hra pétanque. Proto právě v CpS, kde tuto aktivitu zařazují do programu klientů jako jednu z mnoha
aktivizačních činností, se uskutečnil již čtvrtý ročník turnaje v tomto zdejšími obyvateli oblíbeném
sportu. Slunečné počasí čtvrtečního odpoledne
4. září proto přilákalo do parčíku u CpS početnou
skupinu seniorů. Těm méně nebo zcela nepohyblivým pomohl personál zdejších ošetřovatelek,
které se také vzorně staraly o pohodlí, občerstvení
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i pitný režim všech zúčastněných.
A protože se soutěžilo o překrásný pohár starosty města Holešova,
přišli seniory podpořit starosta
i oba místostarostové. Ti si nakonec zahráli společnou partičku
s vítězným družstvem. Rozhodčím soutěže byl opět Ondřej Solař, a protože výsledky byly někdy
hodně vyrovnané, měl s vyhodnocením opravdu velkou práci. Role
moderátorky se ochotně ujala
Dana Janečková.
V přestávkách si
při oblíbené dechovce všichni pochutnali
na výborném občerstvení, které připravili kuchaři CpS.
Vítězem turnaje se nakonec stalo
družstvo Bílých lvů. Také pro členy ostatních soutěžních týmů byly
připraveny pěkné ceny a osazenstvo
prvních tří družstev si odneslo také
diplomy a medaile.
Ceny společně s gratulacemi
předali vítězům představitelé holešovské radnice a ředitelka CpS Ivana
Bozděchová.
JZ

Každý může pomáhat
V září sbíráme pro sociální zařízení Javorník
výtvarné potřeby - barevné a kreslicí papíry,
štětce, tužky, fixy, pastelky, barvy a jejich zbytky.
Sběrná místa: Starý pivovar
Vinotéka na tržnici.
Mgr. Svatava Ságnerová, mobil: 605 702 141
www.kazdymuzepomahat.cz
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY
Kandidátka holešovské Občanské demokratické strany
pro volby do obecního zastupitelstva 10. – 11. 10. 2014

1. Pavel Svoboda
60 let
starosta města

2. Luděk Hradil
45 let
jednatel stavební
společnosti

3. Eduard Sedlář
57 let
vedoucí provozu
Pitná voda VaK
Km

4. PaedDr.
Zdeněk Janalík
54 let
ředitel Gymnázia
Holešov

5. Bc. Gabriela
Foltýnová
45 let
účetní

6. MUDr. Ludmila
Joklová
58 let
stomatolog

7. Ing. Miroslav
Strnad
63 let
ředitel Techn.
služeb Holešov

8. Bc. Renata
Lochmanová
45 let
účetní

9. Mgr. Jaroslava
Jakubčíková
40 let
učitelka

10. Ivan Kotas
48 let
tesař-živnostník

11. Stanislav
Řihák
56 let
projektant

12. Milan
Roubalík
37 let
stavební technik
města

13. Josef Škubal
57 let
ekonom-účetní

14. Jiří Režný
40 let
OSVČ

15. Milan Vlasatík
59 let
stavební technik
města

16. Dušan Tupý
53 let
obchod.
manažer

17. Miloslav
Šefránek
47 let
jednatel
společnosti

18. Oldřich
Linka
71 let
důchodce

19. Tomáš
Svoboda
48 let
živnostník

20. Ladislav
Zavadil
80 let
důchodce

21. Jaromír
Hlavica
53 let
OSVČ

22. Mgr. Jan
Jokl
29 let
psycholog

23. Michal
Vaculík
43 let
strojník ČOV

DESATERO PRO HOLEŠOV
Volební program holešovských Občanských demokratů
1. Rozvoj kvalitního školství v Holešově
2. Zvyšování a zkvalitňování péče o seniory v Holešově
3. Zvyšování bezpečnosti občanů v Holešově
4. Vyřešení dopravní situace v centru Holešova
5. Podpora zaměstnanosti občanů Holešova
6. Podpora rozvoje sportu a kultury v Holešově
7. Posílení vlivu Holešova na kvalitu a cenu pitné vody
8. Efektivnější hospodaření s komunálním odpadem
9. Podpora zázemí pro zdravotní péči v Holešově
10. Zavedení městské osobní dopravy
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Vážení spoluobčané,
pro některé jsou čtyři roky života
pouhým mávnutím ruky nad něčím, co již bylo a není podstatné,
pro jiné ohlédnutím se a zamyšlením nad minulostí, další už žijí pohledem napřeným do budoucnosti.
Jedno je jisté. Něco je definitivně a
nezvratně pryč a nově se otevírají
možnosti vlastního podílu na rozhodování ve věcech veřejných. Pokud nám záleží na místě,
kde trávíme většinu svého bytí, půjdeme k volebním urnám.
Otázkou je, komu svěříme svůj volební hlas, které straně, jakému jednotlivci? V mysli nám proběhne mnohé, co souvisí
s konkrétním děním a událostmi v našem městě. Položíme si
otázku, co nám bylo slibováno a co reálně splněno? Zda se slučuje současný stav s našimi životními postoji, názory, životem
samým. Nakolik jsme využili možnosti svobodného vyjádření
se coby občana města. S jakým dopadem a odezvou ze strany vedení radnice? Odpovídalo očekávání našim představám,
přáním, potřebám a jaké budou roky následující? Jak se zachová nové zastupitelstvo, co bude moci a hlavně chtít ovlivnit
v oblasti energií, plateb za vodu a komunální odpad, hazardu,
školství, bytové a sociální politiky, dopravy, životního prostředí, bezpečnosti v ulicích města a přilehlých obcích, tvorby
pracovních míst, podpory drobných a středních podnikatelů,
seniorů, sportovních a kulturních aktivit dětí a mládeže atd.?
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Všechny kandidující strany a subjekty toho mají ve svých volebních programech dost a dost. Jenže, jak všichni dobře víme,
papír snese hodně! Proto je tak důležité zodpovědně se zamyslet a vybrat takové zástupce, o kterých jsme přesvědčeni, že
půjdou s námi a ne proti nám. Nepřipusťme, abychom se stali na další 4 roky područími osob, které před volbami pouze
slibují. Otázka morálního kreditu by měla být samozřejmostí,
rovněž tak slušnost. Neboť slušní lidé do druhých nekopou ani
je v demokratickém systému za jejich názory nepronásledují.
To dělají pouze ti, kteří se ve své neomylnosti a nabubřelosti
cítí být těmi jedinými správnými a vyvolenými.
Vážení voliči,
společně můžeme věci měnit, mít na ně vliv! Využijme proto svého práva volit. Volební akt je významným krokem pro
všechny, kteří chtějí kromě profesionality a pracovního zaujetí také lidskost a důstojnost v jednání člověka s člověkem.
Ludmila Hřeben Štaudnerová
spolu s kandidáty KSČM do ZM Holešova

JSME TU PRO VÁS ...
23

I U NÁS
V HOLEŠOVĚ!

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 - Holešov

Zájem občanů Holešova
před osobním zájmem politiků.

Váš hlas pro změnu

Jiří Konečný
40 let, Majitel firmy

Radek Doležel, Ing.
43 let, Vedoucí odboru
dopravního a správního

Tomáš Nedbal, Ing.
41 let, Úředník stavebního
úřadu

Erik Polišenský, Ing.
45 let, Podnikatel

Dušan Miklík
43 let, Podnikatel

Holešov – moderní centrum regionu.

Úřad lidem – nebudeme se před Vámi
zamykat, ale chceme s Vámi mluvit.

Tomáš Železný
37 let, Výrobní ředitel

Ivana Zicháčková, Bc.
23 let, Studentka

Martin Koplík, Ing.
30 let, Obchodní ředitel

Jindřich Pruš, JUDr.
62 let, Důchodce

Milan Fritz, Mgr.
35 let, Advokát

Libor Kratochvíla
35 let, Podnikatel

Veřejné peníze slouží všem,
ne prospěchu jednotlivců.
Stejná pravidla pro všechny.

Ano bude líp i u nás v Holešově.
Marta Fuksová, Ing. Bc.
40 let, Městská Policie
Kroměříž

Jan Koláček, Mgr.
31 let, Učitel gymnázia

Jana Dohnalová, Mgr.
36 let, Učitelka základní
školy

Josef Votava
57 let, Pojišťovací
makléř

Marcel Pospíšil
37 let, Podnikatel

Milena Teterová
46 let, Marketing manager

David Barreto
37 let, Podnikatel

Petr Goldemund, MVDr.
33 let, Veterinární lékař

Hana Chytílková, Ing.
58 let, Podnikatelka

Libor Hrudík
50 let, Mistr ČOV

Petr Šiška
30 let, Produkční,
grafik

Pavel Nedvídek, Mgr.
34 let, Lektor anglického
jazyka, překladatel

Nejsme jako politici, makáme.

VOLTE č. 3

Zveme k pohybu
První týden v říjnu probíhá již několik let celoevropská akce pod názvem
v českém překladu - „Teď se hýbeme“. Do ní se zapojila i Česká obec sokolská a TJ
Sokol Holešov a spolu s dalšími jednotami Třebětice a Přílepy připravily na sobotu
4. října od 9 do 12 hodin program v místní sokolovně.
Smyslem této akce je přiblížit a nabídnout pohybové aktivity pro zdravý životní styl a povzbudit zapojení jednotlivců do sportu a pohybových aktivit. Zvláště v poslední době je i na televizních obrazovkách pozornost věnována zvýšení
pohybu u mládeže i mimo školu s ohledem na obezitu, která ohrožuje její zdraví.
TJ Sokol Holešov má v celoročním programu pro jednotlivé skupiny dětí
a mládeže cvičební hodiny a je pouze na rodičích, do které z nich budou investovat
svůj čas a naučí své děti pravidelnému pohybu. Totéž nabízíme i ženám, které si
u nás mohou vybrat ze čtyř cvičebních hodin: pohyb při hudbě, zdravotní TV,
cvičení na velkých míčích nebo TAI-ČI.
Dnešní pozvánka je pro děti a jejich průvodce i dospělé na sobotní dopoledne 4. října v 9.00 hodin do sokolovny zhlédnout nebo vyzkoušet si něco z pohybových aktivit v tělocvičně.
Srdečně zve TJ Sokol Holešov
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KOALICE PRO HOLEŠOV

Pozvánka ke komunálním volbám do Zastupitelstva města Holešova 10. a 11. 10. 2014

č. 4

www.koalice-holesov.cz
Mottto:
Nezapomínáme, že jsme jedni z vás  !
SLUŠNOST A KOMUNIKATIVNOST
NENÍ SLABOST
V současné rozhárané době se jako by
začalo volat po silných osobnostech a tvrdých
lídrech. Ano, je třeba zaujímat jednoznačné
postoje a jít za správnou věcí. Ale nemysleme
si, že slušný a poctivý člověk je slabý či zakřiknutý. Slušnost se sice v poslední době nenosí,
ale je devízou, která může naši společnost posunout dále a překlenout současné rozhádané
období. A to i v našem městě. Proto si dovolím vyjmenovat několik bodů, které vypovídají i o volebním uskupení Koalice pro Holešov.

NEJPRVE ČÍM NEJSME
Nejsme účelovým sdružením sestaveným pro
určité období, vezoucí se na módní vlně a jen aktuálních náladách ve společnosti.
Nejsme ani sdružením jednoho muže či ženy,
ale jsme tým, který se vždy pravidelně o problémech města radí a postupuje bez emocí, s rozumem
a k prospěchu všech.
Nikdy jsme si nebrali občany a obyvatele našeho města jako „rukojmí“ a nemanipulovali jsme
s lidskými a s občanskými zásadami, stanovisky, postoji a etikou. Veřejnost neklameme!
Nejsme sdružení prahnoucí po moci a prospěchu souvisejícími s funkcemi za každou cenu!
A NAŠE PATERO:
Cílem Koalice pro Holešov je vytvářet podmínky pro život občanů v právním a fungujícím
městě, jež se opírá o rozvinutou a odpovědnou samosprávu. Radnice by neměla zasahovat nadbytečně do
činností a aktivit obyvatel, ale být jim nápomocna.
Koalice pro Holešov chápe výkon veřejných
funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu
a odpovědnost jednotlivce a solidaritu občanů. Problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

Koalice pro Holešov prosazuje průhlednost veřejného života a je proti zneužívání
moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní
řád a osobnosti působící ve veřejných funkcích. Odmítáme veškeré projevy populismu
a nesnášenlivosti.
Do veřejných funkcí Koalice pro Holešov navrhuje osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany - kteří dokážou převzít odpovědnost za sebe, rodinu, obec i život
budoucích generací.
K základním prioritám Koalice pro Holešov patří odpovědné hospodaření, kvalitní
vzdělávací systém, péče o životní prostředí
a zachování kulturního dědictví a udržení
spolkového a občanského života minimálně
na současné úrovni.
Kandidáti Koalice pro Holešov vystupují a budou i nadále působit v zastupitelstvu města jako tým lidí, které spojuje
společný cíl - a to neustálý postupný rozvoj
našeho města.
Rudolf Seifert

Kandidáti Koalice pro Holešov pro volby do zastupitelstva 10. a 11. 10. 2014
POZVÁNKA NA KONCERTY A SETKÁNÍ S KOALICÍ PRO HOLEŠOV
Neděle 28. září v 16.30 hod. – kostel sv. Anny
Koncert k svátku sv. Václava, hraje Holešovský komorní orchestr a hosté
Pátek 3. října od 19 hod. – sál restaurace Starý Pivovar
Společenský večer s country skupinou TEXAS - občerstvení zajištěno
Sobota 4. října od 20 hod. – hudební klub Wats
Koncert holešovské bluesové kapely Good Old Trails
Setkání s obyvateli města budou probíhat průběžně od 30. září každé úterý a čtvrtek
od 14 do 17 hodin na náměstí před domem čp. 2 (foto studio INKA) a také si zajdeme do místních restaurací - i v místních částech a ve Všetulích - a pozveme Vás
„Na pivo s Rudolfem Seifertem a kandidáty KpH“...

R. Seifert

J. Mikulenka

J. Slovenčíková

G. Holčáková

J. Šneidr

R. Hyánek

I. Bozděchová

J. Stavěl

J. Šťastná

P. Šidlík

J. Prchal

D. Vykoukal

Z. Kadlecová

P. Šenkyřík

L. Holomek

J. Šilpoch

D. Olejníková

P. Šťastný

A. Kurečková

J. Lošťák

J. Fürstová

M. Šando

L. Styková

Září 2014
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Volební program kandidátů ČSSD pro volební období 2014–2018
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám program místní politiky
ČSSD v Holešově pro komunální volby v roce 2014.
Jeho obsah vychází z potřeb a požadavků občanů,
zkušeností, poznatků a znalosti místního prostředí. Prostřednictvím našich zastupitelů chceme vytvořit podmínky pro fungování místní samosprávy
a státní správy, zajišťovat rozvoj našeho města a jeho
místních částí. Naším cílem je být dobrými a spolehlivými hospodáři s pocitem spoluodpovědnosti
za spokojený život občanů ve městě.
Nově zvolené zastupitelstvo by mělo stanovit jasnou koncepci priorit a cílů města na
nadcházející 4 roky i vize v horizontu 15–20 let.
Mezi naše priority patří:

Podpora zvýšení zaměstnanosti v regionu
propagací moderních ekologicky nezávadných
projektů investorů ve Strategické průmyslové
zóně a brownfieldů (nevyužitých ploch) ve městě.
Zajistit právní rozbor a revizi smluv o smlouvách budoucích na prodej akcií společnosti VaK
Kroměříž, které jsou doposud ve vlastnictví města
Holešova, uzavřených našimi předchůdci v roce
2003. Naším cílem je vrátit akcie a práva s nimi
spojená zpět pod kontrolu občanů Holešova. Tím
zajistíme vliv občanů a města Holešova na udržení
rozumné ceny vody. Pro zajištění tohoto cíle chceme spolupracovat s ostatními obcemi, jež jsou akcionáři společnosti VaK Kroměříž. Nechceme, aby
o ceně vody rozhodoval trh, ale občané!

Ukončení odvozu komunálního odpadu na
neefektivní skládku v Bystřici pod Hostýnem. Vybudováním překladiště odpadu v Holešově, zvýšením recyklace a přesměrováním svozu odpadu
do brněnské spalovny se sníží náklady na jeho
likvidaci s efektem stabilizace, popřípadě snížení
poplatku za komunální odpad v Holešově.
Dokončení a schválení nového územního
plánu, který bude základem pro další rozvoj města.
Napojení jihovýchodního obchvatu na rychlostní komunikaci R49, které povede k dlouho
očekávanému zklidnění dopravní situace ve městě.
Důsledné dodržování vyhlášky regulující
provozování výherních loterijních automatů a terminálů v Holešově.

První zasedání dětského parlamentu
Holešov (JZ) - Zástupci všech tří holešovských základních škol se sešli v pondělí 15. září na
radnici na svém ustavujícím zasedání Dětského
parlamentu. Tématem jsou otázky týkající se města
a společnosti. Dětský parlament se snaží zapojovat
děti a mládež do veřejného dění ve měste (besedy,
exkurze, plánovací hry, setkání s veřejností, spoluúčast na akcích atd.).
V první části proběhla volba výboru parlamentu a krátké zhodnocení práce v minulém
školním roce. Programem druhé části byla beseda
s představiteli města Holešova. Starosta Pavel Svoboda seznámil školáky s činností a pravomocemi

orgánů města. Vysvětlil co je státní správa a samospráva města. Vyslechl si kladné hodnocení letních
brigád studentů, které zprostředkovalo město Holešov. Spokojenost je i na straně města. Studenti se výraznou měrou podíleli na úklidu města a veřejných
prostor, ale pomáhali i v základních školách s jejich
přípravami na zahájení školního roku. Členové parlamentu kladně hodnotili pěkné a stále se modernizující prostředí ve školách. Připomínku ale měli k
nočnímu osvětlení a tudíž bezpečnosti v některých
ulicích Holešova. Obnovili by také promítání filmů
v kině Svět. Starosta i místostarosta jim společně popřáli mnoho školních a osobních úspěchů.

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI
Místní organizace ČSSD Holešov uspořádala
v sobotu 6. září 2014 na Stadionu míru zábavné
dopoledne pro děti.
Desítky dětí, které se akce zúčastnily v doprovodu rodičů, prarodičů nebo starších sourozenců, měly možnost vyzkoušet si své dovednosti
v oblasti sportu, testech zručnosti, obratnosti,
šikovnosti, a to vše za sladkou odměnu.
K dispozici byl skákací hrad, elektrická koloběžka, dálkově řízený model terénního auta,
soutěže v udržení rovnováhy, skládání puzzle,
jízda na koni a mimo jiné i možnost vyzkoušení
posedu v kabině opravdového bagru i s ukázkou
jeho práce.

Září 2014

Součástí byla ukázka zásahu holešovských hasičů při dopravní nehodě
včetně vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozu a pro odvážné možnost
pohledu na Holešov ze zvednuté vysokozdvižné plošiny.
Pro všechny přítomné byl zajištěn
výborný guláš, pro děti různé druhy limonád a pro dospělé pivo.
Zábavné dopoledne se protáhlo až
do odpoledních hodin a přiložené fotografie dokazují, že příčinou nebylo jen
příjemné počasí.
Jaroslav Chmelař
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Den otevřených dveří na cvičišti Kynologického klubu Holešov
V sobotu 23. srpna připravili členové Kynologického klubu Holešov pro veřejnost den otevřených dveří.
V dopoledních hodinách se návštěvníci
mohli seznámit s výcvikem psů na zdejším cvičišti, vyzkoušet si výcvik poslušnosti i agility přímo
se svými pejsky a také zhlédli ukázky poslušnosti
a obrany, včetně vyhledání a zadržení pachatele.
Zájemci si mohli prohlédnout výcvikové pomůcky pro různé druhy výcviků a členové kynologického klubu odpovídali na vše, co návštěvníky
zajímalo. A to od výběru pejska, jeho výživy, výchovy až po výcvik.

V dopoledních hodinách MVDr. Lubomír
Gaja seznámil účastníky s veterinárním minimem, pokud se chystáme nebo už máme doma
psího kamaráda. Vysvětlil důležitost pravidelné
vakcinace proti nakažlivým chorobám a také používání antiparazitních přípravků. Ochotně zodpověděl všechny otázky návštěvníků.
V odpoledních hodinách se mohli návštěvníci seznámit s prací psovodů Městské policie Holešov. Mohli si prohlédnout odchytové pomůcky
používané MP. Proběhla i prezentace připravovaných záchytných kotců pro zatoulané pejsky.
Majitelé pejsků se dozvěděli, co mohou udělat v případě, že se jejich společník zaběhne a jak toto nebezpečí minimalizovat.
Během celé akce byly pro pejsky návštěvníků připravené vhodné pamlsky
a pochoutky jako např. sušené maso, tlačenka nebo škvarky pro psy.
Podtitulkem „Návod na Vašeho pejska“ jsme se snažili přiblížit veřejnosti
nejen samotný výcvik, ale také poukázat
na opomíjenou výchovu psů v domácím
prostředí.
Všem, kteří nás přišli navštívit, děkujeme a těšíme se zase někdy na shledanou.

Naše poděkování patří také městu Holešov
za spolupráci a finanční podporu při pořádání
této akce.
Více foto na adrese: www.kkholesov.eu
v záložce zprávy z akcí

Koalice pro Holešov

Pozvánka na koncerty holešovských kapel a setkání s kandidáty KpH
• Neděle 28. září v 18 hodin – kostel sv. Anny
Koncert k svátku sv. Václava, patrona zemí koruny české
Hraje Holešovský komorní orchestr se svými sólisty, zazní skladby největších
velikánů světové hudby. Výtěžek koncertu bude věnován na obnovu holešovských památek.
• Pátek 3. října od 18 hodin - sál restaurace Starý Pivovar
Společenský večer s country skupinou TEXAS – připraveno je občerstvení
a další program
• Sobota 4. října od 20 hodin – hudební klub Wats
Koncert holešovské bluesové kapely Good Old Trails
Výtěžek koncertů z 3. a 4. 10. bude věnován na rozvoj provozu centra pro
mládež na zámecké hájence
R. Seifert

Mirek Ondruch opět potvrdil
své rybářské kvality
Holešov - Dalším krásným
úlovkem se může pochlubit holešovský rybář Mirek Ondruch.
Opět potvrdil, že především rybaření je jeho životní záliba, když se
mu v Holešově na Rygrovce podařilo ulovit, jak on říká, „sumečka“,
protože Mirkovi se již na háček
chytila spousta mnohem větších
ryb. Posuďte ale sami, že „sumeček“ na fotografii je také pořádný kousek. „Žral nám kapříky na
Rygrovce. Tak jsem mu dal tři dny
a byl můj. Měřil 145 cm a vážil
17 kg,“ řekl nám Mirek. Přejeme
mu spoustu dalších pěkných rybářských zážitků. Petrův zdar.
-red-
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POZVÁNKA

Základní organizace Českého svazu
zahrádkářů Dobrotice Vás zve na

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY
a KVĚTIN a také do soutěže
„JABLKO ROKU“
Do této soutěže se může přihlásit každý, kdo
přinese čtyři kusy od každého druhu jablka. Tyto vzorky budou přijímány ve čtvrtek
a v pátek 25. – 26. 9. 2014 vždy mezi 15.00
- 19.00 hodinou v areálu Sádek. Samotná výstava se koná od 27. do 28. 9. 2014 v areálu
Sádek. Zahájení výstavy je 27. 9. v 9.00 hod.
Tři nejlepší obdrží věcné ceny. Ukončení výstavy je 28. 9. 2014 v 17.00 hod. Mezi 18.00
– 19.00 hod. proběhne vyhodnocení soutěže
„Jablko roku“ a budou předány věcné ceny.
Vstupné dobrovolné
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Nová hala stolního tenisu otevřena
Holešovský oddíl stolního tenisu dostal
v těchto dnech opravdu velký dárek. Protože dosloužilá herna ve Smetanových sadech, postavená
v roce 1914 jako součást komplexu Katolického
spolku Sušil a upravená pro potřeby ping-pongu před 28 lety, musela ustoupit stavbě nového
parkoviště, poskytlo město Holešov výměnou
stolním tenistům velký prostor v bývalé střední
odborné škole v ulici Pivovarská. Ihned se započalo s intenzivními rekonstrukčními pracemi,
jejichž výsledkem je moderní a uživatelsky velmi příjemný komplex herní haly a potřebného
zázemí pro tréningy i turnaje ve stolním tenisu.
Slavnostní otevření haly se uskutečnilo v pátek
5. září za účasti řady holešovských sportovců,
dodavatelů prací, vedení města i statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Jaroslava
Drozda. Statutární náměstek Jaroslav Drozd, starosta města Holešova Pavel Svoboda i předseda
TJ Holešov Rudolf Juřena popřáli holešovským
stolním tenistům mnoho spokojených a sportovně úspěšných let při užívání tohoto krásného prostoru. A stručnou historii stolního tenisu v Holešově, okolnosti získání nové herny a přání a touhy
holešovských stolních tenistů asi nejlépe vystihl
v zahajovacím projevu místopředseda TJ Holešov
a předseda oddílu stolního tenisu Libor Liška.
Jeho projev v plném znění níže přetiskujeme:
Vážené dámy, vážení pánové, milí sportovní
přátelé,
dovolte, abych vás srdečně přivítal v prostorách
bývalého Domu pionýrů a mládeže, poté Střední
odborné školy Holešov a dnes snad ve Středisku
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých.
Ve stolním tenisu známe a rádi používáme
takzvané falše. Měníme jimi přímočarý let míčku,
který se stává klikatým a nevyzpytatelným. Občas
se díky použité falši neboli rotaci podaří protivníka pěkně zaskočit a vyhrát na něm bod, set či celou

hru. A vývoj, ping-pongářsky spíš
let našeho oddílu stolního tenisu
v Holešově nejvíce připomíná takovýto rotovaný míček – tu dostane spodní, tu horní rotaci, tu letí
z neočekávané strany. Po nesmělých začátcích tohoto sportu mezi
především gymnaziálními studenty kolem první světové války se
stává z table tenisu masový sport,
v Holešově velmi oblíbený. Mezi
válkami, během té druhé světové
i po ní, se hraje skoro všude – na
chatách, ve školách, v sokolovně,
v průjezdech holešovských domů
– všude jsou roztaženy zelené sto- Přestřihnutí pásky do nové herny
ly, které vzbuzují oprávněnou zlost
starších Holešovanů, kteří kolem nich jen těžko
ný odchod staré haly podařilo více než nahradit.
prochází a často se bolestivě o roh takového stolu
Proto Vás mohu přivítat v těchto krásných, nově
či o matici sloupku síťky bolestivě narazí.
zrestaurovaných prostorách zcela nové, moderní a
Jakousi první prozatímní definitivou hoprostorné herny, která odpovídá nejen stavebním
lešovského ping-pongu se stává bývalá orlovna,
řešením, ale i vybavením všem požadavkům moponěkud zchátralý, ale přesto nám, vášnivým
derního špičkového stolního tenisu.
hráčům stolního tenisu drahý objekt za budovou
Chtěl bych v tuto slavnostní chvíli, kdy se
kina Svět. Zde jsme se usídlili na několik let, hráli,
snad budou plnit vyslovená přání, popřát holesoutěžili, vychovávali mladé a občas i staré talenty,
šovskému ping-pongu dlouhá léta, raději spíš dezažívali opojení z výher i pachuť proher. Ale osud
setiletí úspěšné existence, sportovní úspěchy, přízahrál zase jednou pořádnou rotaci a v letošním
zeň města a jeho vedení, zájem mladých i starších
roce naše hala ustoupila stavbě potřebného parlidí o tento sport, řadu nových členů a vítězství ve
koviště ve Smetanových sadech a přiznejme si, že
všech možných soutěžích a aby tato naše nová hala
také její přirozená sešlost věkem byla už neúnosná
vydržela a prožila s námi minimálně tolik krása stará dáma tiše a zaslouženě odešla.
ného jako hala stará, se kterou se tímto loučím.
Díky velkorysé podpoře města Holešova,
Děkuji touto cestou srdečně našemu městu a navedení města, zejména starosty Pavla Svobody a
šim členům za pomoc a obětavou podporu tohoto
místostarostů Rudolfa Seiferta a Jaroslava Chmekrásnému sportu, děkuji našim předchůdcům, po
laře, díky profesionálně odvedené práci a podpoře
kterých jsme zdědili tento krásný, báječný a skvělý
dodavatelů odborných prací – firem RAVAL Intevelký malý sport a prosím patrona stolního tenisu,
rier a Tepelné hospodářství Holešov, díky velkéať už je to Ping, nebo Pong, o přízeň do dalších let
mu nadšení, obětavosti a pracovitosti našich členů
a o co nejméně osudových falší.
– zapálených stolních tenistů – se ale tento smutLibor Liška

Interiér nové herny

Interiér staré herny

Nová herna v provozu

Vedení města, kraje a oddílu stolního tenisu

Otevření nové herny - projev předsedy TJ Holešov

Stará herna
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Jezdecké závody a dětský den opět oživily zámeckou oboru
Holešov (JZ) - Slunečné počasí doprovázelo
a podbarvilo již 9. ročník závodů v parkurovém
skákání „O pohár starosty města Holešova“ a zároveň také vrcholné akce Zlínského kraje v tomto
sportu druhé kolo ČR 5. ročníku „Poháru moravsko-slovenského partnertví“. Akce, která jistě
potěšila všechny milovníky koní, se koná tradičně
první zářijovou sobotu v překrásné zámecké oboře a parku. Záštitu nad podnikem letos převzali
vedle ministra zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečky hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav
Mišák a starosta města Holešova Pavel Svoboda.
Svou účastí závodníky i organizátory podpořili
oba holešovští místostarostové.
Utkalo se zde na 140 špičkových parkurových jezdců a koní z celé Moravy a Slovenska.
Zkušený tým organizátorů JK AZAVERO byl
zárukou kvalitního výsledku celého setkání. Zámecká zahrada dává každoročně tomuto poháru
nádech vznešenosti, kterou tyto sporty přímo vyžadují, mnohde pak jejich kulisu dokreslují a zdobí sličné dámy v kloboucích a samozřejmě krásné
jezdkyně ve slušivých úborech na hřbetech svých
koní. A skvělé pohoštění zajištěné firmou JOSPO
potom udělalo chutnou tečku za podařeným sportovním a dětským dnem.

Výsledky jednotlivých
kategorií a pozvánka
na další závody v regionu
Poslední soutěž O pohár
starosty města Holešova byla
na úrovni L**, to je výška překážek 120 cm. Pohár starosty
města Holešova vyhrála ing.
Lucie Brabcová na koni Vidara
z Jezdecké stáje Bystřice pod
Hostýnem.
První kolo letošního Poháru moravsko-slovenského
partnerství se uskutečnilo na
Slovensku v Trenčíně 21. června 2014. Druhé kolo proběhlo Dekorování zajistil za město Holešov místostarosta města Rudolf Seifert.
6. září. 2014 v Holešově. Pohár
dy a závody pro pony jezdce se budou konat ještě
moravsko-slovenského partnerství zůstal na Mo28. září v Těšánkách. Dále proběhnou 4. října dreravě a odvezl si jej Pavel Koláček s koněm S-Czurní závody také v Těšánkách a jako poslední a pro
LASSIC do Popic na jižní Moravě. Druhou příčdiváky velmi atraktivní budou závody ve všestranku obsadil Juraj Bero na koni CRISS CROSS „B“
nosti opět v Těšánkách, a to ve dnech 18. a 19. října.
z Trenčína (jezdec z klubu pořádajícího první
V sobotu se pojedou drezura a parkur, v neděli pak
kolo). Třetí místo zůstalo v naší oblasti a získala
cross - je to terénní závod s přírodními překážkami
ho Soňa Seménková na koni VIRGIN GOLD z JK
- velmi atraktivní a zajímavý i pro diváky.
Aryman (Uherské Hradiště). Další skokové závo-

Před podzimní částí sezony holešovští vzpěrači bilancovali
Holešovští vzpěrači se po polovině sezony
ohlédli za svými výsledky a bilancovali svou účast
v soutěžích před vyvrcholením sezony v podzimních měsících. Vzpěrači se zúčastnili celé řady
soutěží různých věkových kategorií a získali mnoho úspěchů jak na úrovni republikové, tak i na
mezinárodním poli.

Nejmladší vzpěrači startovali na mistrovství
České republiky starších žáku v Příboře, odkud
si odvezli dva cenné kovy. Nejlepším z našich závodníků byl zkušený Honza Sanétrník, jenž v nejnabitější hmotnostní kategorii do 50 kg výkonem
120 kg ve dvojboji získal stříbrnou medaili. Další
medailistkou a velkým překvapením mistrovství
byla Katka Šemnická, která se nezalekla starších
a zkušenějších soupeřů z řad chlapců a v hmotnostní kategorii do 40 kg obsadila třetí místo. Na
této soutěži startoval ještě Jan Kolář, který skončil
čtvrtý, a také Jan Kadlčík, který při svém debutu
obsadil pátou příčku.
Další úspěšnou soutěží bylo mistrovství České republiky juniorů do 20 a 23 let, které se konalo
na půdě Havířova. Konkurence zde byla skutečně
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velká a do letošního roku nevídaná. Přesto zde na
stupně vítězů dosáhl Martin Schmidt, který ve věkové kategorii do 20 let a hmotnostní kategorii do
94 kg výkonem 238 kg ve dvojboji získal bronzovou medaili a ve věkové kategorii do 23 let skončil
těsně čtvrtý. Dalším startujícím byl ve věkové kategorii do 20 let, a hmotnostní kategorii do 77 kg Josef Kolář a ač o tři roky mladší
než většina ostatních závodníků, měl medailové ambice.
Nicméně váhová kategorii do
77 kg byla velmi vyrovnaná
a Josef nakonec po tuhém boji
obsadil výkonem 212 kg šesté
místo.
Historickým úspěchem
holešovského vzpírání se stalo pořádání mezinárodního
mistrovství České republiky
mužů, žen a juniorek do 23 let,
což je nejvýznamnější soutěž,
která se u nás koná. Přidělení
pořadatelství této soutěže je
vysoce prestižní záležitostí, o
čemž svědčí fakt, že tato akce se v oblasti střední
a jižní Moravy konala po více než padesáti letech!
Slavnostní zahájení soutěže provedl starosta města pan Pavel Svoboda společně s viceprezidentem
Evropské vzpěračské federace panem Petrem Krolem. Do Holešova dorazili závodníci šesti států –
Česka, Slovenska, Maďarska, Běloruska, Ruska
a Ukrajiny, z nichž většina má již za sebou úspěchy na Mistrovství Evropy a světa a někteří i účast
na OH. Soutěž se konala za podpory města Holešova a za přítomnosti kamer ČT, na kanálu ČT
sport byla vysílána půlhodinová reportáž z této
soutěže. Pravděpodobně to byla historicky jedna
z nejvýznamnějších sportovních akcí konaných
v Holešově, nevzpomínám si, kdy v minulosti
byl z jakékoliv sportovní akce konané v Holešově

vysílán tak dlouhý televizní přenos. A přítomnost kamer svědčila i holešovským závodníkům,
kteří získali celkem čtyři medaile. Nejúspěšnější
závodnicí byla Iva Suzsková, která získala v juniorské kategorii do 48 kg kov nejcennější a stala se
mistryní republiky a v kategorii žen přidala ještě
stříbro. Další dvě bronzové medaile získali v kategorii do 69 kg Petr Navrátil a v téže kategorii žen
i Eva Vyhlídalová.
Na srpnových mezinárodních soutěžích
se letos představili úspěšní holešovští závodníci
a zaznamenali první reprezentační starty se lvíčkem na prsou. Na Evropském poháru mládeže
v rakouském Ranshofenu soutěžil Jan Sanétrník,
který výkonem 124 kg ve dvojboji vybojoval velmi cenné 5. místo mezi 18 závodníky. Mezi juniorkami se v maďarském městě Kazincbarcika
představila v družstvu české reprezentace na středoevropském mistrovství do 18 let Iva Suzsková.
Při svém debutu nezklamala a pomohla českému
týmu získat bronzové medaile.
Na vyvrcholení sezony v podzimních měsících se holešovské družstvo o prázdninách připravovalo na soustředění ve Štúrově. Početná výprava
12 sportovců dvoufázově trénovala, využívala regenerace a nabírala sílu do dalších soutěží. Všichni
věříme, že se ve druhé části sezony bude vzpěračům dařit stejně jako doposud. Čeká je mimo jiné
mistrovství ČR juniorů do 17 let, mladších žáků
a vyvrcholení soutěže družstev mužů, kde má Holešov ambice na vítězství ve II. lize a možnost postoupit mezi úplnou elitu českého vzpírání.
Všichni doufáme také ve větší podporu ze
strany sponzorů, protože zatím velká finanční náročnost vzpěračských soutěží leží na bedrech závodníků a rodičů. Velký dík patří městu Holešov
za finanční podporu našich aktivit.
Daniel Kolář
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Kotouč Štramberk - FK Holešovské holky 2:6 (2:4)
Sestava: Gulánová - Kuchařová, Dvorníková, Voždová, Otáhalíková, Mikešová, Holíková,
Šustová, Mozgová, Šilghárová, Kocurková (střídaly
sestry Ševčíkovy a Švábová). Branky: Šilhárová 2,
Šustová 2, Kocurková, Mikešová
Na silně podmáčeném terénu se hrál vcelku
svižný fotbal okořeněný spoustou gólových příležitostí holešovského celku, kterému však zcela zvlhl
střelný prach. To, co dokázala holešovská děvčata
neproměnit, bylo až neuvěřitelné. Na druhé straně
je však potřeba vyzdvihnout vynikající výkon domácí brankářky, která byla jednoznačnou vítězkou
tohoto zápasu. Utkání začalo drtivým náporem
Holešova a už v 5. minutě svítila na ukazateli skóre
u hostí dvojka, když se v obou případech prosadila
Šilhárová. Holešov pokračoval v tlaku na domácí branku, ale začal narážet na tvrdou defenzivu

a prohrávat osobní souboje, jichž bylo na
těžkém terénu více než dost. Domácí z nahodilé akce snížily ve 14. minutě a pak dokonce
z trestného kopu, zahrávaného brankářkou,
dokázaly i vyrovnat. Z remízy se ale radovaly jen minutu. Hosty dostala opět do vedení
Kocurková a hned v téže minutě zvyšovala
Mikešová na 2:4. Po přestávce si hosté udržovali stálou převahu, ale v koncovce tentokrát
selhaly obě útočnice, takže skóre poopravila
výstavní dělovkou z přímého kopu Šustová,
která i pečetila svou druhou brankou zasloužené vítězství hostí. Na hostujícím celku byl
ještě patrný začátek sezony a nerozehranost,
způsobená výpadky v přípravných zápasech, takže
družstvo se bude ještě chvíli herně hledat. Z jednotlivců na sebe výborným výkonem upozornila

Dvorníková se Šustovou a v první půli Šilhárová,
ostatní hráčky spíše bojovaly a v přemíře snahy zapomínaly hrát fotbal.

FK Holešovské holky - Spartak Lubina 2:1 (0:0)
Sestava: Heglasová - Kuchařová, Dvorníková, Voždová, Otáhalíková, Mikešová, Šustová, Holíková, Mozgová, Kocurková, Šilhárová. Střídaly
Nela a Petra Ševčíkovy a Jašková. Branky: Kocurková, Šilhárová
Na holešovské Střelnici se hrál kvalitní ženský
fotbal a je nutno přiznat, že více se na tom podílel hostující celek, který překvapil velmi důraznou,
dobře organizovanou hrou. Jeho hráčky vyhrávaly
většinu osobních soubojů ve středu hřiště, ale narážely na dobrou obranu domácích, takže k ohrožení
branky se dostávaly jen střelami z větší vzdálenosti.
Těsná obrana dělala potíže i útočné dvojici domácích, a tak do vyložené šance se dostala po hezké
kombinaci Šustová, která ale nastřelila jen břevno.
Po přestávce se hrálo nahoru dolů a bylo jen otáz-

kou času, který tým udělá první chybu a bude inkasovat. Byly to bohužel domácí, když po nepříliš
prudké tečované střele skončil míč za překvapenou
Heglasovou. Domácím však inkasovaný gól paradoxně pomohl, zvýšily agresivitu, zlepšily kombinaci a po dvou jako by přes kopírák vedených
akcích vyrovnala nejprve Kocurková z přihrávky
Šilhárové a za dalších 5 minut si úlohy vyměnily
a domácí šly zaslouženě do vedení. Poslední čtvrthodinku už si domácí výsledek pohlídaly a po úporném boji si připsaly důležité tři body do tabulky.
Heglasová zachytala spolehlivě, v obraně bylo
nejvíce vidět Dvorníkovou, dobře jistila Voždová,
obě krajní měly potíže spíše s rozehrávkou než
s bráněním. V záloze se nedokázaly doplňovat
středové hráčky, Holíkové zcela odešla přihrávka,

krajní záložnice neměly potřebný tah po křídlech,
i když Mozgová se ve 2. půli výrazně zlepšila. Obě
útočnice schytaly velké množství ran v soubojích s
důraznou a tvrdou obranou, přesto se obě prosadily střelecky. Ze střídajících hráček mile překvapila
Petra Ševčíková dobrým výkonem na pravé straně
obrany. Nela měla smůlu, že byla hned po příchodu na hřiště zraněna nevybíravým zákrokem hostující stoperky, přesto ukázala dobrý tah na branku a bojovnost. Celek zatím zůstává za loňskými
výkony, nedaří se práce s míčem ve středu hřiště
a dlouhé zpracování míče s následnou nepřesnou
rozehrávkou brzdí útočné ostří týmu. Důležité
ovšem je, že v první vážnější konfrontací s jiným
typem hry jsme dokázaly morálně obstát.
S.B.

Letní soustředění DFK Holešov
Letní soustředění Dívčího fotbalového klubu
Holešov proběhlo poprvé ve sportovním areálu
Na koupališti v Sazovicích. Netradiční ubytování,
zajištěné paní starostkou a místním obecním úřadem, skvělé podmínky pro dvoufázový trénink, výborná úroveň stravování v restauraci na koupališti

– to vše lemovalo průběh celého soustředění. Nelze
nepřipomenout skvělé podmínky pro regeneraci
(sauna, vířivka, bazén), kterou každý večer absolvoval kompletní tým. Program byl doplněn o přednášku předsedy holešovského Českého červeného
kříže Pavla Šlechty, která byla věnována závažným

stavům ohrožujícím život i běžným fotbalovým
zraněním, mimotréninkový čas byl rovněž věnován
taktické přípravě a prezentaci zdravé výživy sportovce. Čtyřdenní akce se společně účastnilo družstvo žen a žákyň včetně žáků a celkem se na trénincích objevilo 20 děvčat a chlapců a čtyři trenéři.
Za zdárný průběh celé akce patří poděkování
trenérům Ladislavu Lipkovi a Františku Bělíčkovi,
všem hráčkám a hráčům a jejich rodičům, dále
Obecnímu úřadu Sazovice v čele s paní starostkou
(vytvořili nám skvělé zázemí); děkuji rovněž paní
Pavle Miklíkové, provozní restaurace. Zbývá jen
natrénované dovednosti úspěšně předvést v nastávající soutěžní sezoně!!!
Mgr. Svatava Ságnerová

Sportovní klub
Atletika Holešov
oznamuje, že od září zahajuje svou tréninkovou
činnost. Nabízené volnočasové aktivity jsou určeny
pro cílovou skupinu dětí od 5 do 15 let. Děti trénují v několika věkově rozdělených tréninkových
skupinách. Náplní činnosti tréninků jsou aktivity
zaměřené na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Bližší informace včetně
přihlášky je možné získat na webových stránkách
organizace: www.atletika-holesov.webnode.cz.
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VLASTIVĚDA

Připomínka 50. výročí otevření ŠaCHovy synagogy
(kb) Díky aktivitě tehdejšího holešovského
muzea a zejména člena jeho výboru, prof. Jana
Šráčka, byla v roce 1964, tedy před padesáti lety,
po komplexní rekonstrukci a restaurování otevřena a zpřístupněna veřejnosti stará holešovská, tzv.
ŠaCHova synagoga. V té době to byla mimořádná
událost – až do devadesátých let minulého století
byly veřejnosti přístupné pouze synagogy v Praze
a zpřístupnění synagogy holešovské bylo nejen významným politickým činem, ale i uznáním mimořádného významu a hodnoty této památky, která
patří ke špičkovým židovským památkám v rámci
celé Evropy a je současně mezinárodně významným duchovním centrem. Židé z celého světa ve
stále větším počtu navštěvují holešovskou synagogu a zejména hrob jednoho z nejvýznamnějších židovských učenců v dějinách, cadika, „zázračného

rabína“ Šabbatai ben Meir ha Kohena, pohřbeného
na židovském hřbitově v Holešově, jehož přezdívku (tvořenou hebrejskou zkratkou jeho nejvýznamnějšího díla Siftej Kohen – ŠaCH) nese i naše
synagoga.
Tyto a mnoho dalších informací se dozvěděli
účastníci komorní slavnostní připomínky 50. výročí otevření ŠaCHovy synagogy, která se konala
v jejích prostorách v sobotu 6. září. Toto příjemné setkání, zorganizované Městským kulturním
střediskem – Muzeem a galerií Holešov a především správcem synagogy Vratislavem Brázdilem,
pozdravili starosta města Pavel Svoboda a ředitel
Městského kulturního střediska Pavel Chmelík.
Účastníci setkání se potom dozvěděli spoustu zajímavých, často až mystických informací a zážitků
od V. Brázdila, týkajících se synagogy a ŠaCHa sa-

motného. Následovala prohlídka synagogy, představení evropsky unikátní sbírky knih, jejichž
autorem je právě holešovský Šabbatai ben Meir
ha Kohen, kterou již několik let Vratislav Brázdil
v synagoze vytváří, ochutnávka vynikajících košer
vín i izraelské kávy s kardamomem, která se pěstuje na svazích golanských výšin, a nakonec koncert
židovských písní v provedení skupiny Shirah.
Celé setkání proběhlo v mimořádně příjemné atmosféře. Všichni účastníci si užili této skvělé
holešovské památky, o které se v současnosti jedná
jako o potenciální adeptce na vyhlášení národní
kulturní památkou. Je jen škoda, že naše ŠaCHova
synagoga, která patří ve světě k nejznámějším památkám v ČR, není v Holešově dostatečně známá
– podle průzkumu V. Brázdila čtyři z pěti Holešovanů nevědí, kde se tento unikát nachází.

Holešovské muzeum si připomnělo významnou událost z roku 1914,
Hanácko-valašskou krajinskou výstavu
Holešovské muzeum si připomnělo významnou událost z roku 1914,
která ovlivnila celé město i mikroregion – Hanácko-valašskou krajinskou
výstavu. Tuto výstavu o výstavě můžete navštívit v budově kina Svět a byla
zahájena vernisáží v sobotu 13. září v 15 hodin. Součástí vernisáže byla projekce jedinečného sto let starého filmu natočeného v roce 1914 přímo na krajinské výstavě. Akci připravilo Městské muzeum a galerie Holešov se sídlem
na zámku.
„Muzeum chce připomenout akci, která v moderní historii Holešova
neměla a nemá obdoby. Tehdy se jednalo o velkou událost, která hýbala celým regionem a byla pojata velmi široce od národopisu přes školství, zemědělství, živnosti, průmysl až po vědecký rozvoj. Byla podchycena skutečně
velkolepě, bohužel původní plány poznamenal sarajevský atentát a nástup
první světové války. Výstavu to poznamenalo a musela být ukončena dřív,
než se naplánovalo. Přesto se stala symbolem tzv. belle époque, krásné doby
konce devatenáctého století a nástupu dvacátého, období nebývalého rozkvětu a spokojenosti,“ řekl k chystanému projektu Ondřej Machálek, správce
sbírkových fondů holešovského muzea.
Dnešní návštěvník výstavy o výstavě se může těšit především na některé tehdy vystavené exponáty, které se dochovaly a staly se základem sbírky
holešovského muzea. Podle Machálka jsou to především cechovní předměty
a předměty lidové kultury.
Výstava nese název Město a výstava s podtitulem Vzpomínka na Hanácko-valašskou krajinskou výstavu v Holešově 1914 a je součástí akce Dožínky
Mikroregionu Holešovsko 2014. Koná se od 14. září do 31. října 2014 v kině
Svět a je otevřena úterý až neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné
pro dospělé činí 40 -, pro děti 20 - a pro školní skupiny 10 Kč na osobu.
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VÝROČÍ - ŘÍJEN 2014
16. 10. 2004 Zemřela PLECHÁČOVÁ-MUCALÍKOVÁ, Ludmila, původním
povoláním úřednice. Život strávila v Holešově. Do nacistické okupace a zrušení Sokola byla jeho aktivní členkou a funkcionářkou.
V r. 1932-38 náčelnicí Sokola Holešov, od r. 1933 III. okresní župy.
V době protektorátu (od r. 1940) působila v ilegalitě a organizovala pomocné sokolské akce jako pomoc vězněným spoluobčanům
a jejich rodinám a rozšiřování vlasteneckých myšlenek. Za tuto činnost byla koncem války gestapem zatčena a vězněna. Po osvobození
v r. 1945 do r. 1948 aktivní členka Sokola a členka republikového
náčelnictva. Věnovala se i sportovnímu oddílu házené jako první
rozhodčí - žena - tohoto sportu v republice. Činnost v Sokole přerušena komunistickým zákazem, aktivně pokračovala od r. 1990,
především v oblasti rehabilitace a restituce sokolského majetku.
V r. 1959 jedna ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově,
původně se věnovala organizování činnosti. Publikační činnost:
In: „Památky Holešova“ (1984): „Dějiny středověké tvrze - zámku
v Holešově do roku 1650“ a „Raně barokní zámek v Holešově“,
články v regionálním tisku (ZMH a Holešovsko) - např. „Historie
pomníku v holešovském parku, postaveného roku 1905 na památku
válečných obětí napoleonských válek z let 1808–1815“ (1992), „Jiří
Třanovský a jeho působení na Moravě“ (1993). Zpracovala popis
ulic a významných domů. „Výpisy ze zápisů v purkrechtních knihách města Holešova“. V r. 1998 vydává Úzká rada Jednoty bratrské
v ediční řadě Testis Temporum „Nejstarší dům v Holešově pamětník historie města, kraje i Moravy (Z historie Jednoty bratrské na
Moravě)“. Práce je věnována domu č. 180. L. Plecháčová-Mucalíková se věnovala dějinám Jednoty bratrské na Moravě a stala se
členkou místního sboru Jednoty bratrské. V r. 1995 udělilo město Holešov L. Plecháčové-Mucalíkové čestné občanství, v r. 2000
u příležitosti životního jubilea Pamětní list udělený městskou radou.
(* 11. 01. 1910 v Holešově) – 10. výročí úmrtí
20. 10. 1994 Zemřel JANÁČEK, Josef, PhDr., DrSc., významný český historik,
vystudoval historii na Karlově univerzitě, pracoval v Archivu hlavního města Prahy, od r. 1956 v Ústavu Československé akademie
věd. Za syntetickou práci „České dějiny“ 1. část I. dílu a za soubor
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monografií o pobělohorských Čechách získal doktorát historických
věd. Autor mnoha odborných prací, článků, studií a knih, vycházejících česky, německy francouzsky a anglicky. Dílo: „O pokoření stavu městského léta 1574“ (1950), „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“
(1978), „Malé dějiny Prahy“ (1968), „Ženy české renesance“ (1976),
atd. Přednášel i v Holešově na pozvání Vlastivědného kroužku
o Bohuslavu Bítovském (* 9. 10. 1925 v Hulíně) – 20. výročí úmrtí
20. 10. 1809 Narozen SLOBODA, Daniel, evangelický farář na Rusavě. Ve 40. letech 19. století otiskl v Květech národopisné povídky «Něco ze života
valašského» a «Ze života valašského», do «Moravských národních
písní» Františka Sušila z r. 1840 přispěl písněmi z okolí Hostýna. Redaktor časopisu „Besídka čtenářská“, který vycházel v Brně v letech
1862-63, překládal z němčiny. Pracoval i vědecky, byl znalcem květeny nejen na Rusavě a okolí, ale v celém kraji. Napsal «Rostlinnictví čili návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách,
Moravě a jiných zemích Rakouského mocnářství domácích“, volně
zpracovanou podle německého díla Curieho, vydalo r. 1852 České
museum v Praze (+ 10. 11. 1888 na Rusavě) – 205. výročí narození
24. 10. 1904 Narozen GARDAVSKÝ, Josef, dirigent Symfonického orchestru
v Přerově. Pocházel z Holešova. Pracoval v přerovské spořitelně
a zpíval v pěveckém spolku Přerub. V letech 1930–1945 působil
v Přerubu ve funkci dirigenta a byl zakladatelem jeho filharmonie.
Po válce byl vedoucím kulturního oddělení MNV v Přerově a až na
několik let života v Jeseníku byl do své smrti ředitelem Osvětové
besedy (+ 14. 07. 1961 v Přerově) – 110. výročí narození
31. 10. 1974 Zemřel UHEREK, Richard, akademický malíř, pocházel z Holešova, dětství prožíval na Plačkově spolu s bratrem Rudolfem, malířem
- akvarelistou. Richard Uherek studoval krajinářství na AVU v Praze u prof. Otakara Nejedlého. Od šedesátých let bydlel ve Veselíčku.
Zabýval se krajinnou malbou Přerovska, Velkých Karlovic a ciziny,
zejména Jadranu a historických center měst. Na jeho obrazech najdeme hanáckou rovinu, Hostýnské vrchy i Pobečví. Maloval také
portréty a květinová zátiší, výstavy měl po celé republice. Poslední výstavu jeho díla uspořádal Holešov v roce 1972 (700 let města)
(* 27. 04. 1900) – 40. výročí úmrtí

Holešovsko

Fotoreportáž investičních akcí zrealizovaných
Městem Holešov v období let 2010 - 2014

Nádvoří zámku

Jihovýchodní obchvat

Nový psinec a útulek na Tučapské

Fasáda 1. ZŠ

Plavecký bazén v 3. ZŠ

Revitalizace CpS

Opravená cesta v Dobroticích

Koupaliště před rekonstrukcí

Koupaliště po rekonstrukci

Září 2014

35

Fotoreportáž investičních akcí
zrealizovaných Městem Holešov
v období let 2010 - 2014

Nová výstavba - Školní ulice

Zámek - oprava střechy a fasády

Vyčištění a zpevnění mlýnského náhonu v zámku

Stavba parkoviště - Smetanovy sady

Revitalizace - Sušilova ulice

Akce září, říjen
▶ 23. 9. Koncert pro Holešov „Střípky
z RIGY“ s Moravskými dětmi,
19.00 hod., velký sál zámku
▶ 23. 9. Chráněná území Zlínského kraje
- přednáška RNDr. Dušana Trávníčka
z Muzea Jihových. Moravy ve Zlíně;
17.00 hod., městská knihovna
▶ 24. 9. Povídej, paňáco - loutkové divadlo - pohádky, 13.30 hod., kino Svět
▶ 25. - 26. 9. Výstava ovoce, zeleniny
a květin, jablko roku - Sádek Dobrotice
▶ 26. - 28. 9. Naučte draka létat - prodejní
výstava v zámeckém zahradnictví
STELLA s programem
▶ do 28. 9. Příběh dětí - kresby z terezínského ghetta - výstava kreseb z terezínského getta v židovské obřadní síni.
Zpřístupněno na požádání v synagoze
▶ do 28. 9. Výstava S. V. U. Mánes Holešov 2014 - sály a chodby 1. patra zámku
▶ do 28. 9. Letní iluze XII. - výstava holešovských výtvarníků, New Drive Club
▶ 1. 10. Koncert skupiny JAVORY - H.
a P. Ulrychovi, 19.00 hod., kino Svět
▶ 4. - 6. 10. Dny Všetul - všetulské hody
- SVČ Všetuly, kostel N. P. Marie
▶ 6. - 11. 10. Týden knihoven v holešovské knihovně
▶ 7. 10. Dekorativní průčelí holešovských
domů. Věže a věžičky v Holešově promítání videodokumentu B. Nováka,
17.00 hod., městská knihovna
▶ 9. 10. Koncert Big Bandu Holešov
a Martina Chodúra - 19.00 hod.,
kino Svět
▶ 9. - 12. 10. Floria podzim 2014 - 6. roč.
celostátních prodejních zahr. výstav
Floria Kroměříž
▶ 19. 10. Den díkůvzdání - holešovské
hody - kostel N. P. Marie Holešov
▶ 14. 10. Výroba ohýbaného nábytku
v podhůří Hostýnských vrchů - přednáška, 17.00 hod., studovna městské
knihovny
▶ 22. 10. Z deníku kocoura Modroočka muzikálové div. představení, 13.30 hod.,
kino Svět
Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY
a MC Srdíčko uvnitř
změna programu vyhrazena
- více www.holesov.info

Kostel Nanebevzetí P. Marie - oprava oltářů

Odpadové centrum v TS

Mohyla míru - obnova pomníku

Tenisová hala (před rekonstrukcí)

Text v sekci město >>>
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