20. ÚNORA 2015

HOLEŠOVSKO
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA

ročník 21, číslo 2

Zápis do prvních tříd

Holešov, mikroregion - Zápis budoucích školáků do prvních tříd
základních škol pro školní rok 2015/2016 proběhl v Holešově a v některých obcích mikroregionu v pátek 6. února. Poprvé zasednout do
školních lavic, skládat své první „zkoušky“ a řešit první úkoly, tentokrát
ještě v doprovodu rodičů a zákonných zástupců, přišlo v Holešově celkem 188 dětí. Je to přesně o deset méně než v loňském roce. Tento počet ještě není konečný. Každá základní škola počítá s určitým počtem
dětí, které budou mít školní docházku odloženu. Přesně je budou znát
až na konci května, kdy mají být řízení ohledně odkladů ukončena.
Nejvíce budoucích školáků zapsali již tradičně na 3. ZŠ Holešov,
kde se k zápisu dostavilo celkem 92 dětí. Dle informace ředitelky školy Jitky Heryánové zvažuje 20 zákonných zástupců odklad povinné
školní docházky o jeden školní rok. „Přesné počty dětí, které opravdu
v září nastoupí, budeme znát po vypršení lhůty k vyřízení dokladů - tedy
po 31. květnu.
Pokračování v sekci školství >>>

Oslavy 10. výročí zakoupení zámku
městem

Pozvánka na jarní koncertní řadu
hudebního festivalu MUSICA 2015

Den zdraví a řemesel opět
na 3. ZŠ Holešov

Sedmý reprezentační ples města
Holešova vyprodal sály zámku
Holešov - Stalo se již tradicí, že plesovou sezonu v Holešově zahajuje reprezentační ples města. Nejinak tomu bylo i letos. Čtyři sta šedesát tři
návštěvníků téměř vyprodalo všechny sály. Největ-

ší zájem byl tradičně o vstupenky do hlavního sálu,
ale téměř vyprodaná byla i místa v sálech bočních.
To svědčí o vzrůstajícím zájmu veřejnosti.
Pokračování v sekci kultura >>>

Rohálovská desítka již tento
víkend

AKTUÁLNĚ
10 let od převzetí
zámku městem
Letos v březnu si připomeneme, že zámek a zahradu s oborou vlastní již 10 let město Holešov.
Dne 16. března 2005 podepsal tehdejší starosta
Ctirad Otta kupní smlouvu o převedení tohoto
nejvýznamnějšího objektu na město. Za tuto
možná krátkou, možná dlouhou dobu se podařilo zámek zprovoznit, částečně revitalizovat
park, zahradu a zámek. Nyní slouží obyvatelům
města i regionu ke kulturnímu a společenskému
vyžití.
Tytu událost si připomeneme 18. března 2015.
Připraveno je společenské podvečerní setkání
a večer proběhne první koncert festivalu Musica
Holešov.
Více v Holešovsku a poté na plakátech.
Rudolf Seifert

►

FOTOREPORTÁŽ ZE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH
ŠKOL V HOLEŠOVĚ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Bývalý ředitel 1. ZŠ Alois Olivík na zápise se svým vnoučkem

1. Základní škola Holešov

2. Základní škola Holešov

3. Základní škola Holešov
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Holešovsko

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Několik důležitých bodů na mimořádném a „pracovním“ jednání
Holešovští zastupitelé se mimořádně sešli na
jednání 9. února. Vedení města svolalo toto jednání
především z důvodu potřeby rozhodnout, zdali se
město přihlásí do programu „Revitalizace panelových sídlišť“, tentokrát směřovaného na sídliště Novosady. Projekt předpokládá obnovu zeleně, opravu
chodníků a komunikačních ploch a také vytvoření
nových parkovacích míst v oblasti monobloku a tří
věžáků směrem k ulici Novosady. Tento projekt byl
schválen, a pokud dotace vyjde, naváže investice na
letos dokončovanou opravu komunikací a chodníků v okolí ul. Sušilova.
Na tomto jednání také složil slib nový zastupitel Mgr. Jan Koláček (hnutí ANO 2011), který
nahradil Ing. Tomáše Nedbala. Ten odstoupil z důvodu „neslučitelnosti funkcí“. Zastupitelé projednali
i návrh Ing. F. Rafaji na zanesení způsobu hlasování
každého z nich do zápisů z jednání. Po diskusi ale
návrh neprošel.
Následovalo pracovní „uzavřené“ jednání členů zastupitelstva k několika bodům. První z nich
bylo určení a rozhodnutí o vydávání Holešovska.
Po dlouhé diskusi a různých návrzích i v souvislosti
s ekonomickou stránkou vydávání periodika zastu-

pitelé v orientačním hlasování podpořili i nadále
měsíčník a těsná nadpoloviční většina doporučila
návrat k prodeji novin. A to především z důvodu
snížení ztráty za vydávání. Tím se ale asi sníží informovanost a komfort obyvatel.
Podobně rozsáhlou diskusi vyvolal návrh vedení holešovské městské policie na přestěhování
služebny MP do prostor v ulici Tovární (druhá budova MěÚ, kde sídlí odbor sociálních věcí, Charita
a úřad práce). Městská policie sídlí nyní v přízemí zámku, kde ale prostory nevyhovují z hlediska
předpisů o obecních policiích a každá rekonstrukce
vyžaduje nemalé náklady a vyjádření památkářů.
Nehledě na skutečnost, že MP zabírá celkem atraktivní prostory zámku. Hlavním argumentem proti
je to, že by strážníci „opustili“ střed města. Na tyto
námitky velící strážník E. Dlhopolček argumentoval, že strážníci velkou většinu času tráví v terénu
a zámek je zabezpečen a střed města je monitorován kamerami. Tento dohlížecí systém bude nadále
rozšiřován i v rámci projektu prevence kriminality
– tímto se vytváří tzv. bezpečnostní zóna ve středu
města. Prostory na zámku po MP bude moci využít
Muzeum města Holešova, které má nyní depozitáře

na třech místech a nemá studovnu ani žádné další
potřebné zázemí. Zastupitelé se také spíše přiklonili
k přemístění městské policie.
V dalším programu zastupitelé probrali potřebné priority města v oblasti investiční a vyslovili se
i k dalším potřebám města. Vedení města předpokládá, že by se investovaly volné prostředky města převážně do projektů, na které bude moci město získat
dotace. Jedná se nyní především o zateplování budov
(možnost je opravy domu čp. 1400 v Palackého ulici,
čp. 11 na nám. E. Beneše, připravuje se celková rekonstrukce ulice 6. května i s opravou sítí (vodovod
a kanalizace), dokončení „humanizace“ Centra pro
seniory, možná vyjde i projekt na celkovou opravu
Stadionu míru a vybudování základního atletického
areálu v jeho prostorách, počítá se také s možností
postupného dokončení oprav střech a venkovních
fasád zámku a oprava portálu i mostu atd.
POZVÁNKA: Další řádné jednání zastupitelstva města proběhne v pondělí 23. února od 16 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Holešov (ul. Masarykova,
2. patro).
Rudolf Seifert, starosta

1. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
12. ledna 2015, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala
22. prosince 2014;
schválila zadávací dokumentaci k zakázce „Moderní
efektivní úřad Holešov“ dle předloženého návrhu včetně
smlouvy se zhotovitelem a jmenovala členy komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek;
I jmenovala Mgr. Renatu Junákovou, bytem Kroměříž,
Braunerova 2627, do funkce vedoucí Odboru dopravního a správního Městského úřadu Holešov s účinností
nejpozději od 1. 4. 2015;
Ing. Tomáše Nedbala, bytem Holešov, Tučapy 108, do funkce vedoucího Odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Holešov s účinností od 15. 1. 2015;
II neschválila žádného z uchazečů do funkce vedoucího
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Holešov;

neschválila zveřejnění záměru pronájmu prostor v přízemí budovy Městského úřadu Holešov za účelem poskytování služby občanům v oblasti pojišťování automobilů;
schválila dohodu o ukončení smluvního vztahu na poskytnutí parkovacího místa ve dvorním traktu budovy
Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, pro Finanční úřad pro Zlínský kraj, územní pracoviště Holešov,
nám Dr. E. Beneše 59/14, Holešov, a to zpětně k 31. 12.
2014 dle předloženého návrhu;
neschválila finanční spoluúčast na realizaci kanalizační
přípojky dle žádosti manželů Durdových, bytem Holešov, ul. Třešňové sady čp. 1165;
jmenovala k veřejné zakázce „Rekonstrukce stromořadí
a živých plotů, mlatových povrchů, mobiliáře a cest v zámecké zahradě“ komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Pavla Pšejová, odbor výstavby, rozvoje a životního
prostředí, (oddělení životního prostředí), Holešov (ná-

hradník Ing. Dušan Leško, odbor finanční), Ing. Gabriela Johnová, Eurovision, a. s., (náhradník Markéta Turečková, Eurovision, a. s.), Viktor Jahoda, Eurovision, a. s.,
(náhradník Alena Holásková, Eurovision, a. s.); Hodnoticí komisi: Ing. Pavla Pšejová, odbor výstavby, rozvoje
a životního prostředí - oddělení životního prostředí
(náhradník Ing. Hana Vedrová, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí - oddělení životního prostředí),
Bc. Jaroslav Chmelař, místostarosta města (náhradník
Ing. Pavel Badanko, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí - oddělení životního prostředí), Ing. Dušan
Leško, odbor finanční (náhradník Ilona Kupková, odbor
finanční), Ing. Aleš Trněný, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí - oddělení investic (náhradník Milan
Roubalík, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí oddělení investic), Ing. Gabriela Johnová, Eurovision, a. s.
(náhradník Viktor Jahoda, Eurovision, a. s.).

2. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
26. ledna 2015, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala
12. ledna 2015;
schválila zřízení bezúplatného věcného břemene - služebnosti na pozemku p. č. 416/40 v k. ú. Holešov, pozemek dotčený stavbou estakády u koupaliště, pro Zlínský
kraj, tř. T. Bati 21, IČ 70891320, v souvislosti se stavbou
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle
předloženého návrhu;
I projednala žádost obyvatel ulice Horní o úpravu a dokončení městské komunikace a zhotovení chodníku v ulici Horní v Holešově dle předložené žádosti a II pověřila
starostu města zařadit tento materiál do bodu programu
jednání Zastupitelstva města Holešova týkajícího se projednání plánovaných investičních akcí;
schválila udělení „Pamětního listu“ v deskách Miroslavu
Nesvadbovi, bytem Količín, u příležitosti jeho padesátého
bezpříspěvkového daru krve;

Únor 2015

schválila nákup dýchacích přístrojů Dräger PSS 5000
včetně náhradních tlakových lahví kompozitních typu
6 l od společnosti KNĚŽEK, s. r. o., Palkovice, za cenu
323.723,40 Kč vč. DPH dle předloženého návrhu;
schválila podání žádosti o státní účelovou dotaci na „Program prevence kriminality 2015“ z prostředků MVČR za
účelem rozšíření městského kamerového systému s tím,
že finanční spoluúčast ve výši 26 % z celkové částky bude
hrazena z rozpočtu města;
I schválila termíny schůze Rady města Holešova ve II. pololetí 2015 od 15 hod. takto: 13. 7., 10. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10.,
19. 10., 2. 11., 18. 11., 30. 11., 14. 12. a 28. 12. s tím, že pokud
se schůze rady koná ve stejný den jako zastupitelstvo, začíná
od 13 hod.; II doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova
ve II. pololetí 2015 od 16 hod. takto: 21. 9., 2. 11. a 14. 12;
I schválila podání žádosti o dotaci na MŠMT: 1. na opravu hřiště 1. Základní školy Holešov; 2. na modernizaci

Stadionu míru; II doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit podání žádosti MMR o dotaci na revitalizaci
sídliště Novosady;
přerušila projednávání zprávy týkající se poskytnutí mimořádných finančních dotací do doby úpravy rozpočtu
města;
I doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 2/2001/18 ze dne
19. 4. 2001, kterým uložilo radě města, aby k projednávání veřejných zakázek v hodnotě díla nad 100 tis. Kč
byli přizváni zástupci Kontrolního výboru, Finančního
výboru a Komise výstavby; II rozhodla změnit jednací
řád rady města v čl. II bod 5 takto: „Na jednání o přidělení veřejných zakázek z oblasti investic a převodu majetku
se rada města rozhoduje na základě výsledku komise pro
posouzení a zhodnocení nabídek s tím, že do výběrových
komisí je vždy jmenováno po jednom zástupci Kontrolního a Finančního výboru.“
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MĚSTO HOLEŠOV vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí
půjčky z „Fondu rozvoje bydlení města Holešova“
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Žadatelé mohou získat půjčku z fondu na základě žádosti o zařazení
do výběrového řízení.
2. Žádost o poskytnutí půjčky bude doručena na podatelnu MěÚ Holešov
do 16. 03. 2015 do 10.00 hod.
Žádost musí obsahovat:
a) jméno nebo název žadatele,
b) adresu bydliště nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO, č.tel.,
c) přesné označení předmětu půjčky:
- adresa, číslo popisné, číslo parcely,
- doklad o vlastnictví (ne starší než 3 měsíce),
(u členů byt. družstev kopii nájemní smlouvy a kopie OP)
- stavební povolení či jiný příslušný doklad, (u členů byt. družstev souhlas
bytového družstva)
- nezbytnou projektovou dokumentaci,
d) cena akce, při svépomoci odhad nákladů, které budou při realizaci dokladovány fakturami a účty,
e) předpokládaná doba dokončení akce,
f) požadovaná částka úvěru,
g) popis účelu, na který je půjčka žádána (druhy půjček),
h) potvrzení o výši příjmu žadatele o půjčku.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
A) Rodinné domy:

B) Bytové domy:
Účel

splatnost úrok

částka

B1 - obnova střechy, případně přestav4 roky
ba ploché na šikmou starší 10 let

5%

do 750.000 Kč
na jeden dům

B2 – vybudování přípojky na stávající
4 roky
kanalizační řad v délce víc než 30 m

5%

do 100.000 Kč

B3 - dodatečná izolace domu staršího
4 roky
30 let

5%

do 750.000 Kč
na jeden dům

B4 - provedení zateplení nebo obnova
4 roky
fasády domu včetně oplechování

5%

do 750.000 Kč
na jeden dům

B5 - modernizace nebo zřízení nového
4 roky
hygienického zařízení

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

B6 – rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektroinstalace či plynoin- 4 roky
stalace

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

B7 – zřízení nového systému vytápění
(plynové, elektrické, tepelné čerpa4 roky
dlo), případně rekonstrukce stávajícího

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

B8 - půdní nástavba bytu rušící plochou střechu (nad 50 m2 užitné plo- 4 roky
chy)

5%

do 500.000 Kč
na jeden byt

B9 - nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru (nad 50 m2 4 roky
užitné plochy)

5%

do 400.000 Kč
na jeden byt

B10- půdní nástavba bytu rušící plo4 roky
chou střechu (do 50 m2 užitné plochy)

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

Účel

splatnost

úrok

částka

A1 - obnova střechy,
případně přestavba
ploché na šikmou starší 10 let

4 roky

5%

do 350.000 Kč
na jeden dům

A2 - vybudování přípojky na stávající
kanalizační řad v délce víc než 30 m

4 roky

5%

do 100.000 Kč

4 roky

5%

A3 - zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu tam,
kde nelze provést napojení
na centrální ČOV

B11- nástavba a vestavba bytu
v klasickém půdním prostoru
(do 50 m2 užitné plochy)

do 200.000 Kč
na jeden byt

4 roky

5%

do 50.000 Kč
na jeden dům

B12- provedení fasády na novém
domě

4 roky

5%

do 750.000 Kč
na jeden dům

5%

do 150.000 Kč
na jeden dům

B13 - zřízení nové bytové jednotky
z nebytového prostoru

4 roky

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

B14 - výměna výplní otvorů domu
4 roky
staršího 20 let

5%

5%

do 350.000 Kč
na jeden dům

do 75.000 Kč
na jeden byt

A6 - modernizace nebo zřízení nové4 roky
ho hygienického zařízení

B15 - obnova a statické zajištění
balkónů

4 roky

5%

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

do 75.000 Kč
na jeden byt

A7 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektroinstalace či plynoin- 4 roky
stalace

4 roky

5%

do 200.000 Kč
na jeden byt

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

B16 - rekonstrukce vnitřních omítek
a podlah domu staršího 20 let
B17- obnova výtahů domu staršího
20 let

4 roky

5%

do 75.000 Kč
na jeden byt

A8 - zřízení nového systému vytápění
(plynové, elektrické, tepelné čerpa4 roky
dlo), případně rekonstrukce stávajícího

5%

do 150.000 Kč
na jeden byt

A4 - dodatečná izolace domu staršího
4 roky
30 let
A5 - provedení zateplení nebo obnova
4 roky
fasády včetně oplechování

C) Ostatní (slouží pouze pro účely města Holešova):
Účel

splatnost úrok

částka

C1 – výkupy pozemků v rámci roz4 roky
voje města

-

do 1.000.000 Kč

C2 – budování infrastruktury

-

do 1.000.000 Kč

A9 - půdní nástavba bytu rušící
plochou střechu
(min. 50 m2 užit. plochy)

4 roky

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

A10 - nástavba a vestavba bytu
v klasickém půdním prostoru

4 roky

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

Jednotlivé účely půjček lze kumulovat. Stejný účel nelze použít opakovaně.

A11 - zřízení nové bytové jednotky
z nebytového prostoru

4 roky

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni a vyzváni k
dodání dalších potřebných dokladů a následnému uzavření smlouvy o půjčce.

A12 - výměna výplní otvorů domu
4 roky
staršího 20 let

5%

do 200.000 Kč
na jeden byt

V Holešově dne 10. 02. 2015

A13 - rekonstrukce vnitřních omítek a
4 roky
podlah domu staršího 20 let

5%

do 200.000 Kč
na jeden byt
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4 roky

Ing. Stanislav Julíček
vedoucí oddělení investic
odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí

Holešovsko

Veřejná vyhláška
Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města (dále jen „pořizovatel“) jako
orgán obce příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s §52
odst. 1 a §22 odst. 1 stavebního zákona a ve spojení
s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), oznamuje veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu
Roštění (dále jen „návrh“), které se uskuteční dne
2. 3. 2015 v 17.00 hod. na Obecním úřadu Roštění.
Územní plán řeší správní území obce Roštění vymezené katastrálním územím Roštění.
Stanovuje zejména základní koncepci rozvoje
území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného
a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny
a koncepci veřejné infrastruktury.

Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty
pro uplatnění připomínek a námitek (tj. od 27.
1. do 9. 3. 2015 včetně) u pořizovatele na Městském úřadu Holešov, útvaru územního plánování
a architekta města, Masarykova 628, dveře č. 315
a na Obecním úřadu Roštění. Úplné znění návrhu je zveřejněno na webových stránkách města
Holešova na adrese: http://www.holesov.cz/mestsky-urad/utvar-uzemniho-planovani-a-architekta-mesta, Územně plánovací dokumentace – rozpracované.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby námitky. Námitky proti návrhu
územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí
obsahovat požadavky uvedené v § 52 odst. 3 sta-

vebního zákona, tj. odůvodnění námitky, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezení území dotčené námitkou.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
K připomínkám a námitkám ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad
územního rozvoje, se rovněž nepřihlíží.
Námitky a připomínky musí být v souladu
s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Námitky a připomínky podávejte
písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský
úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města, Masarykova 628, 769 17 Holešov.
Ing. Radomíra Pospíšilová
útvar územního plánování
a architekta města

Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích
systémů – město Holešov
Hlavním cílem projektu byla modernizace informačního a varovného systému města Holešova
a napojení na IVVS Zlínského kraje.
Realizací projektu se posílil varovný a informační systém (VIS) ORP Holešov tak, aby byla zvýšena jeho efektivnost, zejména v případě zajištění
informovanosti obyvatel při mimořádných událostech a krizových situacích ve městě.

V rámci projektu bylo vybudováno 35 bezdrátových obousměrných hlásičů na sloupech veřejného osvětlení a budovách a 9 malých elektrických sirén. Centrální vysílací stanoviště IVVS je
umístěno v budově městského úřadu (Masarykova 628, Holešov) a podružné ovládací pracoviště
se nachází v objektu zámku Holešov v místnosti
Městské policie Holešov (nám. F. X. Richtera 190).

Náklady na projekt dosahovaly téměř 3,5
mil. Kč, které byly hrazeny z dotací Evropského
fondu pro regionální rozvoj 75 % a z rozpočtu
města Holešova 25 %.

Nové průkazy osoby se zdravotním postižením (OZP)
začne Úřad práce ČR vydávat od 1. 4. 2015
Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením
(průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy
účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich
výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové
kartičky, a to v době od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015.
Tyto průkazy jsou, bez ohledu na změny právních
norem, platné po dobu, která je uvedena na jejich
zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015.
K tomuto datu skončí platnost všech těchto
průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci, v případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu
vyplývají, a to do doby vydání nového dokladu.
Pokud si držitelé průkazu OZP nezajistí včas
jejich výměnu, bude nutné o nárok na průkaz OZP
podat novou žádost včetně nového posouzení
zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou.
Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň
upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné,
aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové
podobě bude úřad vydávat až po tomto datu.
Kdo má nárok na vydání nového průkazu?
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP,
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ZTP, ZTP/P). Nárok na průkaz OZP u těchto osob
trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient nemůže doložit dobu
platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na
průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé
platného průkazu OZP vydaného podle předpisů
účinných do 31. 12. 2013 mají podle zákona nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz
OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal
nárok na předchozí průkaz.
Co je třeba vzít s sebou na Úřad práce ČR,
kontaktní pracoviště Holešov?
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz
OZP (tiskopis obdržíte na Úřadu práce ČR, kontaktním pracovišti Holešov) je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali průkaz mimořádných výhod nebo
dočasný průkaz OZP – na výměnu mají nárok
pouze držitelé platného průkazu, který má platnost
delší než 1. 1. 2015. V případě, že má člověk průkaz
mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní
úřad, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí
o přiznání mimořádných výhod. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
fotografie určené na občanský průkaz. Fotografie se
nevrací a zůstává ve spisu. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba
prokázat totožnost občanským průkazem.

Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě
kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP,
zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby.

Výměna Parkovacího průkazu
označujícího vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou

Pokud si držitelé vyměněného průkazu osoby
se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P budou chtít rovněž vyměnit Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, který má platnost omezenou do 31.
12. 2015, je třeba se, po převzetí nového průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo
ZTP/P, osobně dostavit na odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Holešov, který sídlí ve stejné
budově jako ÚP ČR, kontaktní pracoviště Holešov.
S sebou si vezměte nový průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, aktuální
fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz, a stejně jako při všech
úředních jednáních je potřeba prokázat totožnost
občanským průkazem.
Mgr. Ing. Josef Pospíšilík
vedoucí kontaktního pracoviště ÚP ČR Holešov
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Nominujte spoluobčany na ceny osobností
města Holešova
Město Holešov vyhlašuje již šestý ročník
udělení Ceny města Holešova a další ceny v oblasti kultury, volnočasových aktivit a sportu.
Uzávěrka nominací je 2. března 2015.
Vyplněný nominační formulář můžete poslat
poštou na adresu Městský úřad Holešov, odbor
tajemníka, Masarykova 628, 769 01, osobně předat na podatelně Městského úřadu Holešov nebo
zaslat na e-mailovou adresu petr.chvatal@holesov.
cz. Nominační formuláře jsou ke stažení na stránkách města www.holesov.cz. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh však musí být podán na samostatném
formuláři.
Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo. Na základě podaného návrhu

se může jejím nositelem stát fyzická osoba starší 40 let, která žila či žije v Holešově (popřípadě
může být ocenění uděleno in memoriam) a která
významným způsobem ovlivnila některé obory
lidské činnosti a významně působila ve prospěch
občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma
i ve světě. Za rok 2009 cenu získal Miroslav Olšina, za rok 2010 Mgr. Alena Grygerová, v roce 2012
cenu obdržel JUDr. Lubomír Bartošek, v roce
2013 MgA. Karel Košárek a v roce 2014 Ing. František Rafaja.
Osobnosti Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit můžete nominovat ve třech
kategoriích: osobnost v oblasti kultury, osobnost
v oblasti volnočasových aktivit a kolektiv působící

v oblasti kultury či volnočasových aktivit. Navržené osobnosti ve výše uvedených kategoriích musí
působit na území města a mít či v minulosti měly
v Holešově trvalé bydliště. Navržené kolektivy
musejí působit na území města Holešova.
Nejúspěšnější sportovci města Holešova
mohou být navrhování: v kategoriích sportovní
naděje (do 15 let), jednotlivci za sportovní
úspěchy do 20 let, jednotlivci za sportovní
úspěchy nad 20 let, sportovní kolektivy a trenér
či organizační pracovník. Navržení mohou být
především sportovci, kteří působí v oddílech na
území města Holešova. Navržené sportovní kolektivy musí reprezentovat kluby působící na území města Holešova.

MěP Holešov informuje občany
1) Alkohol a mládež

V průběhu měsíce ledna roku 2015 provedli strážníci Městské policie Holešov dvě součinnostní preventivní opatření „Mládež – Holešov“
s policisty obvodního oddělení policie v Holešově
zaměřené na eliminaci negativních jevů na úseku porušování zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění

pozdějších předpisů, v teritoriu města Holešova
a jedno opatření provedli samostatně. Preventivního opatření se celkem zúčastnilo 11 strážníků
městské policie s oběma služebními psy a 6 policistů OOP Holešov. V průběhu akcí bylo zjištěno
6 porušení uvedeného zákona, kdy tři řešili policisté OOP Holešov a tři vyřešili strážníci městské
policie. V předmětných kontrolách bude nadále
pokračováno.

2) Alkohol a nebezpečí
umrznutí

V měsíci lednu roku 2015 strážníci Městské policie Holešov převezli
k ošetření a pobytu do protialkoholní
záchytné stanice v nemocnici v Kroměříži 4 osoby za účelem odeznění
akutní intoxikace. Všechny 4 osoby
pod vlivem alkoholu nekontrolovaly
své chování, budily veřejné pohoršení a zejména v tomto ročním období
bezprostředně ohrožovaly sebe na
životě. Osobám vzhledem k jejich
stavu a zimnímu počasí hrozilo podchlazení, příp. i umrznutí. Z těchto

Vedení města se setkalo s europoslankyní Olgou Sehnalovou, která zastupuje
Českou republiku a okres Kroměříž v Evropském parlamentu. Hovořilo se
především o projektech a evropských finančních dotacích, které budou vyhlášeny v polovině letošního roku. Dalšími tématy byl společenský a kulturní
život v našem regionu a možnosti vzájemné spolupráce.
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důvodů byly po lékařském vyšetření převezeny
a umístěny do protialkoholní záchytné stanice.

3) Akce Prezentace MěP
2. ZŠ Holešov

V prostorech tělocvičny 2. ZŠ v Holešově
proběhla dne 28. 01. 2015 prezentace Městské policie Holešov pro děti ze školní družiny této školy.
Prezentaci provedli psovodi MěP se dvěma cvičenými psy. Z technických důvodů nebyli k prezentaci použiti služební psi. Strážníci děti i s jejich pedagogickým doprovodem seznámili se služebním
stejnokrojem, další služební výstrojí a výzbrojí.
Protože prezentaci prováděli strážníci – psovodi
Městské policie Holešov, byly dětem předvedeny
ukázky výcviku psů a zároveň si děti mohly prohlédnout všechny pomůcky používané při výcviku
psů a při jejich výkonu služby městskou policií.
Dětem byla vzhledem k nepoužití služebních psů
umožněna aktivní účast na výcviku psů, např. při
nácviku kousání. Strážníci také ochotně zodpověděli veškeré dotazy týkající se práce městské policie.
Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu těchto
našich prezentací budeme v této činnosti nadále
pokračovat.
E.D.

Holešovská Vyšší a Střední policejní škola MV úzce spolupracuje s policiemi
z okolních států i z Evropské unie. Ve dnech 10. a 11. února navštívil Holešov
bavorský policejní viceprezident a v rámci svého pracovního programu si
našel čas i na setkání s vedením města a prohlédl si zámek.

Holešovsko

Rekonstrukce tvarovaných
stěn v zámecké zahradě

Město Holešov je ve fázi hodnocení podaných nabídek na rekonstrukci
vegetačních prvků v zámecké zahradě a mlatové plochy u zahradního průčelí
zámku. Navrženo je rozsáhlé kácení segmentů tvarovaných stěn kolem trojzubce a ořez zbylých stromů tak, aby mohly být dosazeny a zapěstovány nové
stromy. Dále bude radikálně ořezáno stromořadí lip na parteru, jelikož dle
památkového záměru by mělo být také tvarované. Budou dosazeny živé ploty a ohraničeny travnaté plochy na parteru. Následně bude opravena souvislá
mlatová plocha mezi branami z ulice Partyzánská a F. X. Richtra o rozloze cca
3.000 m2. Na závěr budou vyměněny stávající lavičky a odpadkové koše v Růžové zahradě a u trojzubce za nové.
Termín zahájení prací se bude odvíjet od výsledku výběrového řízení. Město
Holešov musí celou akci realizovat do konce roku 2015, aby mohla být spolufinancována z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí Zeleň do měst.
Ing. Pavla Pšejová

BUDOVA PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY,
PIVOVARSKÁ 1419, 769 01 HOLEŠOV
NABÍZÍME VOLNÉ PROSTORY V BUDOVĚ VHODNÉ
PRO SPOLKOVOU NEBO KOMERČNÍ ČINNOST

Advokátní kancelář poskytuje
kvalitní právní služby ve všech
oblastech práva.
Specialista na dopravní nehody,
dopravní trestné činy, přestupky
a náhrady škod na zdraví.

Mgr. Jitka Šišková

tel.: +420 737 168 657
e-mail: siskova@aksiskova.cz
Palackého 518, 769 01 Holešov

www.aksiskova.cz

KONTAKTNÍ TELEFON 603 517 571

Vítání občánků v Količíně Poděkování
V neděli 25. 1. 2015 v odpoledních hodinách členové Osadního výboru
Količín za přítomnosti starosty p. Seiferta a místostarosty p. Chmelaře slavnostně přivítali nové občánky obce Količín. Těmito novými občánky jsou Karolína Jašková, Amelie Horáková a Vanesa Polaštíková. V tento slavnostní den
zápisem do kroniky rodiče splnili slib, že ze svého dítěte vychovají dobrého
a čestného člověka. Na zpestření kulturního programu se podílely místní děti
přednesem básní. Na závěr se slavnostním přípitkem popřáli všichni členové
OV do vínku dětem hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, úspěchů a úsměvů
na tváři. Rodičům bylo popřáno hodně životních sil, trpělivosti a radosti při
výchově svých dětí, neboť odměnou jim bude, že dítě nikdy nezapomene na
svůj domov ani na lásku, kterou mu nejbližší dali. Děti nezapomenou také na
laskavá slova maminky a na pevnou, ale pomocnou ruku táty.

Děkujeme touto cestou všem dárcům cen do tomboly a sponzorům, kteří
podpořili Ples ve stylu gotiky aneb Noc na Karlštejně. Děkujeme našemu partnerovi, Divadlu 6. května Holešov, za jím dané téma tohoto plesu. Děkujeme
Martinu a Janě Budišovým za jejich choreografii, ochotu a čas věnovaný nácviku dobových tanců. Děkujeme Gabriele Veverkové za vytvoření úchvatných
kostýmů. Náš dík patří rovněž učitelům a žákům ZUŠ F. X. Richtera Holešov
za důstojné zahájení tohoto plesu. Děkujeme taktéž taneční kapele a v neposlední řadě všem našim milým a vítaným hostům, kteří tento ples navštívili
a vytvořili tak svou přítomností příjemné zámecké setkání.
Členové předsednictva společnosti Castellum Holešov

Radovan Kaňa
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MIKROREGION

První mše svatá za starosty a zastupitele
Mikroregionu Holešovsko
Holešov - Po završení loňských komunálních
voleb ustavujícími zastupitelstvy proběhla následně rovněž volba nového vedení Mikroregionu
Holešovsko. Jeho novým předsedou se stal starosta obce Rymice Ing. Martin Bartík. S příchodem
nového předsedy se započala nová tradice, kterou
připravil společně s představenými římskokatolické farnosti v Holešově. A doufejme, že nezůstane
u jediné. Historicky poprvé se v sobotu 24. ledna
sešli starostové, místostarostové a zastupitelé obcí
z Mikroregionu Holešovsko včetně těch holešovských na mši svaté za starosty a zastupitele ve far-

ním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Sloužil ji,
jak jinak, děkan holešovský a farář zdejší farnosti
Jerzy Walczak.
Jeho kázání bylo velmi poučné a postavil
je na čtvrtém božím přikázání - Cti otce svého a
matku svou, které se dle církevních autorit vztahuje i na zvolené představitele obcí, krajů a státu.
Přislíbil, že ve svých kázáních a modlitbách bude
nabádat, aby občané ctili své zvolené představitele, pomáhali jim v jejich práci, spolupracovali a
podporovali je ve všem potřebném a neomezovali
se pouze na kritiku. Ta je velmi jednoduchá. V zá-

věru řekl, že tato slova bude opakovat a tlumočit
i návštěvníkům nedělní mše svaté. Po ukončení
církevního ceremoniálu pozval děkan zúčastněné
starosty a zastupitele k pobesedování na faru.
Starosta Rymic a předseda mikroregionu Holešovsko M. Bartík za všechny přítomné děkanovi
za pěkné odpoledne a přijetí poděkoval a zároveň
přislíbil, že tato akce určitě nebude jedinou v roce.
Poté si neformálně povídali o tom, co se jim v obcích daří i nedaří. Smyslem sdružení obcí Mikroregionu Holešovsko je právě vzájemná rada a pomoc.
JZ

Co se děje v Martinicích
Náves v Martinicích prohlédla. Stačilo vykácet pár přerostlých stromů, které zcela zakrývaly
památky poblíž z dob minulých, a střed obce je
krásnější.

Lidé opět vidí na krásnou zvonici uprostřed
návsi, kterou zdobí nejen zvon, ale hlavně obraz
sv. Floriánka, kterému je zasvěcená. Protože byla
zvonice přes 30 let uzavřená, zkusili jsme ji opět

zvelebit a otevřít pro veřejnost o Vánocích, kdy
se sešli lidé z obce u rozsvíceného stromu. Starší
zavzpomínali na mladá léta, kdy se 3x denně zvonilo a chodilo do kapličky na modlení, mladí se
podivovali, že tady něco takového je. Přistěhovaní
se podivovali, co vše naše vesnice má za klenoty.
Ti nejmenší se nemohli vynadívat na svíčkami osvětlenou zvoničku s jesličkami a ozdobeným
stromečkem.
K pěkné vánoční atmosféře přispěl zdejší folklorní soubor Jablůňka a děti z místní mateřské
školy tanečním a pěveckým vystoupením.
Poděkování za zdařilou akci patří nejen
novému vedení obce v čele s mladým starostou
panem Pavlem Fiuráškem, ale i všem, kteří přišli
a podpořili toto setkání.
R.L.+ M.C.
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KULTURA

Sedmý reprezentační ples města Holešova vyprodal
sály zámku

>>> Pokračování ze str. 1
Hvězdou večera byl Janek Ledecký a band.
K tanci a poslechu hrál Showband Orchestra Pavla Březiny. Ochutnávku vína v lipovém salonku
doprovázela cimbálová muzika Paléska ze Zlína.

Nejen zástupci mladé generace se skvěle bavili na
diskotéce Rádia Zlín Marka Tomana. Slavnostní předtančení proběhlo tentokrát v režii taneční
školy Danza Brno manželů Jančových. Nepřekonatelná byla i tombola s mnoha hodnotnými cenami.

Všichni pracovníci města a MKS Holešov, kteří
se na přípravě a realizaci plesu podíleli, si zaslouží velké poděkování. Dík patří také sponzorům
a dárcům, kteří přispěli do hodnotné tomboly.
JZ

Gotický ples na Karlštejně, pardon, na zámku
v Holešově
(kb) Mezi tradiční plesy, které jsou pořádány
od znovuzpřístupnění holešovského zámku, patří
samozřejmě ples Castella, Divadla 6. května a Základní umělecké školy Františka Xavera Richtera,
který tyto holešovské spolky uspořádaly společně
s partnery – Technickými službami Holešov s. r. o.
a Tepelným hospodářstvím Holešov s. r. o.
Letošní téma bylo opět originální – ples ve
stylu gotiky aneb Noc na Karlštejně, myšlen byl
samozřejmě onen slavný muzikál s nezapomenutelnými písněmi Karla Svobody. A ty také na začátku plesu zazněly v plné síle – poté, co byli příchozí
návštěvníci plesu symbolicky a hlavně stylově přivítáni kalíškem lahodné medoviny, vhrnulo se do
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velkého sálu více než třicet nádherně do opravdových gotických kostýmů oděných herců a tanečníků – dobrovolníků z Castella, D6K i ZUŠ. Za zvuků
dobových nástrojů (včetně lesního rohu, který vše
rámoval z okna lóže ve druhém patře) ovládaných
minnesengry ze ZUŠ, přivítali dvořané svého krále
Karla IV., doprovázeného nejvyšší šlechtou a dokonce čtyřmi živými chrty!
A už se začalo se zpěvem,
tancem a hrou ve vrhcáby,
s hodováním. Nádherná choreografie Jany a Martina Budišových z Mysločovic přenesla všechny diváky na hrad

Karlštejn, mezi hrubé zbrojnoše, kteří spolu s převlečenou Jitkou bujaře prozpěvovali „Hoja hoj,
hoja hoj, sudlice a palcáty, hoja hoj, hoja hoj, holky
okatý!“ , k bráně hradu, neboť „Jede král, jede král!“
a nakonec „Asi do věží, asi do věží!“. Nelze než se
hluboce poklonit dobrovolníkům, kteří secvičili,
zatancovali, sehráli a odzpívali tak náročné představení, které se vlnilo a burácelo
přes celý parket velkého sálu.
A to nebylo všechno – večer
potom skoro třicítka tanečníků předvedla krásné pásmo
gotických tanců na originální
hudbu ze 14. století.
K tanci hrála skupina holešovských muzikantů Kmotři, v balkonovém sále potom
probíhala celý večer diskotéka. A samozřejmě tombola
potěšila všechny ty, kteří vyhráli ceny malé i velké. Velmi
příjemný byl rovněž fakt, že
skoro třetina účastníků plesu
přišla v předepsaném dress
kódu – tedy v rozmanitém gotickém oblečení fraucimoru,
zbrojných pacholků, šlechticů,
měštěnínů, bakalářů i žebravých mnichů.
Prostě krásný, zážitkový
ples, který dodává holešovské
plesové sezóně ten správný
lesk a veselost!
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Ve Všetulích se plesalo,
tentokrát po sousedsku
Plesová sezóna je v plném proudu a o různé typy plesů a bálů v našem regionu rozhodně není nouze. Již potřinácté se v SVČ TyMy konalo
tradiční setkání Všetulanů pod názvem Sousedská veselice. Letos tato
událost připadla na pátek 23. ledna. „Poprvé jsme ples pořádali v roce
2003 a jsem ráda, že se tradice udržela,“ řekla úvodem Jarmila Vaclachová, ředitelka TyMy centra.
Slavnostně nazdobená tělocvična byla zaplněna asi šedesátkou
skalních příznivců tohoto plesu, a to nejen z řad Všetulanů. O hudební kulisu se postaralo oblíbené holešovské duo Quanto a program svým
vystoupením zpestřili pedagogové a děti ze zájmových útvarů střediska.
Ve Všetulích se plesalo až do časných ranních hodin a ti dříve narození se rozhodně nenechali zahanbit mladšími ročníky.
Barbora Winklerová

Farní ples
V sobotu 7. února se na holešovském zámku konal už 16. farní ples,
na který se tradičně sjíždějí lidé ze širokého okolí. Je známý pohodovou
atmosférou a ani tentokrát tomu nebylo jinak.
K tanci v hlavním sále hrála Záhorská kapela a letos poprvé zde vystoupil také Holešovský komorní orchestr, který ples zahájil nádhernými
valčíky. V lipovém salonku bylo stále živo - zpívalo se a tančilo u cimbálové muziky Včelaran. A milovníci jiného hudebního žánru to mohli
roztočit s DJ Tomem Tesla. O průvodní slovo se dělili skvělí moderátoři - muzikanti Holešovského komorního orchestru Lubor Horák a Petra
Bradáčová. Své taneční umění představili mladí z taneční školy Gradace.
Děkan Jerzy Walczak společně s Ing. Karlem Bartoškem překvapili obecenstvo scénkou hroch a pes. Kolem druhé hodiny tančících postupně
ubývalo a ples pomalu končil, „bylo to skvělé, tak za rok zase,“ bylo slyšet
na každém kroku.
Děkujeme našim sponzorům, ženám, které napekly vynikající koláčky, děvčatům, která vyráběla kytičky, a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu.
MM

Kolektiv informačního centra
a kulturního střediska reprezentoval
město na veletrzích cestovního ruchu
Brněnský veletrh Regiontour 2015 a bratislavský ITF Slovakiatour
2015 se staly nejdůležitějším lednovým cílem kolektivu Městského informačního centra v Holešově. Z prezentované nabídky sezony 2015 návštěvníky nejvíce zajímaly regionální cyklotrasy, z pohledu celého kraje to
pak byla zoologická zahrada v Lešné a kroměřížský Arcibiskupský zámek.
Konkrétně na brněnském veletrhu vzbudili pozornost také naši kostýmovaní průvodci – rabín Šach, hrabě Wrbna a žebrák v podání zaměstnanců
MKS Holešov, kteří zvali návštěvníky do holešovské synagogy a na zámek.
V únoru a březnu čeká pracovníky Městského informačního centra
ještě veletrh v Olomouci a sportovně zaměřený pražský For Bikes. (mks)

Kolektiv MKS Holešov na brněnském veletrhu Regiontour 2015
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na únor 2015
Beletrie
DOTLAČIL, Jakub – Jiné životy Hynka Harra:
Příběh první české parapsychologické společnosti, jejíž členové se snažili položit vědecké základy
studiu telepatie a spiritismu.
DUŠKOVÁ, Vlasta – Kavky nad městem: Silný,
drsný, přitom však jímavý příběh jedné „obyčejné“ německo-české rodiny s kořeny pevně zasazenými na Krumlovsku, v pohraniční oblasti, kde se
nepokoje mezi obyvateli německé a české národnosti vyskytovaly už před vznikem Československé republiky
GREEN, John – Hledání Aljašky: Strhující vyprávění o dospívání a hledání sama sebe.
Chadwick, Elizabeth – Císařovna: Historický román z britských dějin, ve kterém je hlavní hrdinkou princezna Matylda, dcera Jindřicha I.
MURAKAMI, Haruki – Kronika ptáčka na klíček:
Román o lásce a osamělosti, plný melancholie, ale
i jemného humoru.
OMAR, Q.A. - Pevnost devíti věží: Vzpomínková
kniha, v níž autor s nostalgií a hořkostí vzpomíná
na své dětství na afghánském venkově předtím,
než nekonečná válka zničila všechno, co jí stálo
v cestě, a rozvrátila staletou kulturu.
RHODES, Dan – Antropologie: 101 mikropří-

běhů, momentek, zdánlivě absurdních situací
o lásce.
ŠINDELKA, Marek – Mapa Anny: Nový povídkový soubor Marka Šindelky, nositele Magnesie
Litery za prózu z roku 2012.
TRUC, Olivier – Poslední Laponec: Nejlepší francouzská detektivka roku 2013, dekorovaná i dalšími 15 žánrovými cenami.

Naučná literatura

BRADY, Frank – Koncovka: Kniha o vzestupu
a pádu šachového velmistra Bobbyho Fischera od
nadaného dítěte na pokraj šílenství.
BYRNE, Rhonda – Hrdina: Autorka se obrací
k čtenářům s poselstvím, že každý je jedinečný, každý se narodil s něčím, co nemůže nabídnout žádný jiný ze sedmi miliard žijících na naší planetě.
DROWNS, Glenn – Chov drůbeže: Obsažná chovatelská příručka.
EGGHARDT, Hanne – Milostné skandály v domě
Habsburků: Autorka líčí šest milostných příběhů,
které se dotkly nejen rodu Habsburků, ale i veřejnosti.
SULLIVAN, Karen – Fantastické dorty: Lahodné
recepty na dorty a dezerty v široké škále vůní, chutí, konzistence, tvarů a velikostí.

WINTERBERG, Yury – Malé ruce ve velké válce:
Poprvé máme příležitost seznámit se s příběhy
dětí za 1. světové války.

Knihy pro dětské čtenáře

GREEN, D. L. – Kája, super frája. Narozeninové
překvapení: Pravda je, že přes některé své mouchy
jsem nejhustější třeťák, jakého jste kdy potkali.
Fakt nekecám! Stejně jako o tom, jak se to zvrtlo
s mými narozeninami…
PESCHKE, M. – Káťa Líbezná. Dortíková princezna: Jmenuju se Káťa Líbezná a chtěla bych ti o sobě
říct pár věcí: žiju v Texasu a nejradši mám růžovou
barvu. A ze všeho nejvíc chci být královnou krásy!
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana – Máš nadání na hádání:
Soubor hádanek pro děti mladšího školního věku
i šikovné předškoláky.
SMITH, James – Já (možná kapku) jsem trapnej:
4. pokračování, v němž se znovu představí Barry Trappney a jeho nejhustější kamarád Bumba
a otrava Darren.
VAJDA, Jan – Laskončina kuchařka: Kuchařka
pro děti je plná jednoduchých receptů a kreslených návodů.
Další knižní novinky a fond knihovny na www.
knihovna.info nebo www.knihy.holesov.info. Iž

Program akcí MKS Holešov: únor – březen 2015
KONCERTY

Večer sólistů - MKS Holešov a Holešovský komorní orchestr
Sobota 28. února, v 16.00 hod., (sobota), sala
terrena zámku; hosté: Ester Moravetzova - varhany, Jiří Hammer - lesní roh, Petra Bradáčová
– flétna a hudební skladatel Hanz Sedlář, který
vystoupí jako dirigent své skladby. Po delší době
zazní v sala terreně při koncertu varhany; vstupné:
50,- /80,- Kč
„SAKURA a JABLÍČKO“ – Komorní koncert
Středa 4. března, sala terrena zámku; účinkují
- Moravské děti – Holešovský dětský sbor a jejich hosté: japonská sopranistka Nao HIGANO
a klavíristka Yukiko Sawa CV. Sbormistryně Lenka Polášková, klavíristka Martina Mergentalová;
vstupné: 80,- Kč
MUSICA Holešov – koncert „DANZA“
Středa 18. března, 19.30 hod., velký sál zámku;
The European Guitar Quartet (Zoran Dukic, Pavel Steidl, Thomas Fellow, Reentko); čtyři světové
hvězdy akustické kytary v programu, který svou
strhující virtuozitou, energií a šarmem nabídne
posluchačům zážitek, na který se jen tak nezapomíná
Jan Sahara end Blanka Šrůmová s kapelou
a ELKO BAND
Pátek 27. března, od 20.00 hod., New Drive Club;
jedinečné spojení legendárního skladatele, textaře a zpěváka Jana Sahary Hedla, někdejšího člena
skupiny Precedens, a Blanky Šrůmové, zpěvačky
skupiny Tichá dohoda, v jejich společném projektu.
Předskokan holešovská kapela ELKO BAND;
vstupné předprodej 140, na místě 210 Kč.
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Akce

Holešovský blešák
Sobota 7. března od 8.00 do 13.00 hod., zámek
Holešov; hobby sběratelská burza; vstupné základní 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma,
stůl 60/100 Kč
Den zdraví a řemesel
Sobota 21. března, 3. ZŠ Holešov. 9.00–13.00 hod.;
tradiční Den pro zdraví spojený s Dnem řemesel
v prostorách 3. ZŠ Holešov. V programu: poradna zdraví s odbornou konzultací a diagnostikou
zdravotního stavu, ukázky pohybových aktivit
s možností zacvičit si pro děti i dospělé, prezentační a prodejní stánky, praktické ukázky první
pomoci, odborné přednášky a besedy. Ochutnávka zdravé kuchyně zdarma
Mezinárodní entomologická výstava a burza
brouků, motýlů, terarijních a akvarijních živočichů, sobota 4. dubna, 8.00–13.00 hod.; vstupné
základní 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma, prodejní stůl 60/100 Kč
Divadelní představení
Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Středa 25. března, sál kina Svět; v hlavní roli Josef Dvořák. Nová divadelní úprava hry Bohumila
Hrabala, která křehce a srozumitelně zprostředkovává texty pábitelských historek. Autor: Bohumil Hrabal, Václav Nývlt, Josef Dvořák; vstupné:
230,- Kč

Výstavy

INDONÉSIE TŘÍ TVÁŘÍ
Výstava fotografií do 28. února, Městská knihovna
Holešov - tři fotografové, tři pohledy, jedna výstava. Vystavují Michaela Doleželová, Monika Jeglíková, Milan Caha; vstup zdarma

Cesta
Výstava obrazů a kreseb Tomáše Krejčího, do
31. března, Městská knihovna Holešov; text P. Miroslav Jáně; vstup zdarma
Holešovsko za okupace
Výstava Městského muzea v Holešově a Vlastivědného kroužku v Holešově; do 31. května; představuje události let 1939–1945 v Holešově a okolí.
V rámci vzpomínkových akcí u příležitosti 70 let
od konce 2. světové války; vstupné: 40,- /20,- Kč

Přednášky

Cestopisná přednáška Kašmír – Šangri-la, peklo i ráj na zemi
Čtvrtek 5. března, Městská knihovna Holešov;
přednáší RNDr. Jaroslav Hrabal; vstupné: 25,- Kč
24. 3. 2015, 17.00 hod. studovna Městské knihovny Holešov
Holešovsko za okupace
Úterý 24. března, 17.00 hod., studovna Městské knihovny Holešov; úvodní přednáška členů
Vlastivědného kroužku seznámí návštěvníky
s událostmi let 1939–1940 na Holešovsku. Každý
z několika přednášejících se zaměří na jiný aspekt
života v totalitě. Probíhá v rámci vzpomínkových
akcí u příležitosti 70 let od konce 2. světové války;
vstupné: 25,- Kč

Akce pro děti

„BAVÍ VÁS KUK A CUK“
Čtvrtek 26. února, 13.30 hod., kino Svět Holešov;
hudební divadelní představení pro děti; pásmo
hudby, písniček, scének, vtipných dialogů a klaunských hudebních výstupů.
>>>
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>>> (KUK dokáže hrát dokonce na dva saxofony
najednou), ale že se dají použít i zcela netradiční
hudební nástroje - například ovčí zvonce, valcha,
plechový trychtýř - raritní kuksafon, beraní roh a
další. V pořadech pro děti nechybějí ani pohádky,
i když KUK a CUK si je upravují trochu netradičně a po svém. Více na http://kukacuk.cz/; vstupné:
děti 40 Kč, dospělí 60 Kč
Pro prvňáčka je to hračka
Čtvrtek 19. března, 13.30 hod., Městská knihovna
Holešov; zábavné soutěžní odpoledne pro žáky 1.
tříd základních škol z Holešova a okolních obcí
27. – 28. 03. 2015 - 18.00–08.00 hod. - Městská
knihovna Holešov
Noc s Andersenem
Pátek 27. – sobota 28. března, 18.00–8.00 hod., Městská knihovna Holešov; celostátní akce, dobrodružné
a tajemné nocování dětí přímo mezi knihami

O ZLÉ KRÁLOVNĚ
Neděle 29. března, kino Svět Holešov, 16.00 hod.,
divadelní pohádka pro děti; na motivy českých
klasických pohádek volně upravil Drahomír Ožana, hudební úprava Jaroslav Vogel. Doba trvání 90
minut – dvě jednání s přestávkou – 6 účinkujících;
vstupné: 60 Kč, děti 40 Kč

Plesová sezona 2015

„OTYLKA“ - divadelní komedie Divadla Pavla
Trávníčka - středa 22. dubna
MUSICA Holešov – Koncert Martinů Voices –
dirigent Lukáš Vasilek – úterý 21. dubna

Veselá štamprle

Ples VŠ a ŠPŠ MV Holešov - pátek 27. února

Hostinec Barborka vás zve na
KOŠT SLIVOVICE

Připravujeme

Holešov-Všetuly, ul. 6. května
Sobota 28. února 2015

BIG BAND Josefa Hájka a Felix Slováček - úterý
17. března
POHÁDKY O MAŠINKÁCH - divadelní pohádka pro děti - neděle 26. dubna

Soutěžní vzorky se přijímají
do 28. 2. do 14.30 hodin
Zahájení degustace 28. 2. v 17.00 hodin
Vyhodnocení soutěže ve 20.00 hodin

Společenská kronika
Sňatky
Andrea Karasová - Hulín
Jaromír Žůrek - Hulín
Marcela Matoušková - Zlatá
Marek Zdražil - Holešov

Jubilanti - únor 2015
Věra Rabušicová - Holešov
Vladislav Horák - Holešov, č. Všetuly
Františka Sedláčková - Holešov, č. Dobrotice
Marie Pomajbíková - Holešov
Josef Navrátil - Holešov
Ludvík Šimeček - Holešov
Jindřiška Soušková - Holešov
Václav Bednář - Holešov
Marie Sitková - Holešov
Milada Svobodová - Holešov
Eva Musilová - Holešov
Jarmila Žákovčíková - Holešov
Helena Zlámalová - Holešov
Zdeněk Michalík - Holešov
Karel Hlavica - Holešov
Blažena Odložilíková - Holešov
Milada Zeťková - Holešov, č. Žopy
Jozef Tomeček - Holešov

Vlasta Winterová - Holešov
Josef Navrátil - Holešov
Zdeněk Barotek - Holešov
Václav Sovadina - Holešov
Ján Maxian - Holešov, č. Količín
František Bršťák - Holešov, č. Všetuly
Jaroslava Piskláková - Holešov
Vladimír Valentík - Holešov

Narození
Matyáš Zachara - Holešov
Adéla Mejstříková - Holešov
Dominik Bednařík - Holešov
Jan Řihák - Holešov
Michaela Vaculíková - Holešov, č. Tučapy
Viktorie Hunská - Holešov
Trisha Tracy Sobotková - Holešov
Ivan Směšný - Holešov
Amalie Frodlová - Holešov, č. Žopy
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. 573 521 355. TĚŠÍME SE
NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Úmrtí

Ludmila Slováková - Holešov
Marie Kratochvílová - Holešov
František Nesrsta - Holešov
Jiří Machek - Holešov
Marie Novotná - Holešov
Blažena Sitková - Holešov
Libuše Vaculíková - Holešov
Karel Dvořák- Holešov
Markéta Sedláková - Holešov
Ladislav Fux - Holešov
Ladislav Tomeček - Holešov, č. Dobrotice
Stanislav Foltýn - Holešov
Marie Hudcová - Holešov
Stanislav Koláček - Holešov
Jarmila Byjová - Holešov
Milada Květáková - Holešov
Věra Fraňková - Holešov
Blažena Kubíčková - Holešov
Jaroslav Jančík - Holešov
Marie Křepelková - Holešov
Mária Horváthová - Holešov
Ladislav Lukeš - Holešov
Adolf Soukup - Holešov
Alena Doleželová - Holešov
Václav Maršík - Holešov
Jarmila Medková

VZPOMÍNKA
A PODĚKOVÁNÍ
Dne 21. 1. 2015 jsme
doprovodili na poslední cestě naši milovanou manželku,
maminku a babičku,
paní Jarmilu Byjovou
z Holešova. Všem
příbuzným, přátelům, sousedům a známým patří náš dík
za účast na pohřbu, květinové dary a slova útěchy.
Manžel Miroslav,
děti Marek, Jarmila, Monika
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BIG BAND Josefa Hájka
potěšil své fanoušky
Holešov, Kroměříž (JZ) - Vánočně laděný koncert BIG BANDU Josefa
Hájka měli možnost navštívit posluchači před loňskými Vánocemi v Holešově, v Kroměříži pak koncert Novoroční. Oba tyto výborné koncerty byly
rovněž vzpomínkou na Glenna Millera - 110. výr. narození a 70. výr. úmrtí.
Spoluúčinkujícími byly Young Moravia Jazzband Zlín a Dětský sbor ze ZUŠ
Holešov. Více než dvě stovky spokojených diváků v Kroměříži nepustily kapelu z pódia bez přídavku a podobně tomu bylo také v Holešově. Přejme proto
této kapele, aby sály na jejích koncertech byly stále plné.

Zimní čarování
s květinami v Holešově

Umíte vázat květiny či připravit květinové aranžmá pro slavnostní příležitost či jen tak pro potěchu oka? Na tuto otázku si mohli odpovědět návštěvníci prvního setkání přátel květinové krásy, které se konalo 20. ledna
v Cinema Café v Holešově. Hosté mohli zhlédnout aranžování květin živých i
sušených a tvorbu ozdobných misek, pohárů či obří číše pomocí květů, plodů
nebo listů takových druhů rostlin, které můžeme běžně koupit v obchodě či
utrhnout si při podzimní procházce v parku nebo v lese.
Hlavní aktérkou celé akce byla Vlasta Čablová,
agilní předsedkyně místní organizace Českého svazu
zahrádkářů v Holešově; jejímu čarování s květinami přihlíželi náhodní hosté i ti, kteří přišli s cílem vyzkoušet
si zimní vazbu květin. Další pokračování květinového
aranžmá proběhne v Cinemě 24. února; jeho hlavním
tématem bude jarní floristika a na tuto akci jsou zváni
všichni příznivci květinové tvorby.
Mgr. Svatava Ságnerová

POZVÁNKA

Na přednášku
Prevence proti ALZHEIMERU
Úterý 3. března, 17 hodin,
studovna Městské knihovny Holešov
Vstupné 49 Kč
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Holešovská Regata 2015
zahajuje registraci posádek
netradičních plavidel!
Od 1. února, se mohou hlásit zájemci do oblíbené soutěže netradičních plavidel, která bývá
nedílnou součástí rodinného festivalu Holešovská
Regata.
Soutěž se uskuteční v rámci hlavního festivalového dne, tedy v sobotu 20. června. Pořadatelé
upozorňují na omezenou kapacitu vodní plochy
v zahradách holešovského zámku. Soutěže se
může zúčastnit pouze 25 posádek a každý rok se
tento maximální počet velmi rychle naplní.
Odborná porota bude hodnotit schopnost
plavidla plavat a manévrovat na hladině vodního kanálu, originalitu vzhledu plavidla i posádky
a její prezentaci.

Oproti předcházejícím ročníkům dochází
letos k jedné podstatné
změně.
„Po loňském velmi úspěšném ročníku,
kdy byla kvalita plavidel
opravdu velmi vysoká,
jsme museli po velmi
dlouhých debatách přistoupit k technickému
omezení plavidel. Nikdy jsme totiž netušili, co
dokážou posádky vyrobit, a vzhledem k výrokům některých soutěžících, že letos přijedou se
vznášedlem, jsme dospěli
k rozhodnutí, že neumožníme jakýkoliv jiný druh
pohonu než pohon vlastní
silou. Povoleno je tedy pouze
pádlování, veslování, šlapání, odpichování a podobně,
motorové pohony jsou zakázány,“ upozornil s úsměvem ředitel festivalu Michal
Žáček.
Zájemci o registraci plavidel se od 1. února mohou
hlásit na e-mailovou adresu:
registraceplavidel@centrum.cz.

Podrobnější informace lze získat na stránkách
festivalu www.holesovskaregata.cz v sekci „plavidla“ a také facebookových stránkách festivalu.
Pátý ročík festivalu Holešovská Regata se
uskuteční 19. – 20. 6. 2015. Hlavními hvězdami festivalu budou Tomáš Klus se speciálním pátečním
koncertem, v sobotu pak vystoupí Mig 21, Chinaski, David Koller, Ivan Mládek a další hudebníci
a kapely. Součástí bude bohatý doprovodný program
pro dětské návštěvníky festivalu i dospělé diváky.
Podrobnosti k doprovodnému programu
i celé náplni letošního ročníku Holešovské Regaty zveřejní pořadatelé na konci února na tradiční
tiskové konfereci.
Vstupenky jsou k dostání v obvyklých předprodejích stále za zvýhodněnou cenu, která se
bude směrem k datu festivalu postupně zvyšovat.
Petra Svěráková, PR manager festivalu, mobil: 777 852 440, mail: prmanager@velryba.cz

JUDr. Jana GRYGEROVÁ, advokátka
otevřela novou kancelář na adrese
nám. Dr. E. Beneše 62/22, 769 01 Holešov
(budova Kina Svět)
• poskytuje právní služby ve všech oblastech práva – právo občanské, obchodní, pracovní, trestní, správní, ústavní
• specializuje se na právo rodinné, majetkové vztahy mezi manžely,
vymáhání pohledávek a oblast převodů nemovitostí (právní služby pro fyzické osoby i realitní kanceláře)
• tel. +420 776 260 036, e-mail: grygerova@akgrygerova.cz,

web: www.akgrygerova.cz

Únor 2015
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Zápis do prvních tříd
>>> Pokračování ze str. 1
Předpokládáme, že ve školním roce 2015/2016
otevřeme čtyři první třídy, z nichž jedna třída bude
speciální logopedická pro žáky s vadami řeči. A jak
ředitelka Heryánová letošní zápis hodnotí? Za
zdárný průběh zápisu děkuji především učitelkám
1. stupně, vychovatelkám, asistentkám i sekretářce.
Při zápisu pomáhali také žáci osmých ročníků, kteří příchozí provázeli školou. Poděkování si zaslouží
také pan recepční, který jako první vítal u vchodu
přicházející rodiče. Toto pracovní místo bylo nově
zřízeno z důvodu zvýšení bezpečnosti ve škole. Vážíme si důvěry zákonných zástupců, kteří nám děti
k zápisu do školy dovedli.“ O něco méně prvňáků
nastoupí v příštím roce do 1. ZŠ. Ředitelka této
školy Jarmila Růžičková nám sdělila: „Letos k nám
přišlo 77 dětí. Předem byly pro nemoc omluveny
2 děti s tím, že přijdou dodatečně. Mezi zapsanými

je jedna pětiletá dívenka, které jsme prozatím nedali rozhodnutí, čekáme, až doloží potřebná potvrzení. Protože je ale velmi šikovná, vypadá to,
že ji přijmeme. Z celkového počtu se desítka rodičů vyjádřila, že více nebo méně uvažují o odkladu
školní docházky. Pokud půjde vše podle předpokladů, budeme mít ve šk. roce 2015/16 79 zapsaných,
z toho 10 odkladů, do tří prvních tříd tedy nastoupí
69 dětí po 23 žácích.“ Na sousední 2. ZŠ zapsali letos 19 prvňáků oproti loňským 20. „Prozatím
máme nahlášeny 4 odklady, tudíž budeme otevírat
také letos jednu první třídu. Děti, rodiče i pedagogy přišli již tradičně pozdravit a povzbudit hlavní
představitelé města - starosta i oba místostarostové.

MIKROREGION
Největší školou v mikroregionu je ZŠ v Kostelci u Holešova. Zápis tu proběhl
rovněž 6. února. V následujícím
školním roce 2015/2016 by zde
mělo zasednout do školních lavic
v jedné společné první třídě 23
dětí. Odklady školní docházky
budou známy až na konci května.
Oproti loňsku, kdy se zde zapsalo
více než třicet dětí, je letošní počet slabším poklesem. Další venkovskou školou je ZŠ Prusinovice.
Zápis zde měli 23. ledna. Oproti
loňským 24 přišlo letos 16 dětí
a počítá se se 3 – 4 odklady šk.
docházky. Jeden žák bude dojíždět ze sousedních Pacetluk, ostat-

ní jsou z Prusinovic. Otevírat se také zde bude
jedna samostatná první třída. Zato v Ludslavicích
zaznamenali u letošního zápisu, který se konal
21. ledna, nárůst. Zapsali 11 dětí oproti loňským
osmi a prozatím se neuvažuje ani v jednom případu o odkladu. V letošním školním roce 2014/2015
tam do 1. třídy chodí šest dětí. To by v příštím šk.
roce znamenalo nárůst o téměř polovinu letošního počtu. Také v sousedních Martinicích proběhl
zápis 28. ledna. Zapsat se přišlo 13 dětí oproti loňským 10. Z toho jsou dvě děti přespolní. Odklad
se prozatím zvažuje v jednom případě. Letošních
prvňáků zde mají 7, donedávna bylo 8 (jeden přestoupil na jinou školu), otevírat budou jednu samostatnou první třídu. Také v Přílepích již zápis
proběhl 6. února. Přišlo 15 dětí, odklad zvažují ve
čtyřech případech, přespolní budou 2 žáci. I zde se
bude otevírat jedna první třída. Do letošní první
třídy chodí 5 prvňáků, což by znamenalo nárůst.
„Vzhledem k tomu, že letos odejde 12 žáků na druhý stupeň, bude nám chybět jeden žák do limitu na
trojtřídku. Škola tedy bude muset žádat u zřizovatele o výjimku z počtu žáků,“ sdělila ředitelka ZŠ
Přílepy Alice Kučerová. V Rymicích měli zápis do
první třídy ZŠ 27. ledna. Z 19 zapsaných dětí je
7 z Količína, odklad se plánuje v pěti případech
a otevírat se bude jedna první třída. Současná první třída čítá celkem 8 dětí. Celkem tuto školu v letošním roce navštěvuje 34 školáků. V Žeranovicích
se zápis konal až 13. února, po uzávěrce tohoto
vydání Holešovska. Předběžně jsme ale zjistili, že
se sem k zápisu chystá 11 předškoláků a současná
první třída čítá 10 dětí pouze ze Žeranovic.
Text a foto Jana Zapletalová

Zápis předškoláků ve 2. ZŠ
Zápis do 1. ročníku v naší škole mohli budoucí prvňáčci – předškoláci prožít v pozitivní
přátelské atmosféře, po celou dobu byli provázeni
broučky a beruškami, žáky vyšších ročníků, kteří je očekávali u hlavního vchodu a svými lucerničkami jim prosvítili cestu na louku plnou úkolů, které vedle funkce zábavné – pro děti, plnily
i funkci diagnostickou – pro pedagogy.
Předškoláci i jejich rodiče se tak mohli seznámit s budoucími paními učitelkami, prostředím, které na ně od příštího školního roku čeká
a které se chystáme během letních prázdnin dále
zvelebovat. Každá škola je vizitkou svého zřizovatele a věříme, že její další rozvoj bude podporován.
Předností naší školy je jednoznačně menší
počet žáků ve třídách, což je bezesporu velký bonus pro výchovně-vzdělávací práci a tato výhoda
znamená větší zapojení žáků v hodinách, kvalitnější práci pedagogů na poli individuálního přístupu k dětem. V méně početné škole se skutečně
z každého žáka stává osobnost, učitel zde může
mnohem snadněji žáka poznávat, uvědomovat si
jeho individuální potřeby, respektovat jedinečnost
každého dítěte, jeho pracovní tempo a tomu přizpůsobit vyučovací metody. Ctíme zásadu přimě-
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řenosti, nezahrnujeme žáky množstvím domácích
úkolů, ale to neznamená, že bychom je nevedli
k domácí přípravě a adekvátnímu vytížení dle
jejich schopností a osobního potenciálu. Učíme
děti přemýšlet, pozorovat, řešit, ne memorovat
a rychle zapomenout.
Ve větších městech jsou malé školy rodiči
preferovány a jsou zaplněny do posledního místa
právě pro jejich „malost“. Osobně bych se chtěla
ohradit proti nepravdivým tvrzením „zlých jazyků“, které bezostyšně rozšiřují informace o tom,
že jsme škola pro slabé žáky, že nemáme kvalitní
učitele… Naopak, jsme školou s nároky, vyžadující připravenost žáků, vyžadující slušné chování.
Jsme školou, kam chodí jak žáci výborní, tak žáci
průměrní, ale i žáci podprůměrní.
Podporujeme výuku cizích jazyků - naše
výuka angličtiny probíhá nenásilnou formou od
1. třídy. Díky spolupráci s jazykovou agenturou
Maximum jsme schopni zajistit anglickou konverzaci za finanční spoluúčasti rodičů přímo ve škole
nad rámec standardní výuky.
Všechny základní školy v ČR vycházejí
z rámcového vzdělávacího programu daného stá-

tem, směřují k naplňování společných závazných
výstupů a každá škola dosahuje těchto výstupů
svojí vlastní cestou.
Měřítkem dobré školy nejsou jen pěkné
známky na vysvědčení… Máme velkou radost,
když můžeme pozorovat pokrok jednotlivých
žáků nebo jejich vzájemnou spolupráci, i když se
vztahy mezi dětmi stále hůře budují.
Zaměřujeme se co nejvíce na propojení výchovy a vzdělávání s běžným životem, kdy každý
jednotlivec musí být také za své skutky zodpovědný. Během naší společné práce se objevuje nemálo
překážek a někdy i mnoho nepopulárních kroků,
které nás nutí posunout se dopředu.
Zápisu se u nás zúčastnilo devatenáct dětí
a čtyři zákonní zástupci žádali pro své děti odklad
školní docházky o jeden rok.
Velké poděkování patří všem paním učitelkám, které celý zápis perfektně připravily a zorganizovaly, a také všem žákům, kteří pomáhali při
jeho realizaci.
Mgr. Helena Moravčíková

Holešovsko

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání, které vykonává
Mateřská škola Sluníčko Holešov, pro školní rok 2015 – 2016
proběhne v týdnu od 23. 3. do 25. 3. 2015 denně, vždy od 8.00. do 13.00 hodin, v prostorách
mateřské školy v Havlíčkově ulici i pro
odloučená pracoviště Všetuly a Tučapy.
Pedagogický kolektiv naší mateřské školy
nabízí Vašim dětem vzdělávání podle školního
vzdělávacího programu: Objevujeme svět se Sluníčkem.
Snahou naší mateřské školy je podporovat
rodinnou výchovu a poskytnout Vašemu dítěti
příležitost k aktivnímu učení v příjemném a bezpečném prostředí.

Usilujeme o to, aby pobyt dítěte v naší mateřské škole nebyl pouhým „tréninkem“ na školu, ale
aby se stal důležitou fází právě prožívaného života
Vašeho dítěte.
Je pro nás tedy prioritou zaměřovat se na
rozvoj tvořivosti, svobody a vlastních schopností dítěte. Myslíme na to, že Vaše dítě žije ve světě
neustálého informačního tlaku reklamy, televize
a internetu. Potřebuje se tedy naučit samostatně
rozhodovat a pracovat s informacemi.
Věříme, že Vašemu dítěti budeme my i Vy
dobrými rádci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
– DEN SE SLUNÍČKEM

Mateřská škola Sluníčko Holešov srdečně
zve na Den se Sluníčkem - den otevřených dveří –
20. 3. 2015 s tímto programem:
8.00–10.00 hodin
Prohlídka školy, seznámení s prostředím a jednotlivými třídami, seznámení se vzdělávacím programem školy
10.00–11.30 hodin
Vynášení zimy – rozloučení se zimou a přivítání jara,
společná vycházka dětí a návštěvníků k řece Rusavě

MATEŘSKÁ ŠKOLA V GROHOVĚ ULICI V HOLEŠOVĚ ZVE K ZÁPISU DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis proběhne ve dnech 23. 3.–25. 3. 2015,
vždy od 13.00 do 16.30 hodin, v prostorách mateřské školy v Grohově ulici i v Mateřské škole Dobrotice, která je součástí naší školy.
Naše mateřská škola se jmenuje RADOST,
protože prožívat RADOST s DĚTMI je naše přání
i poslání. Ke škole v Grohově ulici se čtyřmi třídami, vlastní školní kuchyní, rozlehlou zahradou
patří i třída v Dobroticích.

Rádi bychom vám naši školu představili.
V ÚTERÝ 24. 3. 2015 ZVEME VEŘEJNOST
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, MŮŽETE SE
PODÍVAT, JAK PROBÍHÁ DEN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE V DOBĚ OD 8.00 DO 16 HODIN, STEJNĚ TAK I V MŠ V DOBROTICÍCH.
Již deset let rozvíjíme program „MATEŘSKÁ
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Je zaměřen na
poznávání, vytváření dobrých vztahů, péči o sebe,
ostatní, životní prostředí, spolupráci s rodiči.

Na zpracovávání témat se účastní i děti, snažíme se je přivést k objevování věcí a jejich souvislostí aktivní cestou. Pro děti připravujeme spoustu
dalších doplňujících činností a aktivit.
JEŠTĚ JEDNOU VÁS NA NÁVŠTĚVU
K NÁM SRDEČNĚ ZVEME.
Bc. Alena Kotoučková,
ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽOPÍCH
ZVE RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁČKŮ
NA ZÁPIS DO TĚCHTO MATEŘSKÝCH ŠKOL
KDY:

od 23. 3. 2015 do 25. 3. 2015
od 9.00 hodin do 11.30 hodin
KDE: MŠ Holešov, Masarykova ulice
PROČ: Protože s námi si budete hrát celý rok
NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE:
Prostředí školy je rodinné, útulné, příjemně a moderně zařízené.
Novinkou jsou činnosti u interaktivní tabule.
Doplňkové činnosti školy: Veselé pískání, Hrajeme si s anglickými slovíčky,
Logopedická prevence, Mažoretky, Interaktivní předškoláček s grafomotorikou, pravidelné návštěvy v solné jeskyni a další akce.
Stravování dětí je zajištěno Ústřední školní jídelnou Holešov.
PŘIJĎ MEZI NÁS!

Partnerství znamená spolupráci
3. Základní škola Družby je od naší mateřské školy coby kamenem dohodil. Nejen z tohoto důvodu vznikla před mnoha lety naše vzájemná spolupráce. Společná setkání na úrovni pedagogických kolektivů i rodičů dětí
bývají vítaným zdrojem potřebných informací nejen před zápisem dětí do
1. tříd.
Vzdělávací programy Mateřské školy Sluníčko a 3. ZŠ Družby svým
zpracováním zajišťují princip plynulého přechodu dětí z mateřské do základní školy. Plán vzájemné spolupráce je plný zajímavých aktivit, při kterých se
děti seznámí s prostředím základní školy, budoucími paními učitelkami i kamarády.
Jde nám o společnou věc, dokážeme se dohodnout a respektujeme se,
i proto většina dětí z naší školky přichází k zápisu právě na 3.ZŠ.
V letošním roce půjde z naší mateřské školy k zápisu 89 dětí.
Lenka Krčová,
ředitelka Mateřské školy Sluníčko, Holešov
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Odborné učiliště Holešov nabízí studium vycházejícím žákům ze ZŠ
a ZŠp v těchto učebních oborech:
kuchařské práce - prodavačské práce - pečovatelské služby - zahradnické práce
Obor kuchařské práce je zaměřen na výrobu
základních druhů teplých a studených pokrmů,
příloh, jednoduchých moučníků, salátů a nápojů.
Úpravu pokrmů na talíři, expedici a zásady jednoduché obsluhy. Odborný výcvik je realizován na
smluvních pracovištích restauračního, školního
a závodního stravování v Holešově a Kroměříži.
Obor prodavačské práce má odbornou praxi
v prodejnách PENNY Market, TESCO v Holešově. Obor je zaměřen na prodej a techniku prodeje
a další práce s tímto spojené, např. přejímka zboží,
skladová evidence, doplňování, značení a kontrola

zboží, kontrola doby použitelnosti, prezentace výrobků, aranžování, informace zákazníkům a úklid
pracoviště.
Obor pečovatelské služby je cíleně směrován
do zdravotnických a sociálních zařízení a terénní
pečovatelské služby. Cílem je příprava žáka pro
poskytnutí základní osobní péče a osobní asistence
sociálním klientům. Praxe žáků probíhá v Domově pro seniory Kroměříž-Vážany, v Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži.
Obor zahradnické práce – odborná příprava
má těžiště v přípravě na výkon jednodušších prací

spojených se zahradnickou výrobou. Praxe bude
realizovaná ve sklenících a na zahradě ZŠ praktické a v parku zámecké zahrady v Holešově.
• Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky žáci
obdrží výuční list.
• Školu je možné kdykoliv navštívit po předběžné
telefonické domluvě.
• Zajišťujeme celodenní stravování i ubytování
žáků na internátě školy.
• Podrobnější informace  573 396 213
www.ouholesov.cz

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY GROHOVA POZNÁVAJÍ HISTORII SVÉHO MĚSTA
Podporovat u dětí vztah k místu, kde žijí, se
snažíme celoročně pomocí činností zaměřených
na zkoumání a poznávání okolí a životního prostředí našeho města, jeho historie a tradic.
Již několik let procházíme holešovské památky a významná místa, hledáme informace o jejich
vzniku, významu a historii. Začínáme Městskou
knihovnou, kde si děti prohlédnou, co všechno
je čeká, až se naučí číst. Pracovnice knihovny pro
nás mají připravenu besedu nad knihou, vždy pod
nějakým zajímavým a přitažlivým tématem. Také
jsou zde umístěny informační materiály o holešovských kulturních a historických památkách,
které si bereme jako základ našeho putování po
městě Holešově.
Dalším zastavením bývá Americký park,
o jehož historii od dob napoleonských po pomní-

ček padlým občanům Holešova v I. světové válce
se děti dozvídají. Je to místo, které během roku
rádi a pravidelně navštěvujeme.
V letošním školním roce se nám podařilo
tento program ještě více rozvinout. Všechno začalo na naší tradiční slavnosti ZAVÍRÁNÍ ZAHRADY, na které nás rytíř v středověkém brnění pozval na prohlídku holešovského zámku a dalších
památek. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
p. Fišerovi, který se historickému šermu dlouhodobě věnuje, za radost a silný zážitek, který připravil dětem.
Vzali jsme tedy toto pozvání jako výzvu
k tomu, abychom našemu putování vtiskli odbornější ráz a požádali jsme o pomoc památkáře města p. Karla Bartoška. Naše letošní putování jsme
zahájili společnou besedou, kde dětem p. Bartošek
přiblížil, kam všude a proč se podíváme.
Přinesl barevné fotografie, které se staly
základem naší „knihy“, kterou si s dětmi
o našem městě vytváříme.
Prvním společným setkáním byla
návštěva holešovského zámku. Dozvěděli
jsme se o jeho vzniku, původních vodních příkopech, italských architektech
a jejich arkádách, které bylo třeba později zasklít, protože u nás na Moravě je
větší zima. Erby šlechtických rodů, znak
našeho města, nádherný sál se štukami,
zámecká kaple i schodiště pro panstvo
a služebnictvo jsou pouze některé z pojmů, s kterými se zde děti setkaly. Od této

Prázdniny naruby aneb Mafiáni
ze sekundy
Pololetní prázdniny začaly pro sekundány
z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov netradičně
– ve čtvrtek 29. ledna nejdříve dopoledne převzali
výpis vysvědčení za 1. pololetí a po skončení výuky se v podvečer opět sešli ve školní budově, aby
absolvovali společný program Mafiáni ze sekundy.
Zážitkový program připravila a prezentovala Martina Javoříková (Dětský klub Sovička) a jeho cílem
byla podpora vztahů mezi žáky ve třídě, motivace
dětí k vzájemné spolupráci ve škole i v mimoškolním prostředí. Přestože v tomto týdnu začala ve
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Zlínském kraji i ve škole řádit chřipková epidemie,
sešlo se nakonec ve čtvrtečním podvečeru ve škole
17 sekundánů, kteří společně absolvovali napínavý
program: nejdříve na chodbách a ve třídách hledali mafiánského kmotra a určovali jeho podobu,
poté si společně zahráli florbal, vybíjenou a basketbal ve sportovní hale a celý večer zakončili přenocováním v tělocvičně. Pobyt ve škole ukončili
sekundáni společnou snídaní „na žíněnkách“ …
Mgr. Svatava Ságnerová, třídní učitelka sekundy
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

návštěvy sledují, na různých místech nacházejí
a upozorňují nás na znak našeho města. Musíme
přiznat, že i na místech, o kterých jsme nevěděli.
Dalším zážitkem byla návštěva a prohlídka
farního kostela Nanebevzetí P. Marie s výkladem
a prohlídkou Černé kaple. Zaujalo nás, že děti
chtěly vědět ještě více a samy se ptaly, co která socha představuje nebo proč vznikl požár, který je
zachycen na jednom z obrazů.
Těšíme se na další společná setkání s p. Karlem Bartoškem – máme slíbenu návštěvu kostela
sv. Anny, seznámení s jeho tajemstvími a záhadami, návštěvu kaple sv. Kříže, sv. Martina, synagogy.
Již před několika lety nám p. Karel Bartošek
předal zpracování několika holešovských pověstí,
které převyprávěl pro děti a které jim pravidelně
čteme.
Zážitkem pro nás byl také vánoční program
v zámecké kovárně, který s velkou péčí přiblížil
dětem historii vánočních tradic u nás a který připravilo Městské muzeum Holešov, jeho kurátor
p. Ondřej Machálek.
Chtěli bychom poděkovat touto cestou
všem, kteří pomáhají přiblížit dětem historii našeho města, která je i jejich vlastními kořeny,
a pomáhají jim tak pochopit, že stejnou úctu
a péči, jakou věnujeme dobám minulým, je třeba
mít i k přítomnosti, na které záleží, jaká bude naše
budoucnost.
Alena Kotoučková

JARNÍ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
v pondělí 16. března od 8 do 18 hodin pořádá MC Srdíčko.
Najdete zde především dětské oblečení
od vel. 56 do vel. 164. Kojenecké body, overaly, dupačky, šaty, mikiny, sukně, kalhoty,
tepláky, čepice, 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!

Holešovsko

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 až pátek od 8.00 do
18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek,
stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí až pátek od
15.00 do 18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí
telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
TM klub pondělí až pátek od 13.00 do 18.00 /nečlenové od 15.00/
Novinka: TM klub ve Smetanových sadech /klubovna u jídelny/
Otevřený volnočasový klub pro děti a mládež, od
pondělí do pátku od 12.30 do 14.30, stolní tenis, deskové hry atd.
V únoru ještě volný vstup, od března členství v klubu
50,- Kč do 30. 6. 2015 nebo jednotlivý vstup (stolní
tenis 10,- na půl hodiny/osoba, deskovky 5,- /osoba
a den)
Novinka: TM klub v Pivovarské /bývalá škola/
Otevřený volnočasový klub pro děti a mládež, od
pondělí do pátku od 15.00 do 17.00, stolní tenis, deskové hry atd.
V únoru ještě volný vstup, od března členství v klubu
50,- Kč do 30. 6. 2015 nebo jednotlivý vstup (stolní
tenis 10,- na půl hodiny/osoba, deskovky 5,- /osoba
a den)
Novinka: Klub Aktivní senior
Nabízíme aktivní a tvůrčí využití volného času všem
seniorům v našem novém klubu Aktivní senior, aktivity budou probíhat na odloučeném pracovišti v Pivovarské i ve Všetulích. Sledujte naší nabídku. Více
informací v kanceláři TYMY
ZVEME VÁS
ÚNOR
20. 2. Premedical – centrum preventivní medicíny - možnost vyšetření od 9.00 do 20.00, informace
a přihlášky v TYMY
20. – 21. 2. Noční valentýnské deskohraní - od
18.00, cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč
ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, tentokrát
i valentýnské karaoke
21. 2. Dívka roku 2015 - dívky a slečny přijďte ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá, soutěž je určena
dívkám ve věku 13 – 15 let, k termínu konání musí
dosáhnout minimálně 13 let a ke dni konání finále
nesmí dosáhnout 16 let. Účastnický poplatek 100,Kč. Čekají vás úžasné zážitky a hodnotné ceny. Soutěžní disciplíny: rozhovor s moderátorem, test znalostí, zručnost, dovednost, aerobik, volné vystoupení,
módní přehlídka.
21. 2. Dívka roku 2015 – finálový společenský večer
Od 16.00 ve společenské hale TYMY, vstupné 20,Kč/děti, 50,- Kč/dospělí
BŘEZEN
1. 3. Zahájení Taneční polepšovny /taneční kurz pro
dospělé/ – od 19.00, 1400,-/pár, přihlášky do 25. 2.
4. 3. Pletení košíků z pedigu – pro začátečníky, od
16.00, cena: 60,-/dítě, 100,-/dospělý, přihlášky do 2. 3.
6. 3. Slavnostní finále Holešovského talentu 2015 –
5. ročník, galavečer od 17.00, v programu se představí
finalisté z různých oblastí zájmové činnosti – tanečníci, zpěváci, instrumentalisté atd. nejen z Holešova,
ale také z širokého okolí, v rámci večera vystoupí také
vítězové předcházejících ročníků, čeká vás krásný večer a spousta zábavy
7. 3. RC modely – závod od 14.00 v tělocvičně
TYMY, vstupné: členové zdarma, ostatní 70,- Kč
8. 3. Miss Poupě - pro dívky od 4 do 7 let, Miss
Kvítek – pro dívky od 8 do 12 let
- disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná disciplína, přihlášky do 28. 2.
8. 3. a 21. 3. Kouzelnická škola – od 14.00, učíme se
triky a kouzla s Radekrem
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9. - 13. 3. Jarní prázdniny na horách „Lovci mamutů“ pro děti i rodiče - cena: 2 550,-/dítě + 500,- vleky
nebo 1 200,- vleky a instruktor, 2 950,-/dospělí, v ceně:
doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, základní
pojištění, program, pedagogický a zdravotní dozor
9. – 13. 3. Jarní prázdniny v TYMY /denně od 9.00
do 16.00/, vhodné pro děti ZŠ i šikovné předškoláky,
cena za celý týden 1 190,- Kč zahrnuje oběd, svačiny,
program tvořený zkušenými pedagogy, potřebný materiál, jízdné, vstupy a pojištění
PONDĚLÍ 9. 3. Deskovky, bojovky, bowling (230,den), organizační zajištění – Martina Sigmundová
ÚTERÝ 10. 3. Výlet do zábavního centra Galaxie
Zlín (390,-), organizační zajištění – Martina Sigmundová
uskuteční se při min. počtu 5 osob, (při menším počtu výlet za sněhem do přírody – 280,- den)
STŘEDA 11. 3. Taneční den s Olinkou (170,- den),
program – mix tanečních stylů, hry, trampolíny, relax
ČTVRTEK 12. 3. Výlet do pravěku s Bárou (280,den), program – celodenní naučně zábavný výlet
s návštěvou muzea v Přerově
PÁTEK 13. 3. Tvořivé dílny s Bárou (230,- den),
program - výtvarná a keramická tvorba, hry, vyprávění, pokusy…
Po dohodě v nezbytných případech možnost dovést
děti před 9 hodinou ranní (již od 7.30) – do začátku
programu budou mít zajištěn dozor v TM klubu. Při
zájmu o celotýdenní pobyt nebo i jednotlivé aktivity poskytneme podrobnější informace a zodpovíme
další případné dotazy. Přihlášky v kanceláři do 1. 3.
2015
14. 3. Kreativní dílna s Bárou - od 14.00 do 18.00,
malujeme na hedvábí a trička, cena: 100,- Kč + cena
materiálu, možnost hlídání dětí /po předchozí domluvě/, přihlášky do 12. 3.
14. 3. Točení na hrnčířském kruhu - od 14.00, cena:
80,- + cena materiálu, přihlášky do 12. 3.
15. 3. Pohádka – v divadélku TYMY hostuje divadlo
Hvízd od 15.00, vstupné: 40,- Kč
17. 3. Parlament dětí a mládeže – od 14.30 v 1. ZŠ
18. 3. Pravěká dílna – výroba trilobitů, od 15.30,
cena: 30,- Kč, přihlášky do 16. 3.
18. 3. Pravé tiramisú – od 16.00, cena: 50,- Kč, přihlášky do 16. 3.
19. 3. Svátek poezie - od 10.00, regionální přehlídka
recitátorů základních škol, přihlášky do 18. 3.
20. 3. Malujeme s Julií – minikurz malování od
16.30, cena: 40,-, přihlášky do 25. 3.
20. 3. Premedical – centrum preventivní medicíny - možnost vyšetření od 9.00 do 20.00, informace
a přihlášky v TYMY
20. – 21. 3. Noční deskohraní - od 18.00, cena:
100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, tentokrát i valentýnské karaoke
21. 3. RC modely – závod od 14.00 v tělocvičně
TYMY, vstupné: členové zdarma, ostatní 70,- Kč
22. 3. Vítání jara - v 10.00 sraz u ZUŠ Holešov, společná vycházka přes Žopy do Přílep k myslivecké chatě, zde proběhnou hry pro děti, soutěže, přírodovědná stezka, táborák atd.
24. 3. Beseda „Indiánský kruh života“ s manželi
Hanákovými – od 17.30 v čajírně TYMY, vstupné
dobrovolné
25. 3. Velikonoční dílničky – od 16.00 do 18.00,
cena: 20,- až 50,- Kč dle výrobku, přihlášky do 22. 3.
25. 3. Jarní cyklostezka - od 15.30 do 17.00 tradiční
kvíz o přírodě na cyklostezce Všetuly
27. – 28. 3. Noc s Andersenem - sraz v pátek v 16.00
v TYMY, přihlášky do 20. 3.
28. 3. RC modely – tréning od 14.00, vstup pro veřejnost 20,- Kč
28. 3. Závody kočárků – 4. ročník celorepublikové
akce, zahájení v 15 hod. ve Smetanových sadech, více

informaci najdete na našich strankách a na www.
zavodykocarku.cz, akce je určená pro celou rodinu,
kromě závodů vás čeká také doprovodný program
jako skákací hrad, výtvarné aktivity, malování na
obličej atd., přihlašovat se na závod můžete již nyní
v kanceláři SVČ, popřípadě přímo na stránkách závody kočárků.
31. 3. Přišlo jaro do vsi – tradiční velikonoční
program pro MŠ a ZŠ v 8.30 a v 10.15, objednávky
předem v kanceláři TYMY
Novinka v TYMY ve Všetulích, Sokolská 70: Klub
Aktivní senior
18. 3. Fotokurz pro seniory – od 10.00 do 12.00,
cena: 30,-, přihlášky do 15. 3.
24. 3. Beseda „Indiánský kruh života“ s manželi
Hanákovými – od 17.30 v čajírně TYMY, vstupné
dobrovolné
25. 3. Velikonoční dílničky – od 10.00 do 12.00,
cena: 20,- až 50,- dle výrobku, přihlášky do 23. 3.
Zájemci o dopolední cvičení taiči, prosím, hlaste se
v kanceláři TYMY /jednou týdně, 60 min., dopoledne/
TM klub
3. 3. Turnaj v Holandském biliardu – od 15.30, startovné: 10,- /pro členy klubu 5,-/, přihlášky do 2. 3.
17. 3. Turnaj ve stolním tenise - od 15.30, startovné:
10,- /pro členy klubu 5,-/
24. 3. Dance show na taneční podložce pro děti od
7 do 15 let, od 15.30 v ICM, startovné 10,- Kč /členové TM klubu 5,-/, přihlášky do 23. 3.
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ V ULICI
PIVOVARSKÁ /bývalá škola/
18. 3. Velikonoční dílny pro děti a rodiče – od 16.00
do 17.30, cena: 20,- až 50,- Kč dle výrobku, přihlášky
do 16. 3.
Klub Aktivní senior
4. 3. Jarní keramika – od 10.00 do 13.30, cena: 40,Kč/ks
11. 3. taiči – od 10.00, cena: 30,TM klub
Otevřený volnočasový klub pro děti a mládež, od
pondělí do pátku od 15.00 do 17.00, stolní tenis, deskové hry atd.
V únoru ještě volný vstup, od března členství v klubu
50,- Kč do 30. 6. 2015 nebo jednotlivý vstup (stolní
tenis 10,- na půl hodiny/osoba, deskovky 5,- /osoba
a den)
PŘIPRAVUJEME – zájezdy za kulturou
9. 4. Deník Anny Frankové – zájezd do Slováckého
divadla v Uherském Hradišti
25. 5. Sám na dva šéfy – předběžný termín zájezdu
do Slováckého divadla
3. 5. Muzikál Let snů Lili – v Městském divadle
Brno, odjezd z Holešova ve 12.30, vhodné pro rodiče
s dětmi, termín bude upřesněn
Zájemci o divadelní představení, včetně muzikálu,
přihlaste se co nejdříve v kanceláři TYMY
OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT DO
VŠECH KROUŽKŮ
Nabídka příměstských a pobytových táborů Léto
s TYMY 2015 už je zveřejněna na našich webových
stránkách, bližší informace v kanceláři TYMY
!!! V SOBOTU MÁME V TYMY OTEVŘENO !!! od
14.00 do 18.00
SPONTÁNNÍ AKTIVITY - po až pá od 15.00 do
18.00 hodin - trampolína, stolní fotbálek, ping-pong…
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné
oslavy, schůze apod., cena pronájmu: 120,-/hod.
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18. ledna 2015 zemřela paní Milada Květáková
„My sme švarné děcka z Hané.
Víte, co to znamená? Haná, ta je na
Moravě, země sluncem slavená.“
Toto jsou slova, která se jistě
hluboko vryla do paměti stovky
dětí, které prošly folklorním souborem Zrníčko, který byl velkou
srdeční záležitostí Miládky Květákové. Se Zrníčkem začala pracovat před čtyřmi desítkami let v
MŠ Dlažánky a pak se po krátké
přestávce k činnosti opět vrátila

v roce 2003 ve středisku volného
času TYMY. Patřila zde mezi nejaktivnější a nejobětavější externí
spolupracovníky. Podílela se také
na organizaci mnohých akcí. Za
všechny můžeme jmenovat Vánoce
na Hané a Valašsku, Přišlo jaro do
vsi, Rozsvěcení vánočního stromu
a tradiční Zvonečkové koledování. Svou veselou a milou povahou
dokázala nadchnout ke spolupráci
nejen děti, ale také jejich rodiče a

spoustu dalších Holešovanů. Za svoji příkladnou a
obětavou práci byla paní Miládka Květáková oceněna Radou města Holešova a Radou Zlínského
kraje. Několik ocenění získal díky ní také folklorní
kroužek Zrníčko.
Miládka Květáková zůstane v paměti dětí,
rodičů i všech spolupracovníků TYMY. Děkujeme
za léta spolupráce s ní.
Za kolektiv pracovníků SVČ – TYMY
Jarmila Vaclachová

Putovní pohár předsedy vlády ČR získalo TYMY
SVČ – TYMY bylo v letošním
roce nominováno společně s dalšími
dvěma organizacemi na získání putovního poháru předsedy vlády ČR
Bohuslava Sobotky za oblast taneční
a rukodělnou. Nakonec z těchto dvou
nominací byla úspěšná nominace
v oblasti taneční, kde jsme tento pohár
získali. Slavnostní předání se uskutečnilo v rámci 18. ročníku koncertu Děti
dětem, který se konal v sobotu 31.
ledna v Kongresovém centru v Praze.
Byl to pro nás velký zážitek a zároveň
také závazek. Všichni jsme z tohoto
úspěchu měli velkou radost. Největší
podíl na něm mají všechny šikovné
děti, které navštěvují naše taneční
kroužky a zúčastnily se finále pionýr-

ského Sedmikvítku v oblasti tance, které se konalo
29. listopadu 2014. Velký dík patří také všem vedoucím kroužků – Olze Peškové, Aleně Starečkové
a Pavle Lamplotové. Získání poháru je pro všechny velkým oceněním a také velkou výzvou. Dalším
naším velkým úspěchem v Praze bylo vystoupení
tanečníků ze společenského tance s formací Rozjeď
to. Naši tanečníci sklidili bouřlivý potlesk a velké ovace. 18. ročník koncertu Děti dětem uváděla
známá moderátorka Šárka Kubelková. V rámci programu vystoupily různé taneční skupiny a kroužky
a také jednotlivci. Na závěr koncertu vystoupila
známá hudební skupina ABBA Revival, která svými
skladbami doslova roztančila celý sál. Závěr koncertu provázela krásná neopakovatelná atmosféra,
kterou velmi ocenili také účinkující.
Jarmila Vaclachová

Na finále Dětské Porty
a Melodie v Praze měl i Holešov
své zastoupení
30. 1. – 31. 1. 2015 se konalo v Praze celostátní finále Dětské Porty a Melodie. Toto finále se již tradičně uskutečnilo v Divadle Za plotem v Bohnicích.
Z Holešova se zúčastnili Kamarádi z PS M. Očadlíka, skupina Betonika. V jednotlivcích měla na divadelních prknech vystoupit také Karolína Vaclachová
a Veronika Ivánková, ale vzhledem k nemoci děvčata zpívat nemohla. Kamarádi i Betonika předvedli v Praze před odbornou porotou velmi dobrý výkon.
Všechny písně měly velký ohlas u diváků, kteří je za to odměnili potleskem.
Pro zúčastněné znamenalo vystoupení na prknech Divadla Za plotem před
opravdovou porotou velkou zkušenost a odnesli si z vystoupení nezapomenutelný zážitek. Určitě to chce mít kus odvahy a ta nikomu z nich nechyběla!
Děkuji všem mladým zpěvákům za výborné výkony a přeji všem, aby jim písničky přinášely radost a pohodu. Všem ještě děkuji za vzornou reprezentaci.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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V lednu zasedal Parlament
dětí a mládeže
Lednové zasedání PDM se uskutečnilo 27. 1. v SVČ – TYMY. Členové
Parlamentu dětí a mládeže zhodnotili prosincovou charitativní akci Plyšák pro
radost, která se uskutečnila těsně před Vánocemi a podíleli se na ní všichni
zástupci PDM. Výtěžek této sbírky byl zaslán nadaci Šance a Stonožka. Dále na
programu zasedání PDM byla příprava akcí na druhé pololetí školního roku.
Nejbližší akcí bude anketa Srdce na dlani, kterou vyhlašuje pravidelně PDM našeho města. V této anketě dávají hlasy žáci, studenti i členové zájmových útvarů
svým učitelům, vedoucím a trenérům. Uzávěrka ankety Srdce na dlani bude
31. 3. 2015. Bližší informace a anketní lístky můžete získat v kanceláři SVČ.
Dále parlament vyhlásil fotografickou soutěž na téma „Kouzlo přírody“.
Fotografie můžete zasílat do 15. 3. na e-mail fotosoutezpdm@seznam.cz. Další
zasedání PDM se budou konat na jednotlivých školách. V únoru se členové
PDM sejdou ve 3. ZŠ v Holešově.
Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Únor 2015
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Představujeme podnikatele a řemeslníky z Količína
Firma Zdeněk Horák
Firma Zdeňka Horáka má sídlo na adrese
Količín č. p. 125. Zeptali jsme se ho, v jakém oboru podniká.
„Předmětem podnikání a zároveň vítanou
službou pro obyvatelstvo je prodej a především
servis zahradní techniky. Touto činností se firma
zabývá již od roku 1995. Zákazníkovi u nás nabízíme možnost zakoupení jak komisní, tak zcela
nové zahradní techniky.“
Jaké značky preferujete, v čem jste originální?
„Osobně preferuji značku ALKO, což je rakousko-německá firma, dále pak českou DAKR
Hranice. Originální jsme v tom, že jsme jedním
z pěti servisů v republice, který nabízí servis

a dodávku motorů americké firmy BRIGGS and
STRATTON. Je světově známá, dodává zboží
do celého světa. Pro zajímavost - jedním z jejích
prvních významných výrobků byly pračky na
benzínový pohon v roce 1930. Na benzín, protože
v Americe ještě tehdy neměli pokrytí elektrickým
proudem.
Připravujete na jarní sezonu nějaké novinky?
„Novinkovou nabídkou je provádění servisu
čínských sekaček.“
Máte již nějakého nástupce, kterého řemeslo
baví a kdo ho po Vás převezme?
„Tato práce baví mého syna, který ji se mnou
vykonává. Dá se říci, že je dnes již lepší nežli já.“
Co by se podle Vás dalo vylepšit ve vztahu
města ke sféře drobného podnikání?

„Myslím si, že vše funguje, jak má. Trochu
mě mrzí nezájem místních i větších firem. Týká
se to například i technických služeb, které vyhledávají servis u jiných dodavatelů. Okolnosti
však neznám. Jinak mám zákazníky z celé republiky. Rád se také angažuji na obecních kulturně-společenských akcích, např. dětské dny, vodění
medvěda, kdy rád zapůjčuji svoje vlastní výrobky
- vláček s mašinkou - pro obveselení a zpestření
zábavy pro děti. Můj vláček je dokonce vyfocený
až v Americe.
Co byste chtěl vzkázat svým zákazníkům?
„Aby chodili se servisem svých strojů již
před začátkem jarní sezony, i v zimě. Na jaře je
práce najednou mnoho a prodlužují se tím dodací
lhůty. Těšíme se na Vás.

Firma Ing. Petr Sedláček
Existuje v Količíně od r. 2008. Sídlo provozovny je na č. p. 89. Zabývá se
výrobou přesných strojírenských dílů a komponentů pro lisovací přípravky na
kov a také výrobou nástrojů. Zaměstnává čtyři stálé pracovníky. Podstatou výroby je činnost a výroba úzce specializované pro menší okruh zákazníků, většinou pro firmy vyrábějící díly pro automobilový průmysl nebo elektroprůmysl.
Na otázku, co je podnikatelským záměrem, Petr Sedláček sdělil: „Podnikatelským záměrem do budoucna je rozšířit činnost v tom smyslu, že bychom
vyráběli kompletní nástroje od konstrukce až po finální nástroj. Nyní vyrábíme
pouze komponenty.“ A protože většinu času stráví ve své firmě, jež má sídlo
ve Zlíně, nevyjádřil se nijak konkrétně k tomu, jaký názor má na vztah města
Holešova ke sféře drobného podnikání.
Na další otázku, zda má pro své zaměstnance dostatek práce, odpověděl,
že mu v současné době chybí asi devět lidí strojírenské profese. Pokud se mezi
čtenáři najdou zájemci, kteří mají v tomto oboru dobré zkušenosti, mohou se
o práci ve firmě ucházet a volat na tel.: 604 881 818.

Firma Taťána Martincová
Provozuje v Količíně stavební bazar, a to již od
r. 1996. Svoji firmu představuje našim čtenářům:
„Jsme službou pro veřejnost, naší činností
je zprostředkování prodeje použitého zboží stavebního charakteru. Jsme jediným a největším
stavebním bazarem v Holešově a okolí. Lidé u nás
mohou zakoupit zboží nižší jakosti, prodáváme
také přebytky firem. Samozřejmostí je také komisní prodej, tzn., že lidé k nám mohou přivézt
svůj použitý stavební materiál a my jim u nás
zprostředkujeme jeho komisní prodej. Novinkou,
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kterou můžeme nabídnout, je prodej nových plastových oken, která si necháváme dělat.“
Co podle Vás více než doposud by město Holešov mohlo udělat pro drobnou podnikatelskou
sféru?
„Pro naši firmu, ale i pro občany je jistě přínosná i tato komunikace prostřednictvím Holešovska. Jedná se mj. o radu pro ty, kteří jsou zvyklí
vozit použitý stavební materiál do sběrného dvora, kde za jeho odevzdání a uložení musí zaplatit.
Stavební materiál, který je ještě použitelný, mohou
přivézt k nám do komisního prodeje, tudíž za jeho
uložení nic platit nemusí a ještě po jeho případ-

ném prodeji vyinkasují peníze. Nabízíme také
možnost odvozu použitého zboží po telefonické
dohodě. Kontakt s námi je možný na tel. čísle
724 581 438. Veškeré informace o nás najdete na
www.stavbazar.cz.“
Co firma plánuje do budoucna, jakým směrem se chce rozvíjet?
„Na ploše před bazarem, u cyklostezky, plánujeme vybudovat volnočasovou zónu pro sportovní vyžití s odpovídajícími službami včetně občerstvení.
Za rozhovory a informace poděkovali
Pavel Svoboda a Jana Zapletalová

Holešovsko

Poděkování

Tříkrálovou sbírkou se v Količíně vybralo 9 235 korun. Tímto bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří přispěli na dobrou věc a účastní se tak pomoci potřebným.

Holešov - místní části - obce: Dobrotice,
Količín, Tučapy, Žopy
10 163,-

Holešov-Tučapy

8 547,-

Holešov-Dobrotice

11 094,-

Holešov-Žopy

9 235,00

Holešov-Količín

*Holešov-Všetuly nelze určit, protože některé ulice spadají ještě pod samotný Holešov.

Děti na Ukrajině slaví Štědrý den v lednu!
Protože Ukrajina patří mezi pravoslavné státy a nikdy se nevzdala užívání juliánského kalendáře, vychází slavení Štědrého dne na Ukrajině na
7. ledna. Proto i v rámci akce Dárek na Ukrajinu se dárky rozbalily v dětských
domovech až v lednovém týdnu. Letos byl velký zájem ze strany dárců o pomoc a vybavení balíčků tak pomohlo vnést radost do duší dětí i dospělých.
Za Charitu Holešov bylo obdarováno celkem 23 dětí. Děkujeme všem
dárcům.
Ternopil

Chlapec

12

Holešov

Ternopil

Dívka

12

Holešov

Kolomyja

Chlapec
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Holešov

Lopatyn

Dívka

9

Holešov

Lopatyn

Dívka
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9
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9
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Dívka
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Dívka
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Únor 2015

Spolu s balíčky coby dárky pod stromeček putovaly ještě dvě krabice
plné školních pomůcek a potřeb. To žáci z 2. ZŠ nezůstali lhostejní k osudu
svých vrstevníků a zorganizovali sbírku pastelek, sešitů, barviček, fix, strouhátek, ale i aktovek a tašek.
Děkujeme jim i paním učitelkám, které celou sbírku školních potřeb pomohly zorganizovat.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Společnost ANC COMPONENTS, dodavatel lisovaných kovových dílů pro automobilový průmysl, obsazuje pracovní pozice
ve 3směnném provozu:
• obsluha průmyslové pračky a omílačky
(fyzicky náročnější práce)
• manipulant ve výrobě (fyzicky náročnější práce)
• obsluha lisů pro střih kovových dílů. Vhodné i pro absolventy
technických oborů
• seřizovač lisů pro střih kovových dílů. Pozice s vyššími nároky
na strojařskou kvalifikaci a praxi.
NABÍZÍME:
• dobré platové ohodnocení
• stravenky
• perspektiva stabilního zaměstnání v rostoucí firmě
• možnost profesního růstu
• pracovníkům ze vzdálenějších lokalit příspěvek na dopravu
Pracoviště Zlín - Rybníky.
KONTAKT: první kontakt prosíme písemně na
e-mail: kristyna.sedlackova@anccomponents.cz
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Klub českých turistů v Holešově hodnotil i plánoval
Holešov - Na své každoroční výroční členské
schůzi v klubovně sokolovny se 22. ledna letošního roku sešli členové Klubu českých turistů Holešov. Klub plní mnoho desítek let v Holešově (vloni
100. výročí) nezastupitelnou sportovně-společenskou funkci, a zařadil se tak k jedné z nejaktivnějších a co se týká členské základny i nejpočetnějších
organizací v Holešově. Jedním z hlavních bodů
programu byla volba nového výboru sdružení.
Jeho předsedou i nadále zůstává zkušený František Hostaša, který převzal vedení v roce 2000 po
paní Naděždě Sojkové. Jedním z nejdůležitějších
úkolů pro nadcházející období je udržet stav členské základny, která v současné době čítá 94 členů. Z toho je 22 tomíků, 26 orientačních běžců
a 46 turistů. Dalším důležitým bodem byla zpráva
o hospodaření s úkolem hospodařit s prostředky
odboru tak, aby nedošlo k výraznému poklesu
zůstatku.To se prozatím úspěšně daří. Dalším
důležitým tradičním každoročním úkolem bude

i letos příprava 46. ročníku
nosné akce KČT Holešov,
kterou je Holešovská 50ka Rusavskými kotáry na kole
i pěšky. Účast na loňském ročníku byla i přes nepřízeň počasí velmi hojná - 116 účastníků.
Kladně byly také zhodnoceny
důstojné oslavy 100. výroční
založení KČT v Holešově, které proběhly v loňském roce.
Dalším úkolem pro ten letošní
je pokračování ve vzdělávací činnosti členů a příznivců
odborů formou organizování
cestovatelských besed, které jsou veřejností oblíbené.
Podporu ze strany města přislíbil starosta Rudolf
Seifert, který pozdravil všechny přítomné i za své
kolegy místostarosty a do další činnosti popřál

Blahopřání výboru TJ SOKOL
V lednu oslavila členka TJ SOKOL Holešov sestra Ing. Anna Friesová životní jubileum. Mnoho zdraví a životní pohody do dalších let jí přeje výbor
Sokola Holešov, ale i ženy - cvičenky, kterým dlouhá léta připravovala cvičební
hodiny při hudbě. Její zásluhou se mohly ženy z holešovského Sokola zúčastnit
tří posledních všesokolských sletů v Praze. V posledních letech se věnuje cvičení žaček a s ženami nacvičuje další hromadnou skladbu s názvem „Pro radost“,
která bude mít premiéru letos v červnu v Brně.
Sestra Friesová začínala v oddíle umělecké gymnastiky v Praze a po příchodu do Holešova je cvičitelkou v odboru všestrannosti. Celoživotní pohybové a sportovní aktivity jsou vidět na její kondici. Vážíme si a oceňujeme práci,
kterou vykonává jako cvičitelka ve svém volném čase bez nároku na odměnu,
pro mládež i naše ženy. Do dalších let jí přejeme zdraví, pohodu a věříme, že
s námi i nadále bude sokolskou činnost udržovat a rozvíjet.
Výbor TJ SOKOL Holešov

Opravy domu U sv. Martina
Určitě vám neuniklo, že se v předvánočním čase pohybovali ve Smetanových sadech kolem domu U sv. Martina stavaři, kteří postupně vylepšovali
vzhled budovy. Budova i kaple jsou majetkem Římskokatolické farnosti Holešov a jejich historie sahá do poloviny 16. století. Původně zde byl špitál - ochranovna pro holešovské chudé, kteří se o sebe nemohli postarat. Objekt nyní
slouží nejen farníkům, ale i veřejnosti. Je zde umístěna knihovna, děkanátní
Centrum pro rodinu, zkouší zde chrámový sbor, latinská schola Beati cantores
i Holešovský komorní orchestr. Své místo na pravidelná setkávání tu mají věřící
všech věkových skupin. Konají se zde také přednášky a semináře.
Zvyšující se náklady na energie nám delší dobu signalizovaly, že jsou opravy nevyhnutelné. Využili jsme tedy možnosti Operačního programu Životní
prostředí a zpracovali projekt Úspory energií domu U sv. Martina. Opravy
jsme zamýšleli provést v letních měsících, ale jak už to bývá, zpracování veškeré potřebné dokumentace a výběrové řízení nám zahájení prací posunuly až k podzimu. Část objektu byla podřezána, celá budova byla odizolována
a zateplena včetně stropu, vyměnily se okna a dveře. Počasí bylo naštěstí příznivé, a tak před Vánocemi měl objekt i novou fasádu, stavba byla zkolaudována
a předána. V lednu se ještě dokončovaly úpravy interiéru - podlahy v knihovně
a učebně, výmalba místností. A nastalo stěhování, hlavně dala zabrat knihovna. Celkové náklady stavby byly 3.284.787,- Kč, dotace z operačního programu
1.165.204,80 Kč. Rozdíl jsme uhradili z darů našich farníků a půjčky olomouckého arcibiskupství.
Od 1. února je opět dům U sv. Martina v provozu a s radostí konstatujeme,
že se radikálně zvýšil komfort pobytu. Věříme, že nás podobně potěší i vyúčtování energií. Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří ochotně přiložili ruku
k dílu a pomohli se stěhováním i úklidem.
P. Jerzy Walczak, farář
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turistům mnoho sil a elánu. Pak již následovala
neformální beseda.
JZ

TJ SOKOL HOLEŠOV
Vás zve na společenský večer,
který se koná 7. března v místní sokolovně, začátek ve 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina RYTMIX. Vstupné 150 Kč, předprodej
v květinářství v ul. Palackého. Rádi Vás uvidíme.

Spolek „Všetuláci sobě“
hodnotil
Spolek „Všetuláci sobě“ se sešel 28. 1. na své výroční členské schůzi. Vznikl v srpnu 2013, tehdy jako občanské sdružení, s hlavním úkolem obnovení
zvonice ve Všetulích, která byla v roce 1964 za komunistického režimu odstraněna. Původní záměr postavit ji u příležitosti 50. výročí jejího stržení ztroskotal
na neochotě vedení města, které tomuto záměru, slušně řečeno, nebylo nakloněno. Nyní po jednání s novými zastupiteli města se zdá, že by mohl nastat
obrat k lepšímu a prvním pozitivním signálem je souhlasné stanovisko komise
výstavby ze dne 27. 1. Stavba a vše, co s tím souvisí, bude výhradně financována z prostředků Všetuláků, jediné, v čem je nutný souhlas zastupitelů, je prodej městského pozemku o rozloze cca 16 m2. Stavba zvonice je hlavním, ale ne
jediným úkolem „Všetuláků“. Jak se jim dařilo to další, tedy obnovení tradic
a sousedské pospolitosti, můžete vidět na: youtube.com „Všetuláci sobě“.
Na závěr několik faktů: máme 102 členů, účetní zůstatek činil 54 tis. Kč,
získali jsme původní předměty umístěné ve zvonici jako zvon, obrazy, sošky
i ubrusy a další. Uspořádali jsme 12 akcí, kterých se účastnily stovky lidí, mezi
našimi nejvýznamnějšími hosty byl i poslanec PS PČR Ondřej Benešík, obnovili jsme tradici hanáckých krojů a mj. se přihlásili do sdružení MAS Moštěnka.
Oslovili jsme zastupitele s požadavkem na zapojení se do přípravy investičních
akcí ve Všetulích. Ti minulí nás ignorovali...
Lenka Karhanová, předsedkyně spolku

KČT Holešov zve na Klubový večer
s cestovatelem Milošem Růžičkou

„Austrálií křížem krážem“
Středa 25. února v 17.00 hodin, Kino Club Holešov

Holešovsko

Místní organizace KDU-ČSL
v Holešově je živé společenství
V neděli 1. února 2015 proběhla v domě
U sv. Martina členská a volební schůze místní organizace KDU-ČSL Holešov. Zpráva o činnosti
za rok 2014 potvrdila, že MO KDU-ČSL Holešov
je v současné době velmi úspěšnou, aktivní a dynamicky se rozvíjející stranou. Místní organizace
v Holešově pořádá nejen politické akce, ale i akce
kulturní a společenské, a to pro všechny občany.
Obnovila tradici stavění a kácení máje ve městě,
pořádá Svatováclavský turnaj a Mikulášskou besídku. Na mnoha akcích se významně organizačně
spolupodílí (například farní den, dožínky mikroregionu, všetulská pouť a další akce). Strana je
akceschopná, má jasný politický program, který

již definovala ve svém volebním programu. Žije ho a naplňuje. Jeho zajímavost a správnost pro občany potvrdily komunální volby v loňském
roce, kdy KDU-ČSL tyto volby
v Holešově vyhrála. Roste i zájem
o práci ve straně. Strana má 16 nových
členů. Vedle členů místní organizace,
kterých je momentálně 53, má strana i daleko širší okruh spolupracovníků, kteří jsou
kdykoliv ochotni pomoci. V důsledku všech těchto
pozitivních momentů členská schůze zhodnotila
uplynulé období jako velmi úspěšné a zvolila vedení v tomto složení: předsedou MO KDU-ČSL

byl potvrzen Ing. Pavel Karhan, místopředsedou
Josef Bartošek. Výbor tvoří Bc. Dagmar Bartošková, Ing. František Rafaja, MVDr. Zbyněk Miklík,
Oldřich Rektořík, Ondřej Mariánek, Jaromír Pilař
a Mgr. Ludmila Trhlíková.
MM

Zastupitelé KDU-ČSL nespí v opozičních lavicích
aneb Strategická průmyslová zóna Holešov
Přestože vítěz loňských obecních voleb v Holešově KDU-ČSL byl odstaven do opozice, podařilo se mu hned na prvních jednáních zastupitelstva
otevřít problém cenzury v Holešovsku či prosadit změnu nesystémového řízení města vznikem
„strategického“ výboru. Nyní se zastupitelé pustili
do řešení dalšího ožehavého problému.

se s jejich argumenty a sjednotili se v názoru na
možnostech prolomení současné patové situace.
Je třeba se pokusit s majitelem zóny vyjednat
redukci ploch určených k zástavbě a stanovit
jednoznačné regulativy přípustných a nepřípustných výrob v územně plánovací dokumentaci kraje a města.

MO KDU-ČSL Holešov vnímá existenci SPZ
Holešov jako vážný problém. Tato obrovská investice paradoxně nepřinesla zlepšení zaměstnanosti v kraji, naopak odčerpala finance, které kdyby
byly lépe využity, přinesly by daleko zásadnější
zlepšení. SPZ Holešov vznikla v důsledku osobních zájmů jednotlivců, jež nebyly v souladu se
zájmem obecným. Vznikla riziková průmyslová
zóna, která se nachází nad zdrojem pitné vody
pro desetitisíce obyvatel. V okamžiku, kdy reálně
hrozilo umístění gumáren Mitas, vyústil občanský
odpor v petici signovanou více než 2000 občany
a vznikem občanských sdružení, která se účastní
jednotlivých správních řízení. O tom, že jejich
činnost je pro občany důležitá, pozitivní a rozhodnutí úřadů jsou často vadná, hovoří již čtyři
vyhrané žaloby u konkrétních řízení. Aktivní občané jsou však líčeni jako „potížisté“, což je pouze
zástěrka pro vlastní či stranickou pasivitu politiků.
Zahraniční investoři se solidní firemní kulturou
po zjištění skutečnosti, že mají stavět na „vodě“,
od svých záměrů odstupují.

V pondělí 12. ledna 2015 jsme se v HolešoIng. Pavel Karhan
vě setkali spolu se zástupci občanských sdružení
zastupitel Holešova za KDU-ČSL
Za zdravé a krásné Holešovsko a Egeria s vrcholnými
představiteli Ministerstva
průmyslu ČR, Ministerstva
životního prostředí ČR,
agentury CzechInvest a zástupci Zlínského kraje. Zde
jsme přednesli naše stanovisko k problému (celé znění najdete na: www.holesov.
kdu.cz). Zúčastněné strany
se dohodly na dalším jednání a možnosti vzniku „memoranda“, řešícího obecně
problémy zóny a vzájemné
komunikace. Věříme, že
se blýská na lepší časy a že
také další zastupitelé budou
ochotni napomoci k řešení
problému. Například tím,
že v nově vznikajícím územním plánu města stanoví pro
Toto je skutečně šokující! Pokud vystřihnete tento inzerát
a odevzdáte ho při nákupu jakéhokoliv obleku nebo dámského
plochu průmyslové zóny jasnebo pánského kabátu, odečteme Vám fantastických 600,- Kč
ná pravidla.

Zastupitelé KDU-ČSL šli do voleb s programem, že je potřeba začít řešit problém SPZ
Holešov. Považujeme za zcela nepřípustné dělat
mrtvého brouka a tvářit se, že to není problém
Holešova. Ano, zóna tu je, je na nevhodném místě, ale chápeme nutnost jejího využití, podporu
podnikání a vznik nových pracovních míst. Proto,
aby se situace začala řešit, jsme navrhli její redukci
se snahou najít kompromis mezi ekonomickými
zájmy majitele - Zlínského kraje a nás občanů,
kteří jsme potenciálně ohroženi negativními dopady provozu v zóně. Již v prosinci jsme uspořádali setkání s občanskými sdruženími, seznámili

Únor 2015

stavět občanská sdružení do role nepřítele a ignorovat je. Čtyři roky od petice obyvatel města
k tématu byly nesmyslně promrhány, a proto je
nejvyšší čas na změnu.
My v MO KDU-ČSL Holešov jsme začali již
dávno. Účastníme se důležitých jednání a představili jsme konkrétní návrh řešení.

OBLEKY
KABÁTY

LIKVIDACE
NENIČTE!
TOTO JE SKUTEČNÝCH

600,- Kč

Představitelé našeho
města mohou spoustu věcí
pozitivně ovlivnit. Mohou
dát zaznít hlasu aktivních
občanů, kteří hájí veřejný
zájem, mohou zlepšit informovanost občanů v Holešovsku o vyjádřeních soudu
ve věci SPZ. Mohou přestat

z uvedené, již tak nízké ceny. A to není vše! Při nákupu jakékoliv
kravaty, bez ohledu na uvedenou cenu a odevzdání tohoto
vystřiženého inzerátu, Vám bude účtováno pouze 69,- Kč.
Využijte tuto neopakovatelnou příležitost a přijďte výhodně
nakoupit. Na jeden kupon lze zakoupit jednu kravatu a jeden kabát
nebo oblek. Platnost akce je 10 dnů od vydání tohoto inzerátu.

HOLEŠOV, Palackého 777
vedle České spořitelny
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Ad rozpočet města
Jako zastupitel města považuji za nutné informovat občany o tom, že na prosincovém jednání zastupitelstva byl sice návrh rozpočtu města na
rok 2015 schválen, nikoliv však všemi zastupiteli.
Zatímco 13 zastupitelů staronové koalice (4 - Koalice pro Holešov, 4 - ANO 2011, 3 - ČSSD a 2 ODS) společně se 2 zastupiteli za KSČM rozpočet
dle návrhu rady města schválilo, většina opozičních zastupitelů (4 - KDU-ČSL, 3 - Sdružení nezávislých Holešovska a 1 zastupitel za KSČM) pro
rozpočet nehlasovala. Zastupitelé KDU-ČSL pro

rozpočet města nehlasovali mj. z důvodu zařazení částky plynoucí z hazardu do příjmů. Dalším
důvodem odmítnutí návrhu rozpočtu zastupiteli
KDU-ČSL byla rekordní částka 8,72 mil. Kč na
městskou policii. Při započtení výběru pokut stála
městská policie v roce 2012 4,42 mil. Kč a v návrhu na rok 2015 je to 8,32 mil. Kč. Jedná se tedy
o nárůst o 88 %!
Ing. František Rafaja
zastupitel za KDU-ČSL
Holešov, 6. 2. 2015

Reakce Městského
úřadu Holešov
Při hlasování o rozpočtu města rozhoduje o
všem většina hlasů zastupitelů. Ti tento rozpočet
schválili. Ze strany opozice nebyl podán žádný
konkrétní protinávrh. Jelikož byl zastupitelstvu
předložen pouze jeden návrh, byl nadpoloviční
většinou zastupitelů schválen, tudíž je platný.
Ing. Dušan Leško
vedoucí Finančního odboru
MěÚ Holešov

Další osud Holešovska
Snahy o zpoplatnění a bulvarizace Holešovska. Na posledním zastupitelstvu 9. února 2015
zastupitelé KDU-ČSL v čele se svým předsedou
Karhanem na holešovské radnici již po několikáté
kritizovali tzv. „špinavé peníze“, tedy příjem města
Holešova ve výši cca 16 milionů korun ze státního
rozpočtu jako podíl z provozu herního průmyslu
ve městě. Představitelé KDU-ČSL tvrdí, že oněch
16 milionů korun je lehce nahraditelných jinými
příjmy a úsporou jiných výdajů. Bohužel, nebyli
konkrétní nebo-li nevědí o žádném nahraditelném
zdroji na straně příjmů. Na straně výdajů lze vždy
ušetřit, to ví i malé dítě, ale i v tomto případě lidovci nebyli schopni argumentovat a přijít s reálnými
návrhy úspor.
Naproti tomuto svému úspornému tvrzení
ale představitelé KDU-ČSL velmi energicky navrhli a dokonce prosadili, aby od letošního pololetí již časopis Holešovsko nebyl roznášen zdarma
do schránek všech holešovských domácností, ale
byl opět pouze prodáván. Tvrdí, že tak dosáhnout
významné úspory v rozpočtu města na straně
příjmů. Pokud se pokusíme tuto úsporu kvantifikovat, tak v posledních letech existence zpoplatněného čtrnáctideníku Holešovsko se prodávalo

cca 1 500 kusů časopisu po 10,- Kč, tedy měsíční
výtěžek byl 15 000,- Kč, roční pak 180 000,- Kč.
Omezením počtu tištěných kusů časopisu (cena
za tisk není zdaleka přímo úměrná počtu kusů,
naopak čím více kusů se tiskne, tím je tisk v přepočtu na jeden kus levnější) by se mohlo za rok
dosáhnout úspory cca 150 000,- Kč. Celková úspora pro město by tak byla zhruba 330 tisíc korun za
rok. Těch 330 tisíc korun úspory jistě není málo.
Ale ve srovnání s oněmi 16 miliony korun, které
KDU-ČSL v Holešově považuje za nepotřebnou
částku, je to opravdu pakatel. Navíc jedním dechem
lidovci navrhují posílit redakční tým Holešovska
o profesionálního redaktora. Jeho plat včetně dalších odvodů by stál město zhruba 400.000,- Kč
ročně. Takže další výrazný výdaj.
V případě distribuce časopisu zdarma do každé domácnosti se jedná o velmi solidní a solidární službu pro občany města. Pravda, v některých
domácnostech se Holešovsko nečte, ale to je zanedbatelný zlomek ostatních čtenářů. Tuto službu
velmi oceňují naši spoluobčané především z řad
seniorů, invalidů, sociálně slabých a těch, kteří nemají čas pobíhat po Holešově a v PNS si měsíčník
kupovat. Ti představují nejširší čtenářskou základ-

nu časopisu, pro ně je dodávání informací o jejich
městě přímo do jejich domácnosti velmi vítaným
spojením se světem, s okolím. Tak to ostatně potvrdila jak anketa, pořádaná naším časopisem
v září loňského roku také i poznatky členů redakční rady (zástupců všech stran, zastoupených na
radnici Holešova), které vyplynuly z jejich rozhovorů s občany. Pro mnohé občany je deseti- nebo
dvacetikoruna za Holešovsko také významný peníz v jejich rozpočtu.
Návrh na zpoplatnění Holešovska a jeho
přesun z domovních schránek zpět do prodeje
v trafikách opravdu není nijak sociálně vstřícné
opatření, je to zhoršení služeb pro obyvatele města
a postihuje nejvíc ty potřebné a nemohoucí. Tedy
je to poněkud v rozporu i s ideály a hlásáním
KDU-ČSL. Anebo je to všechno jinak a KDU-ČSL
chce pouze neustálými útoky shazovat a škodit
současnému vedení radnice, kterému nemůže
přijít na jméno a kterému by se toto nepopulární
opatření nakonec připsalo na účet, i když je to iniciativa někoho úplně jiného?
Pavel Svoboda
člen Zastupitelstva města Holešova

„Jak přestěhovat křečka?“ Práce na pár stránek stála 2 miliony
V sobotní příloze Mladé fronty dnes – Zlínský
kraj, jsem si přečetl na jedné straně s pobavením,
na druhé straně však se znechucením stejnojmenný
článek o předražené studii o výskytu všem známého a milého zvířátka křečka v lokalitě u Třebětic
a Alexovic. Tedy v místech, kudy má vést rychlostní cesta R49 z hulínské dálniční křižovatky směrem
na Fryšták a dále pak kolem Vizovic na Slovensko.
Studii na uvedené téma nechalo zpracovat Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě napadání a žalob
ze strany ekologických aktivistů (všem známá místní občanská sdružení, která ne zrovna čistým způsobem blokují a paralyzují mezinárodně a hlavně
pro Holešov významnou stavbu R49 a průmyslové
zóny), kteří přímo „objevným“ způsobem zjistili, že
na polích u zmíněných obcí žije křeček. Aktivisté
požadují přestěhování křečka do jiné lokality mimo
prostor plánované stavby zmíněné komunikace.
Potud je vše v pořádku, pokud se skutečně jedná
o zájem o ochranu křečka, v tom se zřejmě většina
z nás shoduje. Ovšem je tomu tak skutečně? Není
zájem o křečka pouze záminkou k zastavení, zdržování a tím pádem i neskutečnému zdražování
tohoto stavebního projektu? V historii stavem silnic, dálnic a dalších staveb, které zasahovaly zcela
určitě i do lokalit, v nichž se zdržovala a žila drobná
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zvěř typu křečka a podobně, není znám precedens
srovnatelný se situací u Alexovic. Stavba dálničního přivaděče měla být už několik let hotová. Pokud by tomu tak bylo, byl by na tuto komunikaci
již napojen i nový jihovýchodní obchvat Holešova
a tím pádem by byla z drtivé většiny vyřešena tristní dopravní situace v centru našeho města, která
trápí všechny naše občany. A to, že bychom byli
v Holešově, Fryštáku, Bystřici pod Hostýnem a dalších místech již několik let napojeni na dálniční síť
celé republiky, je zcela samozřejmé.
Nyní se však vraťme ke zmíněné studii ŘSD
ČR, která stěhování křečka u Alexovic řeší. Stála
přesně 2.382.248,- Kč a situaci u Alexovic popisuje
na devíti stranách. Tímto aktem budou zřejmě naplněny požadavky tzv. ekologů a stavba se možná
letos na podzim rozjede, pokud však nebude na
stejném místě našimi „ochránci přírody“ objeven
například hraboš polní, králík, podstrčená žába
nebo jiné „cizokrajné“ zvířátko, které bude nutno
taktéž přestěhovat.
Aktivisté ze sdružení Egeria a Za zdravé
a krásné Holešovsko (pánové Krajcar, Vacek, Mach
podporovaní naším akčním zastupitelem Karhanem) jsou však zcela určitě spokojeni. O peníze,
které by bylo možné využít smysluplně zcela jinak,

jim totiž vůbec nejde. Pokud ovšem tak trochu nejde i o peníze jejich.
Jejich aktivity jsou totiž velmi promyšlené
a cílené. A ne vždy jde podobným lidem jen o blaho
a zájem nás všech.
Co však musím zdůraznit, a není mi to dvakrát příjemné, je skutečnost, že tito lidé, kteří jdou
v mnoha směrech proti zájmu města Holešova
a jeho občanů, mají oporu u zastupitele KDU-ČSL
Karhana. Tento rádoby „nový starosta“ byl v minulých obdobích téměř vždy ve vedení města coby
člen rady, zastupitel, ale i místostarosta. Celou tu
dobu podporoval budování průmyslové zóny (tehdejší předseda místní KDU a náměstek hejtmana
ZK pan Vojtěch Jurčík byl spolutvůrcem SPZ)
a dalších projektů, které dnes napadá. Byl vždy
u tvorby územního plánu Holešova, nikdy se nevyslovil proti záměrům města, až v době nedávno
minulé v před a povolebním čase. Že by najednou
prohlédl? Naštěstí jsou ve vedení města rozumní
lidé, kteří proces pozitivního rozvoje města mají
pod kontrolou a prosazují jen ty projekty, které jsou
ryze v zájmu našich občanů.
Luděk Hradil – předseda Místního sdružení
ODS Holešov
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Několik informací k letošnímu ročníku
Rohálovské 10
22. ročník silničního běhu Rohálovská desítka se uskuteční v sobotu 28. února v Prusinovicích. Hlavním pořadatelem závodu je Běžecký
klub Holešov.
Záštitu nad závodem převzala poslankyně
Evropského parlamentu ing. Michaela Šojdrová.
Tradiční závod mezi obcemi Prusinovice a Tučapy
startuje v pravé poledne před kulturním domem

v Prusinovicích. Od 9.40 hod. změří své síly děti a školní
mládež. V loňském roce se závodu zúčastnilo 299 dětí a 572
startovalo na trati 10 km. Všech dvacet jedna ročníků mají
úspěšně zvládnutých dva běžci, Jaromír Talaš z Otrokovic
a Jiří Prokop ze Zlína.
Podrobné informace jsou na stránkách
www.rohalovskadesitka.cz

Okresní přebory ve stolním tenise ovládl
především Holešov
Po téměř dvaceti letech proběhly ve dnech
17.–18. ledna 2015 v nové hale stolního tenisu
v Holešově okresní přebory jednotlivců pro sezonu
2014/2015. Sešli se na nich nejlepší okresní hráči
a hráčky. Po několika letech se podařilo udělit titul
přeborníka okresu Kroměříž ve všech sedmnácti
disciplínách. Tradičně nejvíce účastníků bylo v té

nejprestižnější, tedy dvouhře mužů (37), naopak
nejméně bylo v některých dívčích disciplínách (1).
Během dvou dnů se odehrálo na šesti stolech více
než 250 zápasů, bylo rozdáno 17 pohárů, rovných
60 medailí a více než 100 dalších drobných cen.
TJ Holešov získala titul přeborníka v devíti
disciplínách, TJ Slavia Kroměříž ve čtyřech, TJ
Bystřice pod Hostýnem ve dvou
a TJ Osíčko v jedné disciplíně. Poslední sedmnáctý titul získal smíšený pár TJ Holešov a TJ Osíčko.
Z 60 vydaných medailí získala
TJ Holešov opět nejvíce, a to 36!!!
Z 24 zlatých získala TJ Holešov
čtrnáct, TJ Slavia Kroměříž pět,
TJ Bystřice pod Hostýnem tři a TJ
Osíčko dvě. Z 19 stříbrných získala
TJ Holešov plných 14, TJ Bystřice
pod Hostýnem dvě, SK Spartak
Hulín také dvě a TJ Slavia Kroměříž jednu medaili. Ze 17 bronzových získala TJ Holešov osm, TJ
Slavia Kroměříž šest a TJ Bystřice
pod Hostýnem tři medaile.

Z hráčů a hráček TJ Holešov byla nejúspěšnější Leona Hlobílková, která získala čtyři zlaté
medaile a jednu stříbrnou. Eva Ševčíková získala
tři zlaté medaile a dvě bronzové. Klára Chmelařová získala jednu zlatou, tři stříbrné a tři bronzové
medaile. Kateřina Valchářová získala jednu zlatou
a dvě stříbrné medaile. Lucie Viznerová získala
jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili. Martin
Vizner, Radek Doležel, Bronislav Klůj a Petr Hasala získali jednu zlatou medaili. David Stoklásek
získal čtyři stříbrné medaile. Jakub Chmelař získal
jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Karel
Posolda a Pavel Ondráček získali jednu stříbrnou
medaili. Ondřej Havránek a Matěj Půček získali
jednu bronzovou medaili.
Ze všech sedmnácti disciplín byla pouze
jediná, ve které na stupních vítězů nestál některý holešovský hráč či hráčka. TJ Holešov se tedy
podařilo dobře zúročit domácí prostředí a dosáhnout tak na okresních přeborech historicky nejlepších výsledků.
Libor Liška
předseda oddílu stolního tenisu TJ Holešov

Oddíl sportovní střelby SKP Holešov zahájil rok 2015
dvěma soutěžemi       
Rok 2015 náš oddíl sportovní střelby SKP Holešov zahájil v neděli 11. ledna oblíbenou a hojně navštěvovanou soutěží ve střelbě z velkorážních pistolí.
Skládala se ze čtyř disciplín počínaje mířenou střelbou v omezeném čase, střelbou na otočný, pohyblivý a mizivý terč. Celkový výsledek byl dán součtem
jednotlivých výkonů a to je právě to rozhodující pro
konečné vítězství. Tentokrát se sešlo na 60 střelců,
což svědčí o velkém zájmu o tento druh sportovního
zápolení, i když většině z nich je již dopředu jasné,
že těžko ohrozí severomoravské favority.
Soutěž jako již tradičně zahájil místostarosta města Holešov p. Bc. Jaroslav Chmelař. Popřál
střelcům mnoho sportovních úspěchů v roce 2015
a v samotné soutěži co nejlepší výsledky. Po rozdělení na jednotlivé střelnice, které byly rovněž ob-
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sazeny kvalifikovanými rozhodčími, mohl závod
začít. Soutěž probíhala plynule a výsledky dodané
z jednotlivých střelnic byly zpracované hodnoticí
komisí, R. Ehrlichem a hlavním rozhodčím byl závod ukončen kolem druhé hodiny. Vítězové obdrželi poháry a diplomy.
Umístění na prvním místě se stejným nástřelem, ale lepším výsledkem na
pohyblivý cíl získal Antonín Kopečný
z SSK Hranice - 386 b, druhý byl Karel
Kubík z IPSC Ostrava - 386 b a třetí Bohumil Schug z SK Odry 377 b. Tyto výsledky svědčí o vysoké výkonnosti střelců.
Výsledky všech střílejících jsou na výsledkové listině. Další soutěž pro VPiS máme
v plánu 15. 2., a tedy jménem klubu zvu

střelce, aby se zdokonalili ve střelbě a v příjemném
prostředí v tomto zimním období si zasoutěžili.
M. Š.
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První soutěž ve střelbě z velkorážní pušky
Začal nám další rok, tedy rok 2015, ve kterém náš oddíl sportovní střelby SKP Holešov chce
podle plánu postupně realizovat pět soutěží ve střelbě z velkorážních pušek. Střelci, kteří se soutěže
pravidelně účastní, již několikrát vyjadřovali přání
zasoutěžit si i v zimním období za mnohem náročnějších podmínek. Letos jsme tedy první závod posunuli na leden - sobota 24. 1., ale nikdo dopředu netušil, že se v průběhu závodu počasí skutečně vyřádí.
Závodníky, kterých se dostavilo téměř 60
z celé naší republiky, přivítal předseda klubu
Mgr. Karel Kratochvíl, který byl i ředitelem závodu. Jménem města Holešov soutěžící pozdravil,
tak jak jsme si již poslední dobou zvykli, místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař. Závod se střílí na
vzdálenosti 300, 100 a 250 metrů a je rozdělen do

třech kategorií - standard, volná a speciál. Soutěž začala v 9.00 hodin a vzhledem
k počtu střelců a změnám počasí jsme
skončili těsně před setměním. Výsledky
je možno si prohlédnout na výsledkových
listinách, které zpracoval Radek Ehrlich,
a jsou uvedeny rovněž na našich stránkách. Z našich členů se nejlépe umístili
tito střelci v jednotlivcích: Housa, Kučák, Pavelka, Staněk, Heinz a ve dvojicích se k nim ještě přidali Solař a Tóth,
takže i pro naše střelce byla soutěž v této
silné konkurenci úspěšná. Další závod se
uskuteční 28. března a střelce tímto opět
srdečně zveme.
M.Š.

Holešov má opět ženskou házenou
Po mnoha dlouhých letech se v Holešově, vedle mužské, opět hraje
ženská házená. Tedy zatím spíše ta v dívčím podání. Při oddíle házené TJ
Holešov vzniklo družstvo minižaček, které je složeno z děvčat ročníku 2006
a 2007. Tým už absolvoval turnaj Zlín cup 2015, kde získával první zkušenosti mezi ostřílenými týmy a děvčata si odtud odvezla za svůj statečný výkon
první medaile. Věříme, že zkušenosti budou postupně přibývat v jarní části
turnajové soutěže mezi celky celého Zlínského kraje.
Přejme celému kolektivu hráček, jejich rodičům a také trenérům, aby je
házená bavila a Holešov tak měl další kolektivní sport, do kterého se mohou
děvčata aktivně zapojit.

Rozlosování jarní části soutěže minižaček
– skupina C
Nahoře zleva: trenér Miloš Mynařík, Vendula Mynaříková, Veronika Lefflerová, Alžběta Mynaříková, Kateřina Ambrožová, trenér Josef Buksa. Dole zleva Karolína Gogelová, Anna Podhajská, Adriana Buksová, omluven trenér
Mgr. Vladimír Běčák

21. 2. 1015 - sobota - 13.30 Zlín
28. 3. 2015 - sobota - 12.00 Bystřice pod Hostýnem
19. 4. 2015 - neděle - 9.00 Holešov
2. - 3. 5. 2015 - sobota nebo neděle - Zlín

16. kolo Divize D, 1. 2. 2015,
SH Holešov

Turnaj mladší přípravky

FbC Slow Shoes Holešov - FBC Spartak MSEM Přerov 4:6 (1:0, 1:3, 2:3)
B (A) Holešova: 6. Müller, 39. Nedbal J. (Lánský), 46. Svozil (Kašný), 46. Mikeška D. (Grygera). Vyloučení: 22. Fridrich (2), 25. Nepraš (2), 53. Kašný (2)
V 16. kole florbalové Divize D změřil Holešov síly s rivalem z nedalekého Přerova. Mírným favoritem utkání byli hosté, kteří okupují průběžnou druhou
příčku divizní tabulky.
Sestava Holešova: Mikeška O. (Janalík) - Fridrich, Nepraš, Nedbal J., Svozil Mikeška D., Tkadlčík, Grygera, Lánský, Šiška, Müller, Kašný, Nedbal R.

17. kolo D, 7. 2. 2015, SH Holešov
FbC Slow Shoes Holešov - 1. letka Sokol Ostrava Poruba 4:7 (1:1, 3:3, 0:3)
B (A) Holešova: 19. Nedbal J. (Lánský), 23. Lánský (Nepraš), 24. Nepraš
(Mikšík), 39. Nedbal R. (Müller)
Vyloučení: 12. Mikšík (2), 28. Grygera (2), 48. Nepraš (2), 58. Grygera (2)

18. kolo D, 8. 2. 2015, SH Holešov
FbC Slow Shoes Holešov - TEMPISH FBC Olomouc 6:5 po samostatných
nájezdech (3:2, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
B (A) Holešova: 2., 12. Müller (Nedbal R., -), 20. Nedbal J. (Müller), 37. Fridrich (Lánský), 42. Kašný, rozhodující nájezd Nedbal R.
Vyloučení: 46. Müller (2), 46. Nepraš (2)
V prvním víkendovém utkání Divize D hostil Holešov letku z ostravské Poruby.
Sestava: Bajza - Nedbal J., Nepraš, Nedbal R., Kašný, Fridrich, Grygera, Tkadlčík, Mikšík (jen sobota), Lánský, Šiška, Müller
Jaroslav Fuksa
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V neděli 1. února pořádal SFK ELKO Holešov fotbalový turnaj mladší přípravky U8. Turnaje se zúčastnila mužstva SFK Elko Holešov, FC Fastav Zlín, FŠ
SK Louky, SK Baťov 1930, TJ Prusinovice, TJ Slavkov p. Hostýnem, FK Štípa.
V turnaji jsme jednou prohráli, dvakrát remizovali a dvakrát vyhráli, skóre 8:3,
zisk 11 bodů. O 1.–3. místě musela rozhodnout minitabulka. 1. místo FŠ SK
Louky, 2. místo TJ Prusinovice, 3. místo SFK Elko Holešov. Nejlepší hráčkou
turnaje byla domácí Helena Zdráhalová. Celý tým za velké podpory rodičů
a fanoušků předvedl velmi dobrý výkon. Na předávání cen se nám díky p. Hrudíkovi podařilo domluvit trenéra české fotbalové reprezentace p. Pavla Vrbu. Pro
všechny hráče, trenéry i rodiče to bylo příjemné překvapení na závěr turnaje.

Holešovsko

VLASTIVĚDA

JAROSLAV DOLEŽEL
(*2. února 1910 Rymice – †20. června 1991 Rymice)
Dne 2. února letošního roku uplynulo 105 let
od narození pracovníka bývalého Okresního muzea, později Městského muzea v Holešově, amatérského archeologa a člena Vlastivědného kroužku v Holešově, pana Jaroslava Doležela.
Jaroslav Doležel se narodil 2. února 1910 ve
Všetulích, kde jeho otec pracoval v cukrovaru.
V roce 1913 se s rodiči a bratrem odstěhoval do
Bulharska, kde otec pracoval na stavbě cukrovaru.
Pro nemoc se ale záhy vrátil a vyrůstal u prarodičů
v Rymicích. Učení v oboru elektromechanik zase
začal v Bulharsku a dokončil jej ale v Holešově
u firmy Iskra v roce 1927. Po vyučení už zůstává natrvalo v Rymicích, kde se v roce 1936 oženil
a postavil si domek. Před válkou pracoval ve svém
oboru v Otrokovicích a později ve Všetulích.
V době nacistické okupace se zapojil do odboje.
O svůj koníček, archeologii, se začal soustavně zajímat v roce 1947. K tomuto zájmu jej přivedl
jeho strýc František Tabarka. Zpočátku prováděl
zejména povrchové sběry v okolí Rymic. Zde
také na poli našel svůj nejvýznamnější nález, soubor patnácti objektů s keramikou ze starší doby
bronzové. Později spolupracuje s mladým archeologem Krajského muzea ve Zlíně Dr. Vítem Dohnalem na odborném zpracování výsledků svých
povrchových sběrů. V roce 1959 více než desetiletou práci Jaroslava Doležela dr. Dohnal uveřejňuje
v souborné publikaci.

V roce 1958 se Jaroslav Doležel stává pracovníkem Okresního muzea, později Městského muzea v Holešově. Zde pod vedením Dr. Františka
Domanského a PhDr. Josefa Svátka pracoval do
roku 1966. Podílel se na záchranných archeologických pracích v tehdejším n. p. TON Holešov při
rozšiřování jeho provozních budov, povrchových
sběrech v Míškovicích a v Rackové, na zjišťovacím
průzkumu hradiska v Dobroticích a na dalších
projektech muzea. Je mimo jiné autorem jednoduché mechanické vrtačky, jakou podle něj mohli
lidé v pravěku vrtat otvory do kamenných nástrojů. Vrtačka je dodnes ve sbírkách Městského muzea v Holešově.
Jaroslav Doležel byl členem několika vlastivědných zájmových organizací, zejména je třeba
vzpomenout jeho podíl na založení kroměřížské
pobočky Československé numismatické společnosti. Byl i členem Vlastivědného kroužku Holešov. V roce 1971 odešel do starobního důchodu,
ale nadále provádí povrchové sběry a spolupracuje s významnými profesionálními i amatérskými
archeology na Moravě.
Jaroslav Doležel zemřel 20. června 1991
v Rymicích a je pohřben na místním hřbitově.
Jeho přínos archeologii není profesionálními
archeology dodnes náležitě doceněn, zejména
pak chybí podrobnější zmínka o jeho práci
v Muzeu Kroměřížska na rymické tvrzi, pro které

připravoval sbírku svých nálezů na sklonku svého
života. Podrobnější článek o životě a díle Jaroslava
Doležela si budou moci zájemci přečíst v článku
Dalibora Kolbingera v připravovaném sborníku
Vlastivědného kroužku Holešov.
			
Jan Dúbravčík
(Článek je napsán podle podkladů
pana Dalibora Kolbingera)

Vzpomínka na slavného rodáka
Nejen pamětníci, ale i mladší generace měla možnost seznámit se
s významnou osobností holešovského rodáka - profesora Jana Schneeweise
v komponovaném pořadu Mgr. Zuzany Machálkové, který se konal 22. ledna
v holešovské knihovně.
Milovníkům hudby je profesor Schneeweis znám především jako skladatel, klavírista, sbormistr, obětavý pedagog a také nadšený sběratel moravských lidových písní. Svůj talent rozvíjel již od dětství zhudebňováním veršů
významných českých básníků a také muzikálnost rodinného prostředí předurčila jeho uměleckou dráhu. A i když jej osud nakonec zavál až do českého
Berouna, nikdy na své rodné město nezapomněl a vracel se nejen ve vzpomínkách, ale i svými písněmi.
Za jejich interpretaci patří poděkování paní Kateřině Juráškové, Ladislavě Jančové a žákyním ZUŠ v Holešově.
L. Bátrlová
MěK Holešov

HOLEŠOVSKÁ

POHŘEBNÍ SLUŽBA s. r. o.
Martin Mariánek
Tel.: 573 334 797
Nám. Dr. E. Beneše 16/54, 769 01 Holešov

NONSTOP: 605 290 183
Otevírací doba Po – Pá - 8.00 – 16.00 hodin
So – Ne - mobil
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VÝROČÍ - BŘEZEN 2015
2. 3. 1910

3. 3. 1950

21. 3. 1895

Narozen CHYTIL, Rudolf, pocházel z Tučap u Holešova, zasvětil se misionářské práci v duchu redemptoristů sv. Alfonse Maria
z Liguoeri. Od r. 1941 do r. 1950 působil v poutní pastoraci na Svaté Hoře, redigoval zde časopis „Svatá Hora“. Po násilné likvidaci
klášterů byl několikrát vězněn, pracoval 6 let jako dělník v továrně
TON v Holešově. V r. 1967 mu byl udělen státními orgány souhlas
k výpomoci v duchovní správě farnosti Holešov. Věnoval se také
překladům a samizdatovému vydávání duchovní literatury, která
sloužila kněžím i laikům. Je pochován v hrobce redemptoristů
v Příbrami. (+ 1. 1. 2004 ve Staré Boleslavi) – 105. výročí narození
Zemřel KRUMPHOLC, Josef, učitel, historik, badatel, esperantista, komeniolog. Studoval na učitelském ústavu v Příboře. Jako
lektor esperanta pracoval po celé Moravě, účastnil se esperantských zájezdů po Evropě. Po dvě volební období byl předsedou
Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě, spoluzakladatel a redaktor Vlastivědného sborníku střední a severní Moravy,
spolupracovník Kočího Malého slovníku naučného. Významná
byla jeho práce komeniologa, spolupracovník edice Komenského děl. Autor brožury „Válka a štěstí národa“. Správce Muzea
Jana Amose Komenského v Přerově. Literatura z oboru pedagogiky a esperanta. (* 19. 10. 1870 v Hradčanech u Bystřice pod
Hostýnem) – 65. výročí úmrtí
Narozen MIKLÍK, Josef Konstantin, PhDr., pocházel z obce
Žopy u Holešova, vystudoval teologii na teologickém učilišti řeholní společnosti redemptoristů v Obořišti u Dobříše. Pokračoval ve studiích na Karlově univerzitě, dále na pražské Německé
univerzitě a na Svobodné ukrajinské univerzitě v Praze. Studoval
i Státní archivní školu v Praze. Působil jako kněz v pražské arcidiecézi a přednášel v Obořišti filozofii a teologii dějin. Své příspěvky publikoval v řadě časopisů - v Hlídce, Životu, Filosofické
revue, Akordu, Na hlubinu, Výhledech, Časopisu katolického
duchovenstva aj. V letech 1927–1948 vydal více než dvacítku
knih, mezi nimi spisy teologické, filozofické, hagiografické a his-

torické. V r. 1948 odešel do exilu. Dva roky pobýval ve Španělsku a poté odcestoval do Brazílie, kde kromě několika delších či
kratších pobytů v Severní Americe a Evropě žil až do své smrti.
(+ 31. 12. 1966 v Rio de Janeiru) – 120. výročí narození
24. 3. 1895

Narozen FUCHS, Bohuslav, Prof. DrSc., přední představitel architektury našeho regionu, významný český architekt a urbanista, přední zástupce české moderny a brněnské funkcionalistické
školy, univerzitní profesor. Po maturitě na holešovském gymnáziu studoval architekturu u Jana Kotěry na pražské Akademii
výtvarných umění. Od roku 1932 působil v Brně, stal se hlavním architektem města a postavil desítky budov (hotel Avion,
obřadní síň na hřbitově, Moravskou banku a jiné). Svou činnost
rozšířil i na další města. V Tatranské Lomnici postavil sanatorium Morava, v Luhačovicích vilové penziony, v Holešově filiálku
Moravské banky a v Bystřici pod Hostýnem sokolovnu. V letech
1945–1948 byl profesorem na VUT v Brně. Jeho posledním velkým stavebním dílem byl projekt zástavby u Národního divadla
v Praze. Vystavoval v pražském Mánesu, v Brně a také v Paříži, Bukurešti, Stockholmu, Miláně, Amsterdamu. (+ 18. 9. 1972
v Brně) – 120. výročí narození

31. 3. 2005

Zemřel KOŠINA, František, amatérský archeolog, vlastivědný
pracovník a učitel. Kromě učitelského povolání se věnoval historii rodného kraje, zvláště rodné obci a okolí. Jako archeolog
– amatér se podílel ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska na terénním výzkumu. Výsledkem je řada nově objevených archeologických lokalit na jižním Holešovsku. Na základě studia archivních pramenů a historického materiálu získal nové poznatky
k nejstarším dějinám holešovského léna. Podílel se na přednáškách v rámci Vlastivědného kroužku v Holešově. Za dlouholetou vlastivědnou a publikační činnost jej ocenilo zastupitelstvo
města udělením Velké pečeti města Holešova u příležitosti
92. narozenin dne 4. září 2001. (* 2. 9. 1909 v Míškovicích)
(více Holešovsko 8/2014) – 10. výročí úmrtí

V holešovské knihovně proběhla
přednáška o archeologických
výzkumech v okolí Holešova
Studovna Městské knihovny Holešov byla plná posluchačů, kteří se dozvěděli o nejnovějších archeologických výzkumech v okrese Kroměříž, především na Holešovsku. Přednáškou provázeli Mgr. Miroslav Daňhel z Archeologického centra Olomouc a Mgr. Miroslav Popelka z Ústavu archeologické
péče Brno, detašovaného pracoviště v Hulíně. Výklad byl doplněn zajímavými fotografiemi z míst archeologických nálezů.
MěK Holešov

Výroční valná hromada
Vlastivědného kroužku Holešov
V pátek 30. ledna 2015 se sešli členové Vlastivědného kroužku
Holešov na výroční valné hromadě, aby zhodnotili uplynulý rok a vytyčili si plán činnosti na rok nový.
Jednání se účastnil starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert.
Předseda občanského sdružení Ing. Jan Dúbravčík ve zprávě o činnosti zhodnotil práci výboru i celého sdružení. Ocenil práci všech aktivních členů, kteří přispěli k organizaci kvalitních vlastivědných přednášek, vycházek a publikací. Díky nim se všech akcí sdružení v roce
2014 účastnilo na 500 členů a příznivců. Valná hromada schválila
i plán akcí na první pololetí roku 2015 a nové logo Vlastivědného
kroužku Holešov. Zájemci se s obsahem a termíny jednotlivých akcí
mohou seznámit na webových a facebookových stránkách sdružení
a na nástěnce umístěné v průjezdu Městské knihovny Holešov. Schválena byla i výroční zpráva sdružení, která je rovněž vyvěšena na webových stránkách vkholesov.cz.
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Holešovsko

Z PLESOVÉ SEZONY V HOLEŠOVĚ
Sedmý reprezentační ples města Holešov

Nadšené publiku tleská hlavní hvězdě večera Janku Ledeckému a jeho rockovému bandu

Ples Castella a partnerů ve stylu gotiky

Gotické tance

Kapela Kmotři s královskou družinou

Ples - sousedská ve SVČ TYMY

Sousedé nejen ze Všetul se sešli v hojném počtu

Losování bohaté tomboly

Farní ples

Ples zahájil prvním valčíkem v podání HKO děkan farnosti P. Jerzy Walczak
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Taneční umění předvedli dva mladé páry z taneční školy Gradace
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Akce únor,
březen

Fotoreportáž

10 let od převzetí zámku městem

Velký sál a sala terrena v roce 2005 po převzetí městem
V letošním roce si v Holešově připomeneme
řadu výročí. Jedním z nich je i deset let od zahájení oprav zámku a revitalizace zámecké obory
a zahrady městem. K této události bude směřováno několik akcí. První z nich bude společenské setkání a koncert 18. března. Město zámek převzalo
na jaře 2005 a hned začaly jeho opravy. Vůbec prvním zásahem byla oprava hromosvodů a v závěru
roku 2005 první zásah do zahrady. V roce 2006 se
rozjelo zabezpečení statiky a v následujících letech
náročné opravy interiérů v suterénu, v přízemí
a prvním patře. S tím souvisela celková výměna
sítí, oprava oken, omítek a z velké části i výměna

podlah. V roce 2008 byla na podzim jako první
otevřena sala terrena jako obřadní místnost města
a o rok později – 2009 – v lednu první patro a další
společenské prostory. Opravy probíhaly i v dalších
letech a poslední velkou investicí byla předloňská
oprava fasád a vnitřních střech na nádvoří a na
podzim opraveno nádvoří. Celkově se do oprav
areálu investovalo kolem 300 mil. korun. Díky poslancům Josefu Smýkalovi a především poslanci
Pavlu Svobodovi a senátorovi Zdeňku Janalíkovi
nebyla tato investice jen na bedrech města.
Rudolf Seifert

▶ 21. 2. Ples 2. ZŠ - sály zámku, hrají
EXPO a RYTMIX
▶ 26. 2. hudební divadlo pro děti „Baví vás
Kuk a Cuk“ kino Svět Holešov
▶ 26. 2. Holešovský jarmark - trhy místních výrobců - Holešov, nám.
Dr. Beneše
▶ 27. 2. Ples VŠ a SPŠ MV Holešov
▶ 28. 2. Večer sólistů - HKO v sale terreně
zámku, 16.00 hod.
▶ 28. 2. Rohálovská desítka
▶ Do 28. 2. Indonésie tří tváří - výstava
fotografií v městské knihovně
▶ 4. 3. „SAKURA A JABLÍČKO“ - komorní koncert v sale terreně zámku účinkují Moravské děti a jejich hosté
▶ 5. 3. Přednáška Kašmír - Šngri-la, peklo
i ráj na zemi - cestopisná přednáška 17.00 hod. městská knihovna
▶ 7. 3. Holešovský blešák - hobby sběratelská burza - 8.00 - 13.00 hod. - zámek
Holešov
▶ 18. 3. MUSICA HOLEŠOV - koncert
„DANZA“ - 19.30 hod., velký sál zámku
▶ 21. 3. Den zdraví a řemesel - 3. ZŠ,
9.00 - 13.00 hod.
▶ 21. 3. Koncert HDS Moravské děti - sala
terrena zámku
▶ 24. 3. Holešovsko za okupace aneb co
se na výstavu nevešlo - přednáška pp.
Machálek, Machala, Olšina, Důbravčík studovna městské knihovny od 17.00 hod.
▶ 25. 3. Taneční hodiny pro starší a pokročilé - divadelní představení, v hl. roli
Josef Dvořák
Změna programu vyhrazena
- více www.holesov.info; www.holesov.cz

První velká společensko-kulturní akce – Den otevřených dveří, rok 2006

Oprava velkého sálu a jeho zázemí – kruhového schodiště, rok 2007–2008

Velký sál a oprava interiéru a leden 2009 – velký sál po opravě

Další pozvánky a aktuální reportáže
najdete na www.holesov.cz v podsekcích
aktuality, akce.
UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE,
že na webových stránkách města Holešova
www.holesov.cz, pod odkazem AKCE najdou kalendář plánovaných akcí a pořadů
v Holešově a mikroregionu. Termíny jsou
závazné, změna programu vyhrazena. Tento kalendář budeme během roku průběžně
doplňovat a zařadíme i pozvánky na kulturní, společenské či sportovní akce zaslané
různými spolky i jednotlivci.
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