Město navštívil prezident

Třídenní návštěvu Zlínského kraje zakončila
hlava státu v Holešově. Miloš Zeman se setkal
s vedením města a obcí mikroregionu.
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Dech se tajil strachem i údivem

V Rymicích připravili procházku strašidelným
domem. Skvěle nachystaná akce měla
obrovský úspěch.
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Nový komunitní plán

Zastupitelstvo města schválilo nový
Komunitní plán sociálních služeb pro období
let 2016 až 2018.
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Myslivci z celého okolí slavili Huberta
| JANA ROHANOVÁ

Holešov | V neděli 8. listopadu se v Holešově konal 4. Svatohubertský den. Myslivci si tak připomněli svého patrona, sv. Huberta, který slaví svátek 3. listopadu. Protože
tento den vychází na úterý a následuje skoro bezprostředně po vzpomínce na zemřelé
– Dušičkách, byla svatohubertská oslava letos stanovena na neděli 8. listopadu. kce má
v Holešově už tříletou tradici.
V devět hodin ráno vyšel od zámku průvod uniformovaných myslivců z jednotlivých
mysliveckých spolků, sokolníci s dravými ptáky na rukou, myslivci – kynologové se psy
a další. V čele průvodu nesli členové družiny
symbol sv. Huberta – hlavu jelena desateráka
(připomínajícího desatero božích přikázání).
„Celému průvodu vyhrávali hornisté –
hráči na lesnice, tedy lovecké rohy, které
na rozdíl od rohů lesních postrádají klapky
a tóny, na které jsou určeny - klapky jsou
v nich tvořeny tzv. krytím. Soubor mladých
hornistů z Prahy a z dalších obcí vytruboval
na náměstí nádherné myslivecké znělky a signály,“ uvedl k akci Karel Bartošek, který je
jedním z organizátorů akce.
V 9.30 hodin vešel malebný průvod do
farního kostela, ostatně nádherně myslivecky
vyzdobeného, a zde byla sloužena slavná hubertská mše svatá.
Městem prošla družina myslivců, kynologů i sokolníků. 

Foto | Jana Rohanová

Pokračování na str. 6

Pomozte nám naplánovat
budoucnost města

Zámecký portál opravují sochaři

Pískovcový monument restaurují mistři
sochaři ve své dílně v Kvasicích. Dílo se nazpět
vrátí na jaře.
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Město se chystá na Vánoce

Blíží se advent, ve městě je rozvěšená vánoční
výzdoba. Jaký bude letošní strom na náměstí?
To a více na stranách...
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Ještě do 20. prosince mají
obyvatelé města možnost
vyjádřit se k novému strategickému plánu. Stačí vyplnit dotazník, který je k mání
na internetových stránkách
města, v tomto vydání Holešovska a zde pod
QR kódem. Zapojte se a pomozte městu naplánovat budoucnost.
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Do Holešova přijel prezident Miloš Zeman

Lidé mohli pokládat prezidentovi dotazy. Miloš Zeman se podepsal do pamětní knihy města. 

Hlava státu během setkání s lidmi na náměstí Dr. E. Beneše. Zeman se v knihovně setkal se zastupiteli Holešova a starosty mikroregionu. 

Obyvatelé se přišli podívat na prezidenta. Se starostou Rudolfem Seifertem. Více na str. 4.
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Foto | Petr Šafařík, Jana Rohanová
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Zamyšlení nad adventem a aktuálním děním
Vážení Holešováci,
rok 2015 se plíživě blíží ke svému závěru a nás čeká jedno z nejkrásnějších období
v roce, a tím je advent a Vánoce. Je to doba,
kdy bychom se měli zastavit, zamyslet se, setkávat se navzájem se svými blízkými, urovnat
si myšlenky a tyto zkušenosti si zanést do svého podvědomí tak, abychom z nich mohli čerpat následující rok. V Holešově nás čeká právě v souvislosti s předvánočním obdobím řada
více méně tradičních akcí a doufejme, že nic
nečekaného nám toto sváteční údobí nezhatí.
Žijeme však ve velkém společenství České
republiky a Evropy a vše, co se děje v našem
blízkém i vzdálenějším okolí, se nás citlivě
i existenčně dotýká. Nelze tedy tyto podněty
podceňovat a je třeba reagovat s obezřetností na veškerá negativa související s globalizací světa. Ta je umožňuje velice jednoduše přinášet i do našeho prostoru. Velmi citlivě jsme
v minulých letech poznali, co dokáže i s naší
ekonomikou udělat globální finanční a úvěrové propojení, naší země se nyní dotýká migrační vlna z muslimského světa, a přestože
se zdá, že je Paříž či turisté z Ruska daleko,
islámský radikalismus a terorismus nelze
podceňovat ani u nás.
Do období adventu je tak třeba přiřadit
solidaritu a pomoc potřebným, ale také opustit lehkomyslnost a zvýšit ostražitost a obezřetnost. Současný svět a Evropa nejsou bezpečné, podobně jako nebyly ani v různých
údobích 20. století či v přelomu na 21. věk.
Přesto se ale můžeme v Holešově těšit na
adventní trhy a rozsvěcení vánočního stromu,
řadu koncertů a setkání ve školách, v areálech
spolků a firem i v městských prostorách. Oficiální zahájení adventu proběhne s sobotu 28.
listopadu – tedy předvečer 1. adventní neděle
- a můžeme se těšit na již zmíněné trhy, zahájení výstavy betlémů v zámecké sala terreně,
adventní koncert Holešovského komorního orchestru ve farním kostele a pak v 17.30

Symbolické foto | Rudolf Seifert

hodin na vrchol dne - rozsvícení holešovského
vánočního stromu a výzdoby.
V oblasti investic nyní právě vrcholí zateplování a oprava domu čp. 1400 v ulici Palackého, dokončeny budou části chodníků
v ulici Palackého před nádražím a v ul. Školní, dobudován bude nový velmi využívaný
chodník mezi ulicí Nerudova a ul. U Potoka
i s veřejným osvětlením. Dokončeno bude
také částečné osvětlení cyklostezky z ul. Ovocné po lokalitu Za Cukrovarem a doplněna dvě
svítidla do Dobrotic za oborou. Do finále také
míří největší a nejsledovanější investice, a tou
je oprava střech a fasády ze severovýchodní
strany zámku, restaurování balkonu a vstupního portálu do objektu a také obnova mlatových ploch v zahradě s dokončením revitalizace zeleně – výsadba asi 600 stromů do alejí.
Dvě investice ale města nejsou, i když ovlivňují komunikační spojení. Jednou je významná rekonstrukce železničního přejezdu v ulici

Tovární, kterou provádí Správa železniční dopravní cesty, a druhou je posilování a oprava
vodovodního řádu v ulici Palackého ve Všetulích, kterou provádí společnost Vodovody
a kanlizace Kroměříž, a. s.
Přes zimní období město s větší investiční akcí nepočítá, ostatně asi jako většina společností, tedy kromě přislíbeného dobudovávání skeletu budovy bývalého hotelu Slavia
soukromým investorem. Nyní se totiž připravuje rozpočet města pro rok 2016, a pokud
Zastupitelstvo jeho základní podobu v prosinci schválí, i s případnými dotačními možnostmi, budou prioritní investiční záměry pro příští rok nastaveny.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné
a klidné adventní období očekávání, co nejméně shonu a nervozity a jen samé pozitivní
podněty. A nezapomínejme, že jsme Moravané a Češi, Evropané a také Pařížané…
Rudolf Seifert, starosta

Nalaďte se vánočně. Chystá se adventní koncert sboru Banana Vox
Holešov | Pěvecký a taneční soubor Banana Vox při 1. Základní škole se po malé odmlce vrací na místní hudební scénu. V sobotu
28. listopadu vystoupí jeho členové v rámci adventních trhů na náměstí Dr. E. Beneše
se svým „vánočním“ programem (v 11 hodin)
a svůj předvánoční koncert svým příznivcům i rodičům a blízkým připravili na pondělí
7. prosince do prostor velkého sálu kina Svět.
Na tomto koncertu navíc sbor slavnostně uvede na trh své nové profilové CD „Zpíváme si
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pro radost“. Hostem večera a kmotrem bude
mimo jiné také významná a přední česká
operní pěvkyně Pavlína Senič.
Uvedení desky i program vychází z pozitivního vnímání světa nejen dětí ze sboru, ale
i sbormistryně Moniky Vyhlídalové, proto se
můžeme těšit na zajímavé a veselé setkání. Po
koncertu 7. prosince zvou členové sboru posluchače na malé občerstvení do klubu v kině.
Rudolf Seifert
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Kolaudace 3. Základní školy
Holešov| Slavnostní kolaudací byla ukončena rekonstrukce 3. Základní školy v Holešově
Ve čtvrtek 8. října 2015 se uskutečnila slavnostní kolaudace stavby - zateplení a rekonstrukce budovy naší školy.
Od letošního května, kdy rekonstrukce
začala, bylo odvedeno mnoho důkladné práce jak ze strany hlavní dodavatelské firmy Rapos, tak ze strany pracovníků školy.
Na zahájení kolaudace ředitel Mgr. Ivo
Junášek poděkoval všem těmto zainteresovaným osobám. Krátce promluvil starosta města Holešova pan Mgr. R. Seifert, který poděkoval minulému i současnému vedení naší
školy za vstřícnost a dobrou spolupráci. Několik slov také pronesl člen Rady Zlínského
kraje pan PaedDr. P. Navrátil.
Rekonstrukce trvala pět měsíců, bylo
proinvestováno téměř 13 milionů korun. Přípravné a úklidové práce v učebnách prováděli zaměstnanci školy - pedagogičtí i provozní, kterým vyjádřil pan ředitel Junášek
ve svém proslovu velké poděkování. Na úklidu se také podíleli brigádníci, které poskytlo město Holešov. Práce probíhaly podle návrhu projektanta Ing. Vladimíra Lochmana.
Výtvarné pojetí objektu promyslely naše kolegyně Mgr. J. Sovadníková a Mgr. L. Antonovová. Velkou zásluhu na realizaci rekonstrukce měla také bývalá paní ředitelka
Mgr. J. Heryánová, za jejíhož vedení rekonstrukce započala.
Věříme, že nově zrekonstruovaná škola nám bude sloužit velmi dlouho a že všem
dětem i zaměstnancům se v ní bude příjemně
učit i pracovat.
vedení 3. ZŠ Holešov

V Holešově byl prezident

Prezidenta uvítal starosta Rudolf Seifert. 

Holešov| Město navštívil 16. října 2015 prezident Miloš Zeman a zakončil tak třídenní
cestu po Zlínském kraji.
Do Holešova na náměstí Dr. E. Beneše
přijel za doprovodu kolony vozidel v poledne,
vystoupil u knihovny, aby se zde sešel s vedením města, zastupiteli a starosty Mikroregionu Holešovsko. Asi po dvaceti minutách pak
přešel na pódium, kde promluvil k obyvatelům města. Náměstí bylo prakticky plné.
Prezident vtipně glosoval okamžik, kdy
někdo z obyvatel vytáhl červené trenýrky. Řekl, že se jedná o slušivé spodní prádlo
a zároveň dotyčného politoval, že přišel „na
ostro“.

Foto | Petr Ševčík

Prezident promluvil například o problematice obsazování průmyslové zóny a pak byl
prostor pro dotazy obyvatelů. Padla otázka
ohledně navýšení rozpočtu pro armádu, případné změny měny na euro, lidé se ptali na
prezidentův názor ohledně vlivu ekologických
aktivistů, proč se prodlužuje věková hranice pro odchod do důchodu nebo komu fandí
v hokeji. Vystoupení před obyvateli prezident
vtipně zakončil anekdotou, podepsal se do pamětní knihy města a byly předány dary.
Miloš Zeman poté zamířil na oběd do zámecké restaurace, kde promluvil s hejtmanem
Zlínského kraje Stanislavem Mišákem. Odpoledne se konala tisková konference pro novináře.

Dělníci opravují Slávii. Buďte opatrní při pohybu v okolí stavby
Holešov| Na náměstí Dr. E. Beneše momentálně probíhá oprava objektu bývalé restaurace Slávie. 20. října se konala na radnici
schůzka zástupců města a dodavatele stavby společnosti Stavera Napajedla.
„Bylo dohodnuto, že v průběhu října firma provede hlavní stavební práce na obnově
budovy. Jedná se zejména o betonáže vnitřních nosných konstrukcí a stropů, které by
měly být dokončeny ještě v letošním roce.
Začátkem příštího roku firma dokončí práce
na nosných konstrukcích posledního podlaží
a zastřešení budovy a následně má pokračovat ve vnitřních úpravách,“ komentoval vedoucí oddělení investic odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí Stanislav Julíček.
„Žádáme proto obyvatele města, aby při
pohybu po chodníku přiléhajícím k budově, v okolí stavby, v průchodu podél budovy
Slávie a také na přiléhajících komunikacích
(například ulice U Potoka) dbali zvýšené
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opatrnosti,“ apeluje na bezpečnost starosta
města Rudolf Seifert.
Jedním z plánů města ještě pro letošní
rok byla oprava komunikace v ulici U Potoka - konkrétně od náměstí Svobody po objekt
Sboru Jednoty bratrské. Kvůli opravě Slávie
však bude nutné opravu odložit na jaro příštího roku, protože těžká technika, která bude
obsluhovat stavbu objektu bývalé Slávie, by
musela projíždět náměstím Dr. E. Beneše

a následně ulicí Malá. I tak se však město pokusí zahájit práce mezi budovou Jednoty bratrské a „kulaťákem“ v ulici Malá.
Bude se jednat ovšem stavebně o náročnější část, neboť při stavbě dojde ke zrušení
tělesa bývalého náhonu a následnému zadláždění povrchu - stejně jako v ulici Malá, proto
opět žádáme občany o trpělivost a opatrnost.
(roh)

Holešovsko

Vyčistit, vyplnit a vrátit. Na vstupním
portálu zámku pracují mistři sochaři
Balkon vstupního portálu
zámku se opravuje
v Kvasicích.
| JANA ROHANOVÁ
Holešov| V souvislosti
s opravou zámku město
Holešov realizuje renovaci
vstupního portálu s balkonem. Znamenalo to demontáž pískovcového
kolosu a převoz do dílny restaurátorů. Během
zimy bude probíhat oprava a během prvního
čtvrtletí roku 2016 bude dílo hotové.
V sochařské dílně v Kvasicích právě pracují na restaurování balkonu portálu. „Čistíme bloky od atmosferických nečistot, cementu, vysprávek a tmelů. Poté přijde na řadu
chemická úprava a impregnace,“ vyjmenoval
sochař Jan Ševčík. Manipulace s bloky není
nic jednoduchého.
Bloky, z nichž některé váží až osm set kilogramů, jsou zhotoveny z kvalitního stříleckého pískovce a pocházejí z doby vrcholného
baroka.
Některé prvky balkonu, konkrétně balustrády, se budou muset nahradit novými kusy. Ty budou zhotovené z božanského
pískovce.
Ke konci listopadu budou části, které
byly opravované v Kvasicích, vrácené zpět.

Jan Ševčík pracuje na částech balkonu portálu. Bloky váží až osm set kilogramů.

Zbytek prací na sloupech bude probíhat přímo
u zámku. Dílo by mělo být hotové na jaře.
Celkové náklady na opravu této části vstupu do zámku se pohybují okolo tří milionů
korun, z toho dva miliony korun získalo město z dotace z Ministerstva kultury. „Zbytek

Foto | Jana Rohanová

dofinancovává město ze svého rozpočtu. Částka se zdá vysoká, ale jedná se o odborné restaurátorské práce při renovaci a doplňování
mnoha naprosto degradovaných částí nosné
konstrukce balkonu,“ uvedl k opravě starosta
města Rudolf Seifert.

Město dokončuje řadu investic. Opraví dům, vymění světla
| JANA ROHANOVÁ
Holešov| Město v této době dokončuje řadu
významných investic.
První z nich se týká další fáze obnovy veřejného osvětlení v Holešově – výměny stávajících lamp za nové a vybavené LED technologií. Výměna, která se týká ulice Školní ve
směru k sídlišti Novosady, už nyní probíhá,
a pokud bude přát pracím i počasí, měla by
být dokončena ještě letos v listopadu.
Nové osvětlení je instalováno také podél
cyklostezky v ulici Ovocná směrem ke garážím. Práce v této chvíli už probíhají a výkopy
pokračují směrem ke Všetulím. I tato investice by měla být dokončena ještě v letošním
roce. „Oprava právě probíhá také na zhruba
180 metrů dlouhém úseku chodníku od nádraží k supermarketu Penny a ještě do konce
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listopadu bude nově vydlážděn. Směrem od
centra města se jedná o chodník po pravé
straně od hranice s ulicí Školní po parkoviště u Penny,“ uvedl vedoucí oddělení investic
odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí Stanislav Julíček.
Další investice se týká oprav městského
domu č. 1400 v ulici Palackého. Městu se nepodařilo uzavřít smlouvu s kunovickou stavební firmou STAVBY VANTO, s. r. o. Ta se
sice stala vítězem výběrového řízení na zhotovení, ale nesplnila podmínky k uzavření
smlouvy, proto byly práce zahájeny firmou,
která skončila v řízení jako druhá v pořadí –
Stavební firmou Hanáček s. r. o. z Uherského Brodu. Této společnosti již bylo předáno
staveniště a práce byly zahájeny objednáním
oken a přípravou pro zateplení střech. Předmětem stavby bude tedy kompletní zateplení

obvodového i střešního pláště a výměna oken.
Projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.
„Práce jsou zahájeny na opravě střechy
a budou pokračovat výměnou oken a opravou
fasád. Tato oprava se týká i průchodu a izolace základů domu. Proto se může stát, že v určitých časových intervalech bude průchod kolem domu omezen, podobně jako průchod do
provozoven, které jsou umístěny v pasáži. Investor i dodavatel stavby budou dbát ale na
to, aby bylo zajištěno zásobování provozoven
i přístup do využívaných prostor. Přesto však
žádáme obyvatele a návštěvníky o pochopení a opatrnost. Stavba by měla být dokončena
k poslednímu prosinci,“ objasnil starosta Rudolf Seifert.
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Nový komunitní plán sociálních služeb
Holešov| Zastupitelstvo města Holešova
schválilo v pondělí 2. listopadu Komunitní
plán sociálních služeb (KPSS) města Holešova pro období 2016 – 2018. Tento dokument
je v pořadí již třetím komunitním plánem vydaným odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Holešova. Nyní zvolení zastupitelé rozhodli, které sociální služby bude město
Holešov preferovat.
KPSS je určen k tomu, aby tým odborníků
a uživatelů zhodnotil potřeby a zájmy občanů
daného regionu a naplánoval si pro další období sociální služby a zájmové aktivity, o které bude mezi občany města zájem.
Nezbytností tohoto plánování je i návaznost na Střednědobé plány KPSS, které jsou
ze zákona povinné pro krajské úřady České
republiky. Města, která se zapojila do komunitního plánování, jsou ve výhodě, a mají tak
možnost dosáhnout na různé granty a dotace, i na ty, které jsou vypsané Zlínským krajem při podávání projektů v oblasti sociálních
služeb.
Tvorbou nového komunitního plánu pro
období let 2016 – 2018 se v našem městě zabývají dvě pracovní skupiny - Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Senioři a osoby se
zdravotním postižením.
Pracovní skupiny jsou tvořeny poskytovateli sociálních služeb, uživateli – klienty a zadavatelem, kterým je v tomto případě zástupce města, a koordinátorem KPSS /pracovník
MěÚ Holešov/.
Nakonec práci pracovních skupin a její
návrhy zhodnotí a zkoordinuje řídící skupina. Složení: předseda řídící skupiny Bc. Jaroslav Chmelař – místostarosta, zodpovědný
za sociální oblast, předseda pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Mgr. Milan Jelínek, předsedkyně pracovní
skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Mgr. Ivana Bozděchová, koordinátorka
KPSS Mgr. Irena Seifertová.
V tomto roce tým odborníků zasedal intenzivně a řešil danou tématiku v návaznosti

na KPSS Zlínského kraje. Vyhodnotili jsme
dosavadní komunitní plán. Projednávalo se,
co se v Holešově podařilo v sociálních službách vybudovat, co se nezdařilo, případně,
která sociální služba zanikla pro nedostatek
financí nebo z nezájmu uživatelů.

Do nového komunitního plánu jsou zahrnuty nové projekty sociálních služeb v návaznosti na Střednědobý komunitní plán Zlínského kraje, aby bylo vše společně doladěno
a především, aby sociální službu ocenili uživatelé – klienti z řad občanů našeho města
nebo osob, které se na území Holešova zdržují dlouhodobě.
Je smutné, že mnohé služby zanikly
a pravděpodobně zaniknou a nebo ani nevzniknou pro nedostatek finančních prostředků. Nejprve je potřeba, aby byla služba
zaregistrovaná jako sociální služba, dále aby
získala dostatečný počet hodnotících bodů
v rámci hodnocení Střednědobého plánu sociálních služeb Zlínského kraje, případně s finanční spoluúčastí města.
Samozřejmě jako správný hospodář musí
město zvažovat, zda je podpora dané sociální
služby prospěšná občanům a zda-li je dostatečně využívána.
Od roku 2016 budeme mít v Holešově
nové sociální služby – Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Archa a Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence /pro osoby bez přístřeší/. Tyto služby budou poskytované Charitou Holešov.
Centrum pro seniory od ledna 2016 rozšiřuje registrovanou sociální službu domov
se zvláštním režimem KOPRETINA o dalších
26 lůžek. Celková kapacita bude 52 lůžek. Jde
o transformaci části kapacity služby domov
pro seniory na DZR, v rámci stávajícího zařízení Centra pro seniory.
O nově vzniklých službách Vás budeme průběžně informovat v dalších vydáních
Holešovska.
Komunitní plán je k dispozici na oboru
sociálních věcí a zdravotnictví a na webových
stránkách města Holešova www.holesov.cz,
http: //dokumenty.holesov.cz/ - komunitní
plán 2016
Mgr. Irena Seifertová,
koordinátorka KPSS města Holešova

V Holešově se konal v pořadí čtvrtý Svatohubertský den
Dokončení ze strany 1
Jedná se o mši troubenou
a zpívanou – hornisté společně s Holešovským chrámovým
sborem provedli opravdu nádhernou Hubertskou mši in B Petra Vacka Josefa Selementa,
zpěvné a již pomalu zlidovělé dílo myslivecké hudby.
Po skončení mše sv. trubači před kostelem dále vytvubovali a myslivci z Holešovska
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přichystali pro účastníky mše již tradiční občerstvení – svařené víno, čaj, koláčky a chleby se škvarkovou pomazánkou. Proběhly myslivecké besedy, všichni si mohli prohlédnout
lovecké psy uznaných plemen a nádherné lovecké dravce.
Nakonec se sešli na společném obědě, kterým toto příjemné a přátelské setkání myslivců z Holešovska vyvrcholilo.
Akci uspořádala myslivecká sdružení Holešovska a také Římskokatolická farnost Holešově.

Holešovsko

Nikola Zlámalová je vicemiss mažoretek
Holešov | Nejen šikovné, ale také krásné
mažoretky máme v Holešově. Potvrdilo se to
poslední říjnovou sobotu na finálovém večeru Mažoretky roku 2015 v Ostrově nad Ohří.
Naší zástupkyní byla letos kapitánka Arabelek
Nikola Zlámalová, která byla v rámci Národního šampionátu mažoretek vybrána porotou
mezi 12 finalistek.
Celému galavečeru předcházelo týdenní
soustředění, na němž se dívky připravovaly
na jednotlivé disciplíny, nacvičovaly společné choreografie s hůlkou, trénovaly přehlídku
večerních šatů a samozřejmě si užily i spoustu
zábavy. Nejen na samotném galavečeru naše

kapitánka Nikola zářila. Její sólové vystoupení s hůlkou bylo oceněno cenou Miss odborné
poroty. Ve volné disciplíně předvedla další ze
svých silných stránek – nádherným zpěvem
oslnila nejen porotu, ale i diváky v sále a fanoušky u internetového vysílání.
Krásnou tečkou na konec byla elegantní
přehlídka společenských šatů, kde svým šarmem získala Nikola další body. Porota její výkony odměnila titulem Vicemiss mažoretka
roku 2015. Jsme pyšné, že máme mezi sebou
takovou talentovanou a půvabnou členku.
Mažoretky Holešov

Den otevřených dveří
na holešovském gymnáziu

PŘÍPRAVA NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2016
S připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbírka 2016
se obracíme na vás, občany města Holešova, a prosíme
o pomoc. Charita Holešov by ráda touto cestou vyzvala všechny z Vás, kteří mají chuť a odvahu se s námi
zapojit do realizace této sbírky. Pro utvoření skupinek
potřebujeme dobrovolníky z řad dospělých coby vedoucího skupinky.
TKS 2016 se uskuteční v sobotu 9. 1. 2016.
V případě zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny v době mezi 8:00 –
12:00 hod. v budově Charity Holešov na ulici Tovární 1407, na tel. číslech 733 741 907 nebo na e-mail: pastorace@holesov.charita.cz. Přihlásit se můžete do pondělí 14. 12. 2015.
Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Listopad 2015

Holešov | Gymnázium pořádá 4. a 5. prosince den otevřených dveří. Určen je budoucím studentům, jejich rodičům, ale také třeba
absolventům.
Den otevřených dveří bude mít tři části. „První tvoří páteční dopoledne, na které pozveme děti z holešovských i jiných základních škol.
V rámci programu máme připravené workshopy v chemické a biologické laboratoři nebo třeba v učebně cizích jazyků,“ uvedla zástupkyně
ředitele gymnázia Miriam Kuczmanová.
Odpoledne od 14 hodin bude určené pro rodiče dětí a širokou veřejnost. Zájemci si mohou prohlédnout učebny, ale také se dozvědět
informace o studiu a o přijímacím řízení. „Srdečně zveme také absolventy školy. Nejen pro ně chceme uspořádat „nostalgickou kavárnu“,
kde si například mohou prolistovat starší alba s fotografiemi,“ dodala
Kuczmanová. Ti, kteří školu nestihnou navštívit v pátek, mají příležitost ještě v sobotu od 9 do 11 hodin.
(roh)
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Parkovací průkaz vyměňte do konce roku
Holešov| Už jen necelé dva měsíce zbývají
občanům na výměnu dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením a průkazů mimořádných výhod. Je třeba zajistit si jejich výměnu za nový průkaz OZP. Pokud tak občané
neučiní, pozbývají od 1. 1. 2016 veškeré výhody, které doposud mohli uplatňovat.
Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně
– kontaktní pracoviště Holešov začal vydávat
nové průkazy od dubna tohoto roku. Občanům Holešova a okolních obcí bylo rozesláno
pracovnicemi zdejšího úřadu práce 570 výzev
k výměně.
Dosud nereagovalo zhruba 10 % vyzvaných
osob. Parkovací průkaz si můžete vyměnit na
základě nově vydaného průkazu mimořádných
výhod na Městském úřadu Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví – úsek sociální
práce a sociálních služeb, Tovární 1407.
Pracovní doba: pondělí - středa 7.00 –
11.00; 11.45 – 17.00, úterý - čtvrtek 7.00 –
11.00; 11.45 – 15.00, pátek od 7.00 – 11.00;
11.45 – 13.30.
Upozorňujeme občany, kterých se tato výzva týká, aby výměnu neponechávali zbytečně na konec roku, kdy bude provoz na odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociální
práce a sociálních služeb zajištěn, ale pokud
si všichni přijdou v tomto termínu vyměnit

parkovací průkaz, můžete se zdržet čekáním
na jeho vydání.
Rovněž bychom chtěli informovat, že podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí
platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na
mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán
příspěvek na mobilitu rozhodnutím v letech
2012 až 2013, což je většina klientů. Výše uvedení klienti musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení
klienti informováni úřadem práce formou dopisu zaslaného poštou, kde obdrží i formulář
žádosti o příspěvek na mobilitu. Dopis obdrží
klienti během listopadu a prosince 2015.
Novou vyplněnou žádost o příspěvek na
mobilitu mohou klienti podávat až po 1. 1.
2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nedostanou příspěvek za měsíc leden 2016, ale až
od data podání žádosti.
Chceme rovněž klienty upozornit, aby
s nově vyplněnou žádostí nechodili na úřad práce dříve než v lednu 2016. Pokud by žádost podali ještě v tomto roce, došlo by k jejímu zamítnutí, protože klienti mají nárok na příspěvek na
mobilitu do konce roku 2015. K nové žádosti je
třeba předložit platný průkaz OZP (tj. ZTP nebo
ZTP/P - nově vyměněný) a občanský průkaz.

Klienti, kteří požádali o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale rozhodnuto ve věci bylo
až v roce 2014 a byl jim přiznán příspěvek
na mobilitu podle předpisů účinných od 1. 1.
2014, nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat.Úřad práce je povinen zahájit správní
řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci
úřední. Tito klienti obdrží od úřadu práce
v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu.
V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P (a budou mít průkaz
i fakticky řádně do konce roku 2015 vyzvednutý), bude jim příspěvek na mobilitu v lednu
2016 přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud
tito klienti nebudou mít vystaven průkaz ZTP
nebo ZTP/P, budou vyzváni k tomu, aby si
o průkaz OZP přišli znovu řádně požádat a dle
posouzení jejich zdravotního stavu pro nárok
na průkaz jim bude následně vydáno rozhodnutí o nároku na příspěvek na mobilitu. Pokud se klient nedostaví a o průkaz OZP si znovu nepožádá, bude zahájené řízení ukončeno
zamítnutím nároku na příspěvek na mobilitu
pro nesplnění zákonných podmínek.
Mgr. Irena Seifertová,
referent odboru sociálních věcí
a zdravotnictví

Lapp Kabel, s.r.o., provozovna Tovární 1333, Holešov
hledá na pozice:

muže - navíječe spirálních kabelů
ženy - konfekcionérky kabelů
POŽADAVKY:

NABÍZÍME:

- vyučení

- práci na hlavní

			 pracovní poměr
- manuální zručnost

- možnost nástupu ihned

- ochota pracovat

- příspěvek na stravování

ve směnném provoze

- uplatnění v mezinárodní

			 rodinné firmě
		

- příjemný kolektiv

			 i pracovní prostředí
V případě zájmu o tyto pozice zašlete svůj životopis
na email: romana.balounova@lappgroup.com,
kontaktujte nás na tel. č. 725 972 694 od 7.00 do 13.00
nebo se dostavte osobně na provozovnu do Holešova,
Tovární 1333.
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Holešovsko

Na zámku uzavřeli sezonu
Holešov| Zámeckou nocí 31. října holešovský zámek symbolicky uzavřel velmi úspěšnou sezonu 2015. Akce a prohlídky, které tentokrát nabídla, přitáhly rekordní pozornost
- osmadvacet tisíc návštěvníků. Je to o dvanáct tisíc více než loni.
„Máme za sebou historicky nejlepší sezonu za poslední léta a laťku udržíme. Připravujeme již nabídku výstav, koncertů a společenských akcí na rok 2016, která, doufám, opět
nezklame, ba naopak,“ zhodnotil návštěvnost
Pavel Chmelík, ředitel Městského kulturního
střediska, které utváří kulturní nabídku v Holešově a spravuje zámek.
Největší pozornost letos přilákaly výstavy.
Zámeckou galerii navštívilo více než dvacet
dva tisíc návštěvníků. Dvanáct tisíc z nich se
přišlo podívat na živá exotická zvířata, dalších
devět a půl tisíce na originály vrcholné tvorby
malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Do Holešova je zapůjčilo čtrnáct soukromých sběratelů z celé republiky a tři instituce. Výstava zaujala taktéž speciálními komentovanými
přednáškami pro školy, které si poslechlo tisíc
sto žáků a studentů.
Své publikum si našla také výstava grafik
z pozůstalosti po Oldřichu Kulhánkovi, tvůrci
českých bankovek.
Turisty lákaly také tradiční komentované prohlídky zámku včetně tradičních nočních prohlídek, přišlo na ně čtyři a půl tisíce

lidí. Holešovské památky si dvakrát získaly
pozornost také Toulavé kamery, která na jaře
odvysílala reportáž o židovských památkách
a v létě o zámku, zámeckém parku a výstavě
Zdeňka Buriana.
Uzavření holešovského zámku na zimu je
přitom letos pouze symbolické. Vedení MKS
Holešov rozhodlo, že veřejnost do Vánoc potěší ještě dvěma výstavami.
13. listopadu otevírá velkou expozici hobby modelů, která odprezentuje práci modelářů z celé Moravy. Od 28. listopadu se veřejnost může přijít podívat na výstavu betlémů
z nejrůznějších materiálů sběratelů a lidových výrobců z celé republiky. Do 13. prosince
je možné si prohlédnout také výstavu Zámek
znovu vzkříšený, která u příležitosti 10 let od
zakoupení zámku městem Holešov připomíná
nejdůležitější momenty v jeho historii a nejzajímavější momenty jeho náročných oprav
v letech 2005 - 2015.
Do svátků zazní na zámku také hudba.
V pátek 6. listopadu se v New Drive Clubu koná
první večer 16. ročníku Bluesového podzimku,
na kterém zahrají regionální formace. 17. listopadu vystoupí ve velkém sále Adam Plachetka a Czech Ensemble Baroque orchestra.
Plán akcí na rok 2016 zveřejní Městské
kulturní středisko po Novém roce.
Dana Podhajská

Modeláři z celé Moravy vystavují v Holešově
Holešov| Dvě stě modelářských objektů je
od 13. listopadu k vidění v pěti sálech a New
Drive Clubu holešovského zámku. Výstava
prezentuje historii a současnost Leteckého
modelářského klubu Čmelák Holešov a dalších klubů z celé Moravy.
Expozice nabízí skutečné rarity, jsou to
například obří větroně o rozpětí křídel až deset metrů nebo lodě, které vyhrály mistrovství
světa. Některé exponáty jsou dokonce zavěšeny v prostoru a návštěvníkovi poskytují pohled na model zespodu.
Pozornost kromě toho přitahují také
předměty, které se k danému oboru vztahují. Jsou to třeba přilby, kombinézy a přístroje
z řídicí kabiny, které se dochovaly z dob fungování holešovského letiště. Doplňují je také
historické dokumenty, velkoformátové fotografie z létání s modely a fotografie z činnosti
holešovského modelářského klubu. Podle slov
jeho předsedy Miroslava Poláška jsou pro návštěvníky ve vymezených časech připraveny
také odborné komentáře a projekce modelářských zajímavostí. „Chceme lidem představit
nejen naši práci, klub a akce, které každý rok
pořádáme, ale také ukázat práci kolegů z regionu. Zveme zároveň mládež, které chceme

Listopad 2015

Výstava betlémů zpříjemní advent
ve městě
Betlémy z nejrůznějších materiálů z celé České republiky vystavuje od 28. listopadu sala
terrena holešovského zámku. Zpříjemní zámeckou adventní atmosféru až do 23. prosince. Výstava bude poslední listopadovou sobotu veřejnosti zpřístupněna již od 9 hodin
ráno a volně naváže na kulturní program vánočních trhů a rozsvícení vánočního stromu
na náměstí. Betlémy si lidé i v dalších dnech
mohou přijít prohlédnou vždy od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné
pro dospělé je 60 korun pro děti a seniory 30
a pro školní skupiny 20 korun. (dap)

Další termín pro pozorování
noční oblohy
Městské kulturní středisko Holešov zve do
zámecké hvězdárny na další komentované
pozorování noční oblohy s hvězdářem Josefem Nevřalou. Koná se 20. listopadu ve 20
a 21 hodin. Kvůli omezené kapacitě je nutné si
předem koupit vstupenky v Městském informačním centru. V případě deště se akce uskuteční v náhradním termínu. Vstupné pro dospělé je 40 Kč, pro děti 20 Kč. (dap)

Popelka potěší malé i velké diváky
Filmové představení Popelka, které mělo letos premiéru, promítne 4. prosince také holešovské kino Svět. Americká a britská hraná verze jedné z nejznámějších pohádkových
předloh začíná v 17 hodin. Vstupenky jsou již
v předprodeji v MIC Holešov. (dap)

Big Band Josefa Hajka zve na
koncert
Big Band Josefa Hájka zve na tradiční
předvánoční koncert, který tentokrát vzpomene legendárního Franka Sinatru. Koncert
se koná u příležitosti 100. výročí jeho narození 12. prosince v 19.30 hodin v kinosále Svět.
Vstupenky lze v předprodeji zakoupit v MIC
Holešov. (dap)

Klaunové Kuk a Cuk potěší
nejmladší publikum

ukázat, jak lze smysluplně trávit volný čas.
Snad rozšíříme naše řady,“ dodal Polášek.
Výstava hobby modelů je pro veřejnost
otevřena od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin až do 23. prosince. Poslední výstava na toto téma se na holešovském zámku
konala v roce 2013.
Dana Podhajská

Hudební divadlo Kuk a Cuk potěší na
konci listopadu děti z Holešovska. Městské
kulturní středisko připravuje na 26. listopadu dětské představení vytvořené jako pestré pásmo písniček, scének, vtipných dialogů
a klaunských hudebních výstupů. Koná se
v holešovském kině Svět od 13.30 hodin.
Na listopadové představení naváže vánoční Popletená pohádka, kterou MKS Holešov připravuje na 20. prosince. V 16 hodin
v kinosále Svět začne veselá hudební pohádka
o tom, co všechno se může stát, když nebeská
trojice Mikuláš, Andělka a Čert popletou své
přípravy na Vánoce. Předprodej vstupenek
již zahájen v Městském informačním centru
v Holešově.

9

Konala se konference Castellum
resurrectionis - zámek opět vzkříšený
Holešov| Opravdovým svátkem pro odborníky i zástupce spolků a institucí, s jejichž
činností souvisí historie i současný průběh
rekonstrukce holešovského zámku, se stala konference Castellum resurrectionis, která se uskutečnila ve dnech 13.- 14. října. Nádherné prostředí velkého zámeckého sálu jen
umocnilo dojem účastníků z pečlivě připraveného programu, jehož základním prvkem byl
stavební vývoj zámku a jeho opravy v letech
2005 – 2015. Pořadatelům, jejichž triumvirát
tvořilo město Holešov, Městské muzeum a galerie v Holešově a Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Kroměříži, se
podařilo do dvoudenního zasedání soustředit odborníky, kteří ve svých příspěvcích prezentovali nejen všechno důležité z průběhu
rekonstrukce, ale i nové poznatky z historie,
zejména nečekané souvislosti a podobnosti
s jinými historickými objekty.
Konferenci zahájil starosta města Holešova
Mgr. Rudolf Seifert, který přivítal účastníky
konference, mezi nimiž byli zástupci vlastníků nejbližších obdobně rekonstruovaných památkových objektů – hradu Lukova a tvrze
v Kurovicích, ale i zahraniční hosté z družebního města Veliki Tabor v Chorvatsku. Po
projevech a zdravicích hostů pak odbornou
část otevřeli svými příspěvky zástupci Národního památkového ústavu Mgr. Jiří Janál
a Mgr. Jan Štětina s nejnovějšími informacemi o archeologických výzkumech v areálu
zámku a o jeho stavebním vývoji od středověké tvrze až do současnosti. Ve svém dalším
vstupu pak starosta města seznámil účastníky
s okolnostmi, které vedly k záchraně zámku
a zámeckého parku, aktivitami spolku Castellum a převzetí zámku městem.
Také další přednášející přinesli účastníkům
konference řadu nových nebo dosud málo
známých informací, z nichž je třeba zmínit
zajímavý příspěvek Mgr. Radky Nokkala Miltové, Ph.D., z Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně o podobnostech a vzorech

Přijmeme pracovníka na pozici

maleb na holešovském zámku s jinými historickými objekty u nás i v zahraničí v souvislosti s místy působení jejich tvůrců, neméně zajímavý nový pohled na osobnosti a rody
spojené s vývojem zámku, přednesený PhDr.
Zdeňkem Pokludou, emeritním ředitelem
Státního okresního archivu Zlín. O obsahu,
umístění a možnostech bádání v rottalovském
a wrbnovském rodinném archivu informoval
doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., z Moravského zemského archivu v Brně.

Ing. arch. Ladislava Pastrnka, autora architektonického projektu rekonstrukce. Oprava zámecké budovy jimi byla prezentována
z několika různých pohledů se spoustou neznámých informací. Závěr konference tvořily příspěvky Jaroslava Ševčíka ze společnosti Rapos, provádějící opravu zámku,
Ing. Stanislava Julíčka z městského úřadu
a PaedDr. Zdeňka Janalíka, bývalého starosty města. Každý z nich představil rekonstrukci
viděnou očima své profese či funkce.

Opravdové lahůdky čekaly účastníky v průběhu druhého dne konference. Zaujala především přednáška PhDr. Jany Zapletalové,
Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o štukové výzdobě zámeckých sálů. Mezi nečekané vrcholy se však zařadily také další příspěvky týkající se zámecké
zahrady, jejího současného využití a dalších
možností ve srovnání s podobnými na Moravě i v rámci Evropy. Jejich autory byli pracovníci Národního památkového ústavu Ing.
Lenka Křesadlová, Ph.D., a Ing. Martin Krčma. Ani poslední část konference nepostrádala na zajímavosti, k níž přispěl i charakteristický přednes přednášejících – Mgr. Jana
Obšívače z Národního památkového ústavu či

Mezi velké klady konference patří zejména
její bezchybné organizační zabezpečení. Oba
průvodci - moderátoři - Mgr. Ondřej Machálek
a Ing. Karel Bartošek se zhostili svého úkolu s profesionální zodpovědností a současně imponující noblesou a nadhledem, který
vyžadovala občasná improvizace. Příjemnou
samozřejmostí bylo připravené občerstvení
při přestávkách v programu a v jeho blízkosti prodejní stůl s nabídkou regionálních publikací. Pro účastníky byl připraven komorní koncert v sala terreně zámku a na závěr
komentovaná prohlídka zámecké budovy jen nepřízeň počasí zabránila provést totéž
v zámecké zahradě. Mezi vítané poznatky
patří také zjištění, že i velký sál se dá dobře
ozvučit, je-li k dispozici kvalitní aparatura a zejména její obsluha.
Miroslav Olšina

SVÁŘEČ OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ V OCHRANNÉ
ATMOSFÉŘE.
Požadujeme svářečský průkaz. Zájemci se můžou hlásit na tel. 573 514 019,
e-mailu obchod@fornal.cz nebo osobně na adrese FORNAL trading s.r.o.,
Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny - nejlépe po telefonické domluvě.
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1500,- Kč
Holešovsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Zuzana Tupá - Třebětice
Jan Štětkář - Hulín
Jana Sirotová - Prusinovice
Jiří Pouza - Prusinovice
Kateřina Koláříková - Hřivínův Újezd
Ondřej Záhora - Hřivínův Újezd
Radka Baťková - Holešov
Radim Barták - Holešov
Kateřina Klabazňová - Kostelec u Holešova
Ondřej Packo - Kostelec u Holešova
Veronika Konečníková - Němčice
Milan Pospíšilík - Holešov, č. Tučapy
Jana Sedlaříková - Bořenovice
Danyl Viktorovyč Ťahlov - Holešov
Lucie Bílková - Roštění
Jiří Stoklasa - Roštění
Lenka Šromová - Holešov
Ladislav Teplíček - Holešov
Renata Gerhardová - Horní Újezd
Tomáš Klvaňa - Opatovice
Gabriela Řezníčková - Bystřice pod Hostýnem
David Pléha - Chvalčov
JUBILANTI - LISTOPAD 2015
Marie Mičková - Holešov - 105. let - nejstarší občanka Holešova
Ludmila Jedličková - Holešov
Marie Hublíková - Holešov
Kristina Odstrčilíková - Holešov, č. Žopy
Miroslava Strnadová - Holešov

Čas - ten pořád někam spěchá mílovými
kroky. Nikoho z nás nevynechá, když počítá roky.
Tobě jich napočítal sto a ještě pět,
a dál zas letí a nevrátí se zpět.
Co Ti k narozeninám máme přát? Jen to
nejkrásnější, co Ti život může ještě dát!
Krásné narozeniny paní Marii Mičkové
přejí dcery, vnuci a pravnuci.

Listopad 2015

Vlasta Blahová - Holešov
Marie Barotová - Holešov
Marie Šebestová - Holešov
Antonín Šelešovský - Holešov
Antonie Nedbalová - Holešov
Jaruška Odstrčilíková - Holešov
Zdeněk Šimek - Holešov
Viléma Koláčková - Holešov
Jiřina Nesvadbová - Holešov
Kamila Mlodziková - Holešov
Zdeněk Skovajsa - Holešov
Emil Hlaváček - Holešov, č. Dobrotice
Milan Prášil - Holešov, č. Dobrotice
Stanislava Maierová - Holešov
Božena Flaišingrová - Holešov
Jaroslav Košťál - Holešov
Václav Němeček - Holešov
Anděla Stojková - Holešov
Jan Nohýl - Holešov, č. Tučapy
Věra Doleželová - Holešov
František Hlobílek - Holešov
Oldřich Vysloužil - Holešov
Jaroslav Huňka - Holešov
Marie Kovářová - Holešov
Rostislav Šarman - Holešov
NAROZENÍ
Jakub Passinger - Holešov
Lukáš Šaler - Holešov, č. Dobrotice
Filip Vlček - Holešov
Matěj Zapletal - Holešov
Natálie Tiefenbachová - Holešov
Anna Bukovjanová - Holešov
Anna Leskovjanová - Holešov
Petr Bačík - Holešov
ÚMRTÍ
Eva Janotová - Holešov
Albertina Malošíková - Holešov, č. Žopy
Ivo Hradil - Holešov
Zbyněk Spáčil - Holešov
František Cholasta - Holešov
Jiřina Břešťáková - Holešov
Zdeněk Mikeška - Holešov, č. Tučapy
Anneliesa Baierová - Holešov
Emilie Menčíková - Holešov

PODĚKOVÁNÍ
Při mé poslední návštěvě u své rodiny v Holešově jsem měla nevšední zážitek. Jsem rodačka z Holešova, ale od roku 1963 bydlím
na středním Slovensku. Při mých návštěvách
Holešova musím využívat směnárny a nejraději využívám služeb směnárny v informačním centru. V příjemném prostředí Městského informačního centra jsem si vyměnila
eura i v sobotu 17. října. V neděli ráno jsem
chtěla vyřídit své pohledávky, ale v peněžence chyběla bankovka, zůstal jen doklad o výměně peněz. Zkusila jsem zatelefonovat do
Městského informačního centra a pak už jsem
zase směřovala do holešovského zámku. Přítomna byla paní z předcházejícího dne. Na

Božena Pytlíková - Holešov
Jiří Matlocha - Holešov
Karel Gába - holešov
Anna Kopřivová - Holešov
Vladimír Kašpárek - Holešov
Milada Vlasatíková - Holešov
Lucie Šrucová - Holešov
Jaroslav Plšek - Holešov
Připravila: Jarmila Medková

Poděkování

Dne 19. 10. jsme se
naposledy rozloučili
s panem Vladimírem
Kašpárkem ze Všetul.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým, muzikantům a hasičům, kteří doprovodili zesnulého na jeho poslední cestě.
Rodina

Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene
Dne 9. prosince 2015
vzpomínáme
20. smutné výročí, kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček, pan Ludvík Mizera.
Stále vzpomínají manželka s rodinou.

30. listopadu by se dožil
100 let můj tatínek
pan Josef Blaha
a 14. listopadu by se dožila 91 let moje
maminka, paní
Jarmila Blahova
S láskou vzpomíná dcera
Jarmila Dvořáková (Blahova)
s manželem a rodinou.

moji otázku, zda se nenašla bankovka, jsem
k mému milému překvapení dostala kladnou
odpověď. Paní Hana Zacharová mně popsala,
co se stalo. Pro mě neznámá paní, která také
navštívila informační středisko, našla peníze ležet na zemi před pokladnou, nález oznámila a peníze odevzdala. Tak se po předložení totožnosti a dokladu dostaly peníze zpět ke
mně. Já i moje rodina jsme se potěšili z čestného a ochotného přístupu. Ještě jednou děkuji neznámé paní i pracovníkům informačního centra a těším se na další návštěvy v mém
rodném městě.
Jana Majerechová,
Detva, Slovensko
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Fantazie světlem
v knihovně

Přečtěte si nejnovější aktuality z města
také na Facebooku

https://www.facebook.com/holesov

Holešov | Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 byla ve studovně knihovny
slavnostní vernisáží zahájena autorská výstava tří holešovských dam
s výstižným názvem „Fantazie světla“.
První z vystavujících je známá holešovská výtvarnice Hana Palečková, která pracuje s různými výtvarnými technikami. V tomto případě se návštěvníkům výstavy představuje působivými origami, malbou
na skle, vitrážemi a kouzelnými, ručně vyrobenými šperky technikou
Tiffany.
Další z vystavujících, paní Marie Gallová, své fotografie vystavuje v knihovně již poněkolikáté. Fotografování se věnuje dlouhodobě
a v tomto případě představuje fotografie, v nichž je zobrazena autorčina fascinace okolní přírodou a světlem. Že vystavující ženy spojuje nejen přátelství, ale i láska ke kráse, potvrzuje poezie básnířky Jany Ledinové. Svou lyrickou poezií, vyjadřující niterné pocity, nálady, emoce
a dojmy vhodně doplňuje vystavené výtvarné práce a fotografie.
Výstava je prodejní a návštěvníci ji mohou navštívit v běžné provozní době knihovny až do konce prosince 2015.
MěK Holešov
Firma BM plus, spol.s r.o.
Holešov se sídlem na Palackého ulici 501, hledá pracovníky na příležitostní vykládku kamionů s volně loženým
zbožím.
Práce vhodná pro muže,
příp. zdatné důchodce. Odměna za práci ihned po
skončení vykládky.
Požadujeme v případě potřeby přítomnost na mobil.
telefonu.
Případní zájemci se hlaste na tel. 603 885 810 /p.
Münster/, 605 214 646 /pí.
Matelová/

INZERUJTE
v měsíčníku Holešovsko.
Tel.: 603 488 727
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V Holešově startuje projekt Vem a jeď
Holešov| Rádi bychom vám představili projekt, který byl v Holešově spuštěn 18. října
2015.
Parta mladých lidí společně s dobrovolníky z občanského sdružení K.O.S.A. a dětského
klubu SOVIČKA za podpory města Holešov
a programu SmartUP od nadace O2 zorganizovala sbírku nepotřebných jízdních kol.
Nedělní odpoledne jsme věnovali úpravám a natírání kol na jednotnou zelenou barvu. Každé kolo je označeno logem projektu,
číslem, jménem a hlavně pravidly používání. V rámci projektu jsme oslovili Sport cyklo
– Vladimír Spáčil, který nám byl a dále bude
nápomocen při opravách. Tímto bychom mu
chtěli poděkovat.
Naším záměrem je podpořit aktivní pohyb obyvatel města Holešova. Rádi bychom
nabídli rychlý přesun po městě s ohledem na
životní prostředí a „zdostupnili“ okrajové části města. Je rozmístěno 20 kol, která jsou kdykoliv všem obyvatelům k dispozici. Bezplatně
si je můžete půjčit, přesunout se na požadované místo a zde kolo odložit do stojanu, aby jej
mohl využít další člověk.
Za realizační tým
Pavlína Javoříková

Z Polska do Litvy a možná i do Německa. Kryštof objíždí vernisáže
| JANA ROHANOVÁ
Holešov | Na to, že chodí teprve do čtvrté
třídy základní školy, toho Kryštof Vaněk stihl
už dost. Především proto, že se lidem líbí jeho
fotografie. Stal se oficiálním fotografem řady
akcí, má za sebou několik výstav a se svými
díly navštívil několik zemí. Fotoaparát vzal do
ruky poprvé asi ve čtyřech letech a tehdy se
taky zrodila jeho vášeň.
V poslední době devítiletý Kryštof navštívil například Litvu. „Před nějakou dobou totiž fotil pro město Bruntál. Odtud ho vyslali
do jejich partnerského města Opole v Polsku
a i tam se jeho fotky líbily, a tak ho vyslali zas
do jejich partnerského města – do Alytusu
v Litvě,“ objasnil tatínek Kryštofa Aleš Vaněk.
Poměrně rovinatá země Kryštůfka uchvátila. „Nádherná krajina, čisté město, výborné jídlo a moc milí lidé,“ shrnul své dojmy
z pětidenní návštěvy Litvy, která se konala
na začátku letošního srpna. Chlapec se sešel
s vedením města, místními fotografy nebo
novináři – cílem jeho návštěvy však byla samozřejmě vernisáž asi čtyř desítek obrázků
z Opole, Bruntálu a také záběrů na jeho oblíbené téma – západ slunce.
Litvou však jeho cesty pravděpodobně
nekončí. Také v Alytusu hledal vhodné záběry města a tyto fotografie zase poslouží
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k prezentaci v partnerském městě v Německu.
Pokud všechno vyjde, výstava by se měla konat někdy během příštího roku.
Do té doby se však nudit nebude. Jen v poslední době dostal příležitost nafotit závody
Army Run a 360° Challenge. To vše díky ředitelce závodu, které spolupráce s mladým Kryštofem vyhovuje, a proto ho zve coby oficiálního fotografa na sportovní klání, která pořádá.
Konkrétně u závodu 360° Challenge, který se konal na konci září, Kryštof nafotil část
pro dospělé sportovce a té dětské se aktivně

zúčastnil. „Jednalo se o běžecké závody s překážkami a vyhrál jsem,“ pochlubil se s úsměvem mladík.
A která témata pro fotografování ho momentálně nejvíc zajímají?
„Pořád mě moc baví západy slunce, portréty a poslední dobou se hodně zaměřuji na
sport. Rád fotím přírodu, hodně jezdíme s rodiči do Podzámecké zahrady v Kroměříži, kde
jsou krásná zákoutí, a taky občas zajedeme do
zoo Lešná kvůli záběrům zvířat,“ vyjmenoval
Kryštůfek.
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V Holešově brzy začnou Vánoce. Strom na ná
Město na letošní adventní
období chystá překvapení.
| JANA ROHANOVÁ
Holešov| Nejkrásnější období v roce - čas
adventu a následně Vánoce se blíží a město se
na tuto skutečnost patřičně chystá.
Přípravy vrcholí. Pracovníci technických
služeb už na konci října demontovali původní světelné dekorace na stromech a již částečně nefunkční vánoční výzdobu v ulici Palackého, poté rozvěsili nové vánoční prvky na
lampách veřejného osvětlení v ulici Masarykova a následovalo ověšení habrů v ulici Palackého a stromů v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Dr. E. Beneše.

Výzdoba v těchto ulicích zůstala podobná jako
loni. Pouze části světelných girland, které jsou
ještě opatřeny žárovkami, město vyměnilo za
úspornější technologii LED.
Co se týká vánočního stromu na náměstí Dr. E. Beneše, město chystá ve spolupráci
s místní soukromou firmou překvapení v podobě jeho světelné výzdoby. Mimo to bude na
náměstí nainstalován ještě jeden světelný vánoční prvek. O co konkrétně se bude jednat,
však zatím prozrazovat nebudeme.
„Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a dekorací je naplánováno na sobotu 28. listopadu v 17.30. Celý den se však v Holešově
ponese v duchu adventu,“ komentoval harmonogram zahájení adventu starosta Rudolf Seifert. Dodal, že od 8 hodin proběhnou tradiční předvánoční trhy na náměstí Dr. E. Beneše,

Město chystá pro letošní Vánoce malé překvapení. 

v 15 hodin bude otevřena výstava betlémů
v zámecké sala terreně, v 16 hodin vystoupí
Holešovský komorní orchestr se svým tradičním adventním koncertem v kostele Nanebevzetí P. Marie a již v uvedených 17.30 hodin
si rozsvítí Holešované svůj letošní vánoční
strom,“ dodal starosta Rudolf Seifert.
V sobotu 5. 12. 2015 bude odpoledne projíždět našim městem Mikuláš se svou
družinou. Zastaví na několika místech,
kde rozdá hodným dětem dárky.
Plánované zastávky:
15:00 u restaurace Barborka, 6. května
16:00 u restaurace Archa, Novosady
17:00 u hospůdky Na Letišti
18 :00 u restaurace Starý Pivovar
19:00 u hospůdky Holajka
Sběrné místa dárků pro děti jsou výše
jmenované restaurace a hospůdky.
Kontakt: vybor@hasici-holesov.cz

Budka U sněhuláka
na náměstí se otevře i letos.
Provoz bude zahájen
28. listopadu.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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áměstí ožije barvami

Adventní akce
v Holešově
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu:
Sobota 28. 11. 2015 V Holešově
7.00 - 16.00 Vánoční trhy
(náměstí Dr. E. Beneše)
9.00 - 17.00 Výstava betlémů (zámek Holešov)
9.00 Kulturní program (náměstí Dr. E. Beneše) (9:00 - 9:20 Dixieland ZUŠ Hulín, 9:30 9:40 Folklorní soubor Zrníčko TYMY, 9:45 10:05 ZUŠ Holešov, 10:15 - 10:45 Dixieland
ZUŠ Hulín,11:00 - 11:30 Banana Vox), Mikuláš s čerty, živá zvířátka
16.00 Adventní koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru (kostel Nanebevzetí P. Marie)
17.30 Rozsvícení vánočního stromu starostou
města
16.30 - 18.30 Holešovská muzika (náměstí
Dr. E. Beneše)

Ilustrační foto | Rudolf Seifert

Letošní vánoční strom vyrost v Dobroticích
| JANA ROHANOVÁ
Holešov| Manželé Zapletalovi se do Dobrotic přistěhovali před jedenácti lety a splnili
si tak velký sen o bydlení „na samotě“. Když
se do objektu na konci obce, který býval mlýnem, nastěhovali, jednou z jeho dominant byl
především vzrostlý smrk, který stál před jejich domem.
Za těch jedenáct let ještě o něco povyrostl. „Moc rádi ho pozorujeme a máme ho rádi.
Stal se domovem mnoha ptáků a my se díváme, jak ke stromu přilétají,“ popsala Dagmar
Zapletalová.
Právě ona a její manžel se rozhodli, že asi
osmnáct metrů vysoký kolos věnují městu
coby vánoční strom. „Je velmi velký a vzhledem k silným větrům, které tu vanou, se trochu bojíme, aby se nevyvrátil, proto jsme přemýšleli, co s ním. Jednou jsme při listování
novinami našli článek o tom, že v Kvasicích
hledají dárce vánočního stromu a napadlo
nás, že bychom ten náš mohli nabídnout Holešovu,“ doplnil manžel.
Vysoký a krásně rostlý smrk se tak stane
vánoční dominantou náměstí. „Bude nám tu
chybět, ale jsme rádi, že udělá radost,“ podotkla s úsměvem Dagmar Zapletalová a dodala,
že prázdné místo v jejich zahradě brzy nahradí nový smrk, který plánují vysadit.
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Osmnáctimetrový smrk vyrostl v Dobroticích

Foto | Jana Rohanová

23. 12. Selský rynek
28. 11., 16:00, Adventní koncert Holešovského komorního orchestru a chrámového sboru
16. 12., 19:00, Vánoční koncert (Kongresové
centrum Zlín - účinkuje pěvecký sbor Moravské děti a další)
19. 12., 10:30, Předvánoční koncert Santy
Clause jako dirigenta „Andělské pírko“ (Brno,
Besední dům, účinkují Moravské děti)
25. 12. 15:30, Vánoční koncert Holešovského komorního orchestru, chrámového sboru
a Tregler (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
26. 12., 16:00, Vánoční koncert sboru Moravské děti a Plamínek (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
26. 12., 17:00, Vánoční koncert Holešovského komorního orchestru, chrámového sboru a Tregler (Bystřice pod Hostýnem, kostel
sv. Jiljí)
Akce ZUŠ Holešov
1. 12. 18:00 Adventní učitelský koncert (kostel
Nanebevzetí Panny Marie)
Holešov| Mateřské centrum Srdíčko,
Školní 1582, Holešov pořádá mikulášskou besídku pro nejmenší děti v pátek
4. 12. od 17 do 18.30 hodin. Akce je určena pro děti předškolního věku. Na děti už
při vstupu bude čekat anděl, děti budou
v prostorách MC plnit jednoduché úkoly a také na ně čeká vánoční tvoření. Vše
bude jednoduché a přizpůsobené věku
dětí. Čert v MC nebude!!! Zvány jsou
i nejmenší batolátka, která se mohou
s Mikulášem setkat a vyfotit. Každé dítě,
které bude plnit úkoly, dostane od Mikuláše malý dárek. Nutné předem se přihlásit v kanceláři MC, kapacita je omezena.
Cena za dítě: 50 Kč. Těší se na vás lektorky MC, Mikuláš a jeho pomocníci.
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU STRATEGICKÉHO
PLÁNU MĚSTA – veřejnost
Vážení spoluobčané,
naše město začalo v současné době zpracovávat
svůj rozvojový dokument – strategický plán
města na období 2016 - 2025, ve kterém
chceme vyjasnit priority rozvoje města
a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na
nejbližší roky. Strategický plán nám umožní
lépe využít našich finančních prostředků, je
i důležitým podkladem při získávání různých
dotací na uskutečnění vybraných rozvojových
záměrů. Považujeme proto za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaké by mělo naše
město být a co pro to všichni můžeme udělat.

Dovoluji se tedy Vás požádat o vyjádření
názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako
podklad pro zpracování strategického plánu
města a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.

1. Jak se Vám v obci žije?

1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře ani špatně

Sběrná místa: Městská knihovna Holešov, MěÚ Holešov, Městské informační centrum Holešov
Uzávěrka: 20. 12. 2015 (včetně)
Děkuji Vám za spolupráci a projevený
zájem.
Mgr. Rudolf Seifert
starosta města

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí.
Pokud si žádnou nevyberete, formulujte prosím svůj názor do volného prostoru k otázce.

4. spíše špatně
5. velmi špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nespokojen Velmi nespokojen

1

Klidný život

1

2

3

4

2

Dobré mezilidské vztahy

1

2

3

4

3

Příznivé životní prostředí

1

2

3

4

4

Blízkost přírody

1

2

3

4

5

Dostupnost pracovních příležitostí

1

2

3

4

6

Dobrá dopravní dostupnost

1

2

3

4

7

Kulturní společenský život

1

2

3

4

8

Sportovní vyžití

1

2

3

4

9

Vzhled obce

1

2

3

4

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nespokojen Velmi nespokojen

1

Špatné vztahy mezi lidmi

1

2

3

4

2

Nezájem lidí o obec

1

2

3

4

3

Málo kvalitní životní prostředí

1

2

3

4

4

Nedostatek pracovních příležitostí

1

2

3

4

5

Nedostatek či špatná dostupnost obchodů
a služeb

1

2

3

4

6

Nedostatečný kulturní a společenský život

1

2

3

4

7

Špatná dostupnost lékaře

1

2

3

4

8

Nevyhovující veřejná doprava

1

2

3

4

9

Nedostatečná bytová výstavba

1

2

3

4

10

Nepořádek v obci

1

2

3

4

11

Špatné podmínky pro podnikání

1

2

3

4

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...................................................................................................................................................................................................................................
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5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nespokojen

Velmi nespokojen

1

Bydlení

1

2

3

4

2

Školství

1

2

3

4

3

Zdravotnictví

1

2

3

4

4

Veřejná doprava

1

2

3

4

5

Kultura a společenský život

1

2

3

4

6

Sportovní vyžití

1

2

3

4

7

Životní prostředí

1

2

3

4

8

Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

9

Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

10

Rozvoj obce

1

2

3

4

11

Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré
2. docela dobré
3. ne moc dobré

4. špatné
5. nedovedu posoudit

7. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden)
2. občas (cca 1 za měsíc)

3. vůbec
4. nemám internet

8. Sledujete informace o dění ve městě v měsíčníku Holešovsko?

1. ano

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano
2. spíše ano
3. spíše ne

4. rozhodně ne
5. nedovedu posoudit

2. ne

10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 01. 01. 2015 mělo město 11 591 obyvatel)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
3. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 15 000 obyvatel
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 13 000 obyvatel
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
6. podpora kulturních, společenských a sport. aktivit
2. podpora bytové výstavby (dobudování
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
tech. infrastruktury a místních komunikací)
8. opravy památek v obci
3. častější spoje veřejné dopravy
9. školství
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
10. zdravotnictví
5. rekonstrukce místních komunikací
12. Jste?

1. muž

2. žena

13. Váš věk?
2. 30–49 let

1. 15–29 let
4. 65 a více let

3. 50–64 let

14. Vaše vzdělání? 1. základní
2. střední odborné 4. vysokoškolské
3. střední odborné s maturitou
15. V obci:
		
		
		
		

3. vyšší odborné

1. žiji od narození
2. přistěhoval(a) jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval(a) jsem se v dospělosti
4. přistěhoval(a) jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
5. narodil(a) jsem se, žil(a) jinde, vrátil(a) jsem se

Jméno, příjmení
Kontakt

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Děkujeme za vyplnění.

Listopad 2015
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V Rymicích se tajil dech údivem i hrůzou
První ročník akce s názvem
Strašidelný dům měl
fantastický úspěch.
| JANA ROHANOVÁ
Rymice | Víc než tisícovka lidí během pátečního a sobotního večera zamířila do Rymic.
Místní dobrovolní hasiči a nadšení obyvatelé uspořádali ve starém objektu u zdejší tvrze
„strašidelný dům“.
A akce se jim skutečně vydařila.
Na tom, aby scéna ve dvou patrech objektu a několika místnostech byla dokonalá, pracovali několik týdnů. Ladili kostýmy
a především kulisy. Lidé se tak prošli hrobkou hraběte Draculy, mohli tančit s Frankensteinem a mrtvou nevěstou, procházeli
hřbitovem s děsivými kostlivci a ti nejodvážnější si s nimi mohli zahrát karty. Návštěvníci potkali ve strašidelném lese bílou
paní, mumii, smrtku, gorilu a další děsivé
postavy.

Dojem ze strašidelného domu byl fantastický a lidé ho ocenili tak, že v sobotu
byla návštěvnost akce ještě větší než v pátek.
To i přes skutečnost, že v okolí se konala řada
zajímavých akcí.

První ročník akce se tedy vyvedl nad očekávání dobře a pořadatelé už nyní plánují ten
další. Sami říkají, že je pořád co vylepšovat,
a pokud tomu nic nebude bránit, lidé se mohou těšit na další ročník.

PRODÁM RODINNÝ DŮM 4+1 SE ZÁZEMÍM
Holešov, ul. Jiráskova č.p. 63
Cena: 1.990.000,- Kč
Prodám dispozičně zajímavý podsklepený rodinný dům 4+1 (132 m2)
se zimní zahradou, pracovnou, balkonem a rozlehlou terasou, která je
dominantou domu. Tento dům je
vhodný pro rodinu nebo se zde nabízí i možnost podnikání přímo v I.NP
jako kanceláře či ordinace. V I.NP se
nachází velký obývací pokoj spojený s
kuchyní a WC. V II.NP je velký pokoj
se zimní zahradou a vchodem na balkon, dětský pokoj, koupelna
a WC. V posledním patře je jeden pokoj, šatna v mezipodlaží
a vstup na terasu s výhledem na Hostýnské vrchy a okolí. Tato část
domu slouží k odpočinku a relaxaci. Dům procházel od roku 2005
postupnou rekonstrukcí, např. plastová okna, fasáda, sanační
opatření proti vlhkosti s novou vodorovnou izolací a provedením
odtokové drenáže kolem domu, dlažby, renovace a výměna některých dveří, nově nádvoří a garáž. Zbývá dokončit sokl na fasádě
a dodělat poslední práci na garáži. Vytápění je řešeno s možností
volby mezi plynovým, nebo elektrickým kotlem (stáří dva roky).
Je možnost také instalovat krbové topení k čemuž je připraven komín v I.NP. Technické zázemí se nachází ve sklepních prostorách
rozdělených do dvou místností, z čehož jedna slouží jako prádelna s odtokovou vpustí, sprchovým koutem, bojler na vodu a kotelna. Další místnost lze využít jako sklad či dílnu. Lze financovat
úvěrem při úrokové sazbě 1,99% p.a., při splátkách 5.238,-Kč na
40 let, 6.455,- Kč na 30 let, 7.372,-Kč na 25 let, 8.762,-Kč na 20 let.
Podrobné informace Vám sdělím po telefonu 728 312 632 – majitel.
RK prosím nevolat.
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Rymice umějí třídit odpad

Hubertova jízda
Westernový klub Jankovice uspořádal v sobotu 17. října 2015 tradiční Hubertovu jízdu,
které se zúčastnilo 28 jezdců. Po dopoledním
zahájení se koně vydali na zhruba čtyřkilometrovou trasu k obci Chomýž, odkud se po krátké přestávce všichni účastníci vrátili zpět do
areálu Hard Land Ranche. Po vyhodnocení
a občerstvení pokračoval večer program posezením v Hospůdce Na Ranči.

Pouštění draků
Zlínský kraj | Nejlépe ve Zlínském kraji třídí papír, sklo, plasty a nápojové kartony
obyvatelé v Luhačovicích, Rymicích a Kunkovicích. Zástupci těchto obcí dnes na slavnostním ceremoniálu ve vsetínském podnikatelském inkubátoru převzali prestižní ocenění
„Keramickou popelnici“. Devátý ročník krajské soutěže pro samosprávy je součástí aktivit
Zlínského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., které jsou zaměřené
na podporu tříděného sběru odpadu ve městech a obcích.
Loňské prvenství v kategorii měst obhájily Luhačovice následované Starým Městem
a Brumovem-Bylnicí. I v kategorii obcí nad
500 obyvatel letos patří první příčka obci Rymice, druhá obci Šumice, třetí místo nově obsadila Hošťálková. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění
Kunkovice, následují Haluzice a Skaštice.
„Soutěž neustále motivuje nejlepší obce
k vzájemnému soupeření, které inspiruje
i ostatní,“ uvedl na vyhlášení náměstek hejtmana zodpovědný za oblast územního plánování, životního prostředí a rozvoje venkova
Ivan Mařák (KSČM). „Třídění odpadů většina z nás vnímá jako samozřejmost, stále však

existuje prostor pro zlepšování informovanosti. I proto dlouhodobě a systematicky podporujeme osvětu odpadové problematiky,“
dodal náměstek.
V rámci speciální kategorie „skokan
roku“ letos mezi všemi obcemi a městy uspěl
Brumov-Bylnice, kde došlo v porovnání s loňským rokem k největšímu zlepšení.
„V uplynulém roce připadlo na jednoho
obyvatele Zlínského kraje v průměru 38 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Z toho bylo zhruba 18,5 kilogramu vytříděného papíru, více než 9 kg plastu, 10 kg
skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů,“ popsala Pavla Bendová ze společnosti
EKO-KOM, a. s., která společně se Zlínským
krajem soutěž „O keramickou popelnici“ organizuje. Celkové výsledky kraje jsou podle
jejích slov pod celorepublikovým průměrem,
z dlouhodobého pohledu však vytříděné
množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. „Zlínský kraj zaznamenal vloni dokonce nejvyšší
nárůst výtěžnosti tříděného odpadu ze všech
regionů v České republice,“ doplnila Bendová.

Volného dne uprostřed týdne díky státnímu svátku využily v Jankovicích děti s rodiči
k pouštění draků na louce za domy v ulici
Na Vinici. Mimo běhání s draky si mohly opéct i špekáčky nebo brambory v popelu. Na
závěr si dospělí vyzkoušeli i skoky přes hořící oheň. Akci uspořádal místní Spolek pro
zachování tradic a akce se povedla po všech
stránkách - nádherné počasí, dostatečně silný
vítr, dobrá nálada i velmi hojná účast.
Miroslav Darebník, starosta

www.tridenijestyl.cz

V Rymicích nechali opravit památník a válečný hrob

Obec Rymice letos opravila pomník rymickým obětem 1. světové války a válečný hrob čs. vojáků, kteří padli ve 2. světové válce při osvobození Rymic 6. května 1945. Tyto historické
objekty stoji u místního kostela sv. Bartoloměje. Opravu prováděl od července do srpna 2015 restaurátor pan Lubomír Tomanec z Břestu. Celkové náklady opravy činily 80 000 Kč.
Na tuto akci přispělo Ministerstvo obrany ČR dotací na zabezpečení válečných hrobů ve výši 60 000 Kč, zbylé prostředky poskytla ze svého rozpočtu obec Rymice.
Martin Bartík, starosta
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SPORT

FK Holešovské holky - FC Slavoj Olympia Bruntál 3:0 (1:0)
Sestava: Dědičová - Kuchařová, Tiefenbachová, Voždová, Ševčíková P., Jašková, Holcová,
Holíková, Ševčíková N., Kocurková, Šilhárová
(střídaly Mrázková, Škrabalová a Hudcová).
Branky: Šilhárová 3
I když holešovská děvčata v nedělním
utkání proti Bruntálu nezopakovala dobrý výkon z Olomouce, stačil jejich výkon na opticky snadné vítězství. V utkání byl hostující tým
po většinu zápasu kombinačně lepším celkem, ale vzhledem k velmi ukázněnému defenzivnímu pojetí domácích se prakticky za
celý zápas nedostával do nebezpečnější koncovky. Domácím se v utkání nedařily přihrávky, spoustu míčů zbytečně odevzdávaly soupeřkám, aby pak musely znovu bojovat o jeho
získání. Slabší výkon tentokrát podala záložní
řada, zvláště krajním záložnicím rychlý a důrazný soupeř vadil nejvíce. Naštěstí obrana
podala jeden z nejlepších výkonů a stála v zárodku dobrého výsledku.
Dědičová při velmi dobré hře obrany neměla příliš práce, její zákroky byly spolehlivé. Z obrany je třeba vyzvednou ofenzivní pojetí Kuchařové a spolehlivost obou středních
útočnic - Tiefenbachové a Voždové. V záloze
se vůbec nedařilo Holíkové při práci s míčem,

ale udržela nebezpečnou Jarošovou, rozehrávka tentokrát zůstala tedy jen na Holcové, o krajních záložnicích již byla řeč. V útoku
se technicky trápila Kocurková, ale její nasazení a bojovnost jsou příkladné a pro tým

nenahraditelné. Šilhárová uplatnila zkušenosti a přehled, když svou střeleckou pohotovostí rozhodla celé utkání. Dobré momenty
měla střídající Mrázková.
Slavomír Bednář

FK Nové Sady - FK Holešovské holky 2:2 (0:2)
Sestava: Dědičová – Králíková, Tiefenbachová, Voždová, Ševčíková P., Kuchařová,
Holcová, Holíková, Ševčíková N., Kocurková,
Šilhárová. Střídaly Jašková a Hudcová.
Branky: Šilhárová 2
Na hřišti vedoucího celku tabulky sehrála holešovská děvčata vynikající první poločas, ve kterém téměř nepřipustila domácí celek ke hře. Aktivním přístupem k míči a herní
kázní dominovala a po zásluze vedla 0:2, když

obě branky vstřelila Šilhárová. S tou si domácí obrana nevěděla rady a její aktivitu vyřešila série faulů, po nichž musela být několikrát
ošetřována mimo hřiště. Do druhé půlky nastoupila holešovská útočnice s obstřikem kotníku a hned v 47. minutě opět obdržela další nakopnutí, které vedlo znovu k opuštění
hřiště a ošetřování. Domácí hráčky využily
početní převahu a snížily na 1:2 a poté další
nekoncentrace hostující obrany k vyrovnání.

Holešov zareagoval přesunutím Kuchařové
do obrany, hra se vyrovnala a opět se šance
na vstřelení branky klonily spíše k hostujícímu týmu. Dobré brankové příležitosti neproměnily Holcová, Kocurková a Ševčíková N.
Faul na Šilhárovou v pokutovém území zůstal,
k překvapení všech, bez odezvy. V posledních
vteřinách ještě zachránila Dědičová cennou
remízu, když zlikvidovala sólo Mokrušové.
Slavomír Bednář

DFK Holešov - Nezdenice: 10:1 (4:1)
Další domácí zápas sehrála holešovská
děvčata za výrazně nepříznivého počasí. Zápas měl jednoznačný průběh: hosté hráli o 10
hráčkách, domácí byli v nejsilnější sestavě a
zdařile kombinovali – ale nepřesná koncovka
ofenzivních hráček přiváděla k zoufalství trenéry i fanoušky. Cestu přes dobře hrající obrannou řadu Nezdenic našla jako jediná výborná Dominika Stolářová, která přesnými
loby vytvářela stoprocentní šance pro Adrianu Ševčíkovou a Evu Zderčíkovou. Hlavním
soupeřem DFK nebyli hosté, ale špatné řešení
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útočných akcí a neproměněné šance. Nezdenicím se v 80. minutě podařilo vsítit čestný
gól po zbytečné chybě pravé obrany a jejich
férový a korektní přístup k zápasu budiž příkladem pro naše hráčky i pro jiné týmy. Vítězství Holešova bylo naprosto zasloužené, ale
mohlo být výrazně vyšší. Dominoval mu skvělý výkon Dominiky Stolářové.
Sestava: Kasalová, Víznerová, Fojtová, Pospíšilová, Kozlanská, Zichalová, Stolářová, Ševčíková, Pospíšilíková, Zderčíková,
Hovořáková

Střídaly: Kotasová, Klevetová
Branky: 6 Ševčíková, 4 Zderčíková
Nejlepší hráčka: jasně Dominika Stolářová
Mgr. Svatava Ságnerová

Hledám ke koupi byt
nebo domek
v Holešově.
Tel.: 723 087 466
Holešovsko

www.strategieholesov.cz
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POLITICKÉ STRANY, SPOLKY
Tato rubrika je věnovaná politickým stranám a spolkům. Názory a stanoviska zde prezentované se nemusejí
ztotožňovat s názory vedení města Holešova a redakce. Kromě jazykových korektur texty nejsou upraveny.

Změna mezi zastupiteli KDU-ČSL
Ing. Pavel Karhan, předseda MO KDU-ČSL Holešov, k jeho rezignaci píše:

Ing. František Rafaja (72 let) zvolený
v loňských volbách do městského zastupitelstva rezignoval ze zdravotních důvodů na post
zastupitele města.
Ve funkci ho nahrazuje jednatřicetiletý historik a správce holešovského muzea
Mgr. Ondřej Machálek.

www.holesov.cz
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„Františka jsem poznal jako člověka s obrovským přehledem, s pamětí, kterou mu lze
jen závidět, který umí naslouchat, ale má svůj
názor, umí si za ním stát a prosazovat jej.
Přesto, že jeho předchozí zastupitelské angažmá skončilo v roce 2002 a už nechtěl dále
kandidovat, loni souhlasil s naším naléháním a dostal se opět na kandidátku pro volby
2014. Skutečnost, že postoupil mezi zastupitele preferenčními hlasy, byla důkazem toho,
že jako osobnost jsme ho vnímali nejen my
v KDU, ale zejména voliči. Hned na prvních
jednáních zastupitelstva svými pečlivě připravenými materiály dokázal, že mezi zastupitele
opravdu patří.

Brzy oslavíme 25 let od prvních svobodných komunálních voleb. František Rafaja
je ryzím bojovníkem za svobodu a demokracii v naší zemi. Svůj životní postoj věřícího
křesťana si dokázal pevně uhájit i za minulého komunistického režimu. Doufáme, že své
zkušenosti, optimismus a myšlenky demokracie a humanismu bude předávat mladším
generacím.
Zdraví máme jenom jedno, musíme si
ho vážit a opatrovat ho. Proto Tvou rezignaci chápu a přeji Tobě, ale i sobě a všem Holešovanům, abys ve zdraví udělal ještě mnoho
práce. Například na poli regionální vlastivědy, která Tě tolik baví. Jsi naší živou encyklopedií, pamětí města a národa!“
Děkujeme, Františku!

Holešovsko

PŘÍSPĚVKY DOPISOVATELŮ

Se zahradníkem Floriánem
v Podzámecké zahradě

V průběhu minulého školního roku jsme dostali nabídku vzdělávacích programů pro mateřské školy, které připravilo Metodické centrum zahradní kultury v unikátním prostředí
kroměřížského zámeckého komplexu - památky UNESCO.
Protože jsme v „Podzámce“ již několikrát
byli, tak jsme ji vybrali pro podzimní putování
se zahradníkem Floriánem. Termín jsme dohodli na 7. října. Den před odjezdem jsme dětem vše vysvětlili a připravili se na výlet. Naše
skupina se skládala ze 39 dětí, a tak jsme ráno
odjeli vlakem do Kroměříže. V zahradě nás
čekali dva průvodci.
Celá procházka Podzámeckou zahradou
probíhala v doprovodu zkušeného zahradníka

- maňáska Floriánka, který dětem ukázal, že
zahrada se dá zkoumat všemi smysly.
Pozorovaly krásy zahrady, poslouchaly
zvuky, hmatem poznávaly přírodniny. Děti
vnímaly osobitost zahrady.
Závěrem si každý měl možnost nakreslit na výkres to, co se mu v zahradě líbilo. Po
organizované prohlídce jsme prošli zahradu
samostatně. Kromě krásné přírody jsme pozorovali opičky a další zvířátka. Děti prožily
opravdu poučné dopoledne. Doporučujeme
všem, kdo se chtějí obohatit o skutečně krásný zážitek.
Děti a paní učitelky
z Mateřské školy Radost,
ulice Grohova, Holešov

55. výročí založení 7. VP ZU
Klub výsadkových veteránů Holešov bude
26. 8. 2016 pořádat setkání bývalých příslušníků 7. VP ZU u příležitosti 55. výročí založení pluku.
V roce 1961 byl 7. VP ZU vytvořen sloučením 72. výsadkového praporu a 22. výsadkového průzkumného praporu, které přišly
v roce 1960 ze Slovenska do Holešova.
K tomuto výročí se výbor KVV Holešov
rozhodl dát zhotovit pamětní medaili, kterou
vidíte na přiložené fotografii. Medaile bude
na slavnostním shromáždění udělena zasloužilým příslušníkům 7. VP a aktivním členům
výsadkových klubů. Na zhotovení této medaile podstatnou měrou finančně přispěl Zlínský
kraj v čele s hejtmanem MVDr. Stanislavem
Mišákem.
Bez této finanční podpory by klub nebyl
schopen medaile zajistit.
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KVV Holešov touto cestou ještě jednou
děkuje ZK za finanční podporu a zároveň
zve každého člena a všechny příznivce klubu
na naše setkání v Holešově.
Výbor KVV Holešov

1. ZŠ a matematické soustředění
Třetí týden v září jsme se zúčastnili spolu
s 9. C matematického soustředění na Rusavě. Zajímá vás, jak jsme tam tyto dny využili?
Paní učitelky nám připravily zadání matematických hlavolamů, lepení a skládání různých prostorových objektů, počítání mocnin,
rýsování vzorců a motivů a spoustu dalších
úkolů. Protože bylo hezké počasí, neunikli
jsme ani orientačnímu běhu. Také jsme vyzkoušeli funkčnost našich výrobků. Sestrojené letadlo mělo co nejdále doletět a vlastnoručně vyrobený padák musel co nejdéle
plachtit. Výsledky pozorování jsme zaznamenávali do tabulek a z nich zjišťovali výpočty
aritmetických průměrů. Mezi další sportovní
aktivity patřil bowlingový turnaj mezi pokoji.
Zpestřením našeho soustředění byla také
přednáška astronomů, a protože byla jasná
noční obloha, mohli jsme si dalekohledem
prohlédnout Měsíc a hvězdy.
Jak vidíte, stihli jsme toho opravdu mnoho. I prostředí výuky se každému líbilo, bylo
příjemnější než sedět v lavicích.
Michal Omasta, 8. C

Mladí hasiči přivezli pohár
Holešovští mladí hasiči se v sobotní ráno
(24. 10. 2015) jeli zúčastnit branného závodu
v Koryčanech.
Závod si zaběhla hlídka jak mladších, tak
starších dětí a i přes chladné podzimní počasí obě družstva obhájila krásná místa. Starší žáci se umístili na 7. místě a mladší získali místo 4. Na branném závodu se podílelo 25
družstev z různých obcí, a proto moc děkujeme našim dětem za jejich píli, krásné výsledky
a příjemně strávený den.

Nová atrakce hostýnských hor
Hostýnské hory zažívají turistický „boom“!
Není divu – na nejvyšším vrcholu Hostýnských vrchů – Kelčském Javorníku byla
15. září 2015 slavnostně otevřena nová stejnojmenná rozhledna Kelčský Javorník.
Samotná stavba je umístěna na území
obce Rajnochovice v nadmořské výšce 865
m n. m. a byla postavena s laskavým svolením vlastníka na pozemku Arcibiskupství
olomouckého. Investorem je Podhostýnský
mikroregion.
Celková cena dosáhla částky 10,4 mil.
Kč. Podpora z Regionálního operačního programu Střední Morava činila 85 % uznatelných nákladů. Vlastní příprava od záměru
po realizaci trvala téměř 10 let a samotná realizace rozhledny probíhala od III/2015 do
VIII/2015. Využijte krásných podzimních
dnů, udělejte něco pro sebe a určitě nebudete
litovat! Můžu doporučit!
Jana Slovenčíková
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Družina vyráběla

V letošním školním roce pracuje ve školní
družině při 3. ZŠ Holešov šest oddělení, která
navštěvují žáci prvního stupně. Po vyučování
si děti mohou odpočinout při zábavných činnostech ve třídách, při sportování na školním
hřišti nebo v kroužcích, které školní družina
organizuje.
Tradiční podzimní akcí v naší družině je
Jablíčkový týden, který probíhá vždy na začátku října. Děti ze všech oddělení celý týden pracují v rámci různých činností s námětem jablíčka. Letos žáci pekli jablečný štrúdl
a jablečný dort, vyráběli ovocný salát a udělali si výstavku jablíček. Také jablíčka malovali
nebo modelovali z různých materiálů. Dokonce se naučili tancovat mazurku na písničku
„Měla babka čtyři jabka“.
Další tradiční akcí je tvoření s Podzimníčkem. Z různých přírodních materiálů děti
modelovaly postavičky Podzimníčků. Jejich
výrobky pak zdobí aulu školy několik týdnů
a navozují atmosféru přicházejícího podzimu.
Kolektiv vychovatelek školní družiny

Adaptační kurz šesťáků

V průběhu měsíce října se naše dvě šesté
třídy zúčastnily adaptačního kurzu. Nejprve
třída 6. A, jejíž kurz se odehrával na hájence
a v krásném prostředí přilehlého zámeckého
parku zde v Holešově. Po jejím návratu začal adaptační kurz třídy 6. B, kdy žáci opustili
město a odjeli na Rusavu.
Navzdory tomu, že byl již měsíc říjen
a podzim v plném proudu, můžeme říct, že
i počasí k nám bylo docela vlídné, a obě třídy
si tak svůj adaptační kurz mohly náležitě užít
a jistě se pro ně stane milou vzpomínkou na
školní léta. Z pohledu učitele bylo příjemné
vidět, jak se všichni žáci účastní a se zájmem
zapojují do všech připravených aktivit a stává
se z nich jedna velká parta. A spokojená třída

je to, co učitel vidí nejraději. Velký dík za tento
adaptační kurz patří především všem zúčastněným žákům za dobrou atmosféru a zdárný
průběh kurzu, jejich třídním učitelkám za organizaci, přípravu a realizaci kurzu, dále také
ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří
se na průběhu adaptačního kurzu také podíleli. Především bychom pak chtěli poděkovat
občanskému sdružení Skřítek, jmenovitě pak
panu Šneidrovi a paní Šneidrové za smysluplné aktivity a náplň kurzu, a v neposlední řadě
také vedení školy, které tento adaptační kurz
umožnilo.
Mgr. I. Bechníková, Mgr. S. Zdráhalová,
Bc. V. Balusek – vyučující 3. ZŠ Holešov

Mateřská škola Masarykova v Holešově a její inspirativní podzim
Začalo podzimu vladaření,
mateřská škola měla své tvoření.
Přišly děti, rodiče,
je to zdejší tradice.
Ručičky všech pracovaly,
děti se z toho radovaly.
Tvořily se krásné dýně,
na pomoc přišla teta, tchyně.
Dýňoví skřítci zdobí nám zahradu,
všem, kdo jde kolem, zlepšují náladu.
MŠ Masarykova se z výtvorů raduje,
všem zúčastněným za pomoc děkuje.
Aby toho nebylo málo,
ještě něco se ve školce událo.
U interaktivní tabule proběhla
ukázková hodina,
řepu pomohla vytáhnout celá rodina.
Veronika Valchařová
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Gymhol + FSA Koethen Anhalt = shadowing
Naše školy mají mnoho společného, jsou
z přibližně stejně velkých měst, mají podobné
zaměření výuky i počet a věkové složení žáků.
Tato stáž nás všechny velmi inspirovala
a určitě bude obohacením pro naši pedagogickou praxi a tím i pro holešovské gymnázium.
Luďka Vykoukalová, Pavla Dědková,
Eva Šemnická a Jan Koláček

V týdnu od 27. 9. do 3. 10. 2015 naše čtveřice pedagogů z Gymnázia Ladislava Jaroše
v Holešově absolvovala zahraniční pracovní stáž v německém Koethen-Anhalt. V rámci partnerství s organizací Freie Schule Anhalt
jsme realizovali projekt tzv. shadowingu, při
kterém jsme se aktivně účastnili výuky nejen
cizích jazyků.
Filozofií Freie Schule Anhalt (FSA) je
uplatňování tzv. Offene methode – otevřeného přístupu k výuce, který zahrnuje především

využívání skupinové práce, výuky v párech,
vzájemné pomoci mezi žáky a z toho plynoucí
samostatnosti a zodpovědnosti.
Náš učitelský tým ocenil vstřícnost pracovníků partnerské školy, díky které bylo
možné absolvovat během jednoho týdne více
než 80 vyučovacích hodin. Kromě účasti ve
výuce jsme s kolegy také diskutovali o tom, co
nás v hodinách zaujalo, a denně se setkávali s
vedením školy.

3. Základní škola v Holešově
vás zve:

25. 11. 2015 burza středních škol pro
žáky i širokou veřejnost, aula školy,
12.00 – 17.00
2. 12. 2015 vánoční jarmark, aula školy – vystoupení školního divadelního
kroužku
7. 12. 2015 ukázková hodina plavání –
pro předškoláky a jejich rodiče, 16.00
10. 12. 2015 koncert pěveckého sboru
Plamínek, aula školy, 16.00

Letošní tábory Skřítka uzavřelo setkání na hájence
Druhou zářijovou neděli byla hájenka
v zámeckém parku po krátkém odpočinku
zase plná života. Konalo se zde potáborové setkání. Účastníci příměstských táborů i velkého pobytového tábora mohli i se svými rodiči přijít a užít si společné chvíle s kamarády
i vedoucími, kteří pro příchozí přichystali pestrou nabídku aktivit.
Setkání uzavíralo úspěšnou sezónu táborů pořádaných organizací Skřítek. V letošním roce proběhlo rekordních 10 turnusů příměstských táborů a s nimi 6 různých příběhů
(témat), kterými jsme provedli celkem 275
dětí. Souběžně vyrazilo 32 dětí a 15 instruktorů na 14 denní pobytový tábor k Lužnici. Podtrženo sečteno jsme toto léto s dětmi prožili
62 dní plných dobrodružství, výzev a radosti.
A co na potáborovém setkání na příchozí čekalo? Mohli si zavzpomínat na prázdninové dny při promítání fotek, prohlédnout si
galerii obrázků a výtvorů, které děti vytvářely

během deseti turnusů příměstských táborů.
Bylo možné vyzkoušet si několik lanových
aktivit, vyrobit vlastní fotorámeček či placku
s obrázkem. Někteří si domů odnášeli krásně barevná, plstěnou vlnou upravená, mýdla. Největší zájem ovšem byl o pečení placek v peci, kterou jsme postavili díky projektu
Tesco. Téměř každý využil možnosti uválet si
sám placku, ochutit si ji dle vlastního výběru
a vlastnoručně upéct v peci. Lidí se sešla spousta. Odměnou pro nás byl příjemně strávený
prosluněný den, usměvavé tváře dětí i dospělých a slova chvály, která jsme od nich slyšeli.
Naše poděkování patří všem, kteří se zúčastnili táborů, ať jako účastník nebo v roli
instruktorské, a také všem, kteří podporují
Skřítka a jeho činnost.
Tereza Zalabáková,
Skřítek, z.s.

Když jedu do Evropy, vracím se do luxusu i dekadence, říká novinářka
... cestovatelka, spisovatelka a zpravodajka Českého rozhlasu Pavla Jazairiová. Svoji
zatím poslední knihu „Před obzorem“ přijela představit svým čtenářům a příznivcům do
holešovského New Drive Clubu v úterý 13. 10.
na pozvání Městské knihovny v Holešově. Nebyla zde ostatně poprvé, před 4 lety si ji návštěvníci mohli poslechnout na její zajímavé
přednášce o Indii. Svého času jedna z našich
nejosobitějších novinářek procestovala více
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než 50 zemí světa a dovede o nich velmi poutavě a zasvěceně vyprávět. Není proto divu,
že se četné dotazy publika týkaly i palčivých
problémů současné migrace obyvatel z oblastí, které jsou cestovatelce nejbližší. A poselstvím této světaznalé dámy pro nás jsou pak
její slova: „Největší cenu na světě má život, ať
je číkoliv.“
L. Bátrlová, MěK Holešov
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Skauti odkryli druhý val
Propadeňáku
Třetí říjnovou sobotu strávili holešovští skauti odstraňováním náletových keřů na tzv. Propadlém hradě u Dobrotic. Tam, kde ráno byl
jen zarostený svah, odpoledne díky jejich práci vykoukl druhý val bývalého středověkého
hrádku. Propadeňák si skauti vzali pod svá
křídla před třemi lety, od té doby místo, které dříve chránilo Jantarovou stezku, postupně
proměňují a zpřístupňují. Chtějí tím ukázat, že
i v okolí Holešova je dost zajímavých historických míst. A kopec opředený legendou o chamtivém hradním pánu je jedním z nich. „Navíc
tu roste tři sta let stará planá hruška a nabízí
se odtud krásný výhled na naše okolí,“ dodává
jedna ze skautek Markéta Hlavinková.
(Skauti a skautky z Holešova,
junak.zholesova.cz)

Děti vítaly podzim pouštěním
draků
Jedenáct měsíců v roce v Holešově fouká a zrovna v den, kdy měli debrujáři z TyMy naplánovanou drakiádu, bylo absolutní bezvětří. Že je to
k vzteku? Ale kdepak, debrujár si poradí za
všech okolností! Bylo nám však jasné, že se ono
první říjnové úterý nic dramatického neodehraje. Mraky ležely nízko a vítr byl cítit, jen když
jsme vyplázli jazyk. Do vzduchu jsme ale nakonec na poli za drahou ve Všetulích dostali všechny draky, dokonce i ty ručně vyráběné. O legraci
nebyla nouze, tak jako na každé jiné drakiádě.
Barbora Winklerová

Prosincová výročí
5. 12. 1980

Zemřel ŠRÁČEK, Jan, profesor holešovského gymnázia. Absolvoval Karlovu univerzitu, poté působil jako tajemník Ústředí katolického studentstva, redigoval měsíčník Život a jitro. V mládí publikoval verše pod pseudonymem Janoš. Profesorskou
dráhu zahájil v Kroměříži, pak v Chrudimi a do Holešova se vrátil r. 1933. Od r.
1938 starosta Holešova, po r. 1945 předseda okresního národního výboru. Organizoval zájezdy lidové strany do divadel a za poznáním památek naší vlasti i zahraničí.
Organizoval oslavy významných osobností Holešova, pracoval v památkové komisi.
(* 25. 10. 1895 v Holešově) – 35. výročí úmrtí

12. 12. 1985

Zemřel ROHAN, Jaroslav, tenorista, absolvent holešovského gymnázia. Hudbu studoval na konzervatoři v Brně, působil u divadla v Ostravě, pak zpíval v Moderní opeře v Praze a v divadle v Plzni. Od roku 1942 zpíval jako tenorista v Národním divadle, v Praze učil na konzervatoři. (* 7. 9. 1907 v Holešově) – 30. výročí úmrtí

24. 12. 1995 Zemřel SCHNEEWEIS, Jan, hudební skladatel, publicista a kulturní pracovník. Maturoval na holešovském gymnáziu (1923), studoval na Karlově univerzitě moderní
filologii a filozofii (1923-1927), hudební vědu a estetiku u Zd. Nejedlého a O. Zicha,
ve skladbě žák J. B. Foerstera - absolvoval Kompoziční mistrovskou školu (19271930). Profesor na středních školách v Praze, Žilině, Hořovicích a Berouně. Věnoval
se hudební kompozici, vystupoval jako pianista a sbormistr, působil jako sběratel
lidových písní, hudební a vlastivědný publicista. Stálý kontakt s Holešovem, kterému věnoval řadu skladeb. 700 let trvání města Holešova (1972) oslavil vydáním
alba „Dvanáct lidových písní z Holešovska“. Některé jeho kompozice vyznamenány
cenami a vysílány Československým rozhlasem. Čestný člen holešovského pěveckého sboru Podhoran a od r. 1965 čestným občanem města Holešova. (* 1. 1. 1904
v Holešově) – 20. výročí úmrtí
31. 12. 1890 Narozen NOP, František, učitel, vystudoval učitelský ústav v Kroměříži, jako ředitel působil na Chvalčově, ve Všetulích (1928-1938), v Žopích (1939-1941). Věnoval
se osvětové a kulturní činnosti, vedl kroniku, knihovnu, pěvecký sbor, a to zvláště za
působení ve Všetulích. Župní funkcionář jednoty Sokol. Zapojen do protifašistického
odboje, zatčen společně s profesorem Jarošem, zemřel v Osvětimi. Na škole ve Všetulích je umístěna jeho pamětní deska. (+ 11. 3. 1942 v Osvětimi) – 125. výročí narození

Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
20. - 21. 11. Noční deskohraní – od 18.00, přihlášky do 18. 11.
21. 11. Country bál od 20.00 ve společenské hale
TYMY, hraje skupina Texas, cena: 100,- předprodej, 150,- na místě, čeká vás bohatá tombola, občerstvení, předtančení country skupina
Kentucky
22. 11. Nedělní pohádka pro děti – od 15.00,
vstupné 40,25. 11. PředvánočKoupím tuto
ní dílničky v uliohýbanou stěnu
ci Pivovarská – od
17.00 do 19.00,
cena: 10,- až 30,Kč dle velikosti
a počtu
25. a 26. 11. Vánoce
na Hané a Valašsku
26. 11. Rozsvícení
vánočního stromu
– od 16.30, zahrada
TYMY a tělocvična,
Tel.: 603 447 040
27. 11. Premedical
– preventivní vyšetření, od 9.00 do
16.00,
přihlášky
v kanceláři TYMY
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28. 11. Republikové finále taneční soutěže Sedmikvítek – od 11.00, společenská hala TYMY
Celorepublikové finále Sedmikvítek 2015 výtvarný a rukodělný – sběr prací v TYMY do 17. 12.
2015
30. 11. – 4. 12. Vánoční focení v TYMY – od 15.00
do 17.00 dáreček pro rodiče a blízké, cena: od
20,- Kč
30. 11. – 15. 12. Malý vánoční jarmark v TYMY
– přijďte se vánočně naladit, výstavka výrobků
dětí z kroužků TYMY a drobných řemeslníků od
15.00 do 18.00
2. 12. Kreativní dílna s Bárou v ulici Pivovarská
od 16.00 do 19.00, přijďte se kreativně vyřádit
při malování na hedvábí, cena: 100,- Kč lektorné
+ cena materiálu, přihlášky do 30. 11.
4. 12. Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi –
na náměstí Ed. Beneše od 14.30,
4. 12. Mikulášská nadílka v TYMY od 17.00 pro
členy kroužků a jejich kamarády, možnost pro
děti přinést vlastní balíček, vstupné dobrovolné
5. 12. Předvánoční Vídeň – zájezd, cena: 530,Kč, odjezd v 9.30 z AN Holešov, společná prohlídka předvánoční Vídně, vánoční trhy u radnice, volný program, přihlášky do 24. 11.
Od 5. 12. Výstava keramických čertů v prostorách TYMY od 8.00 do 18.00

7. 12. – 11. 12. Vánoční dílničky – přijďte si vyrobit malý dáreček pro kamarády, rodiče... od
15.00 do 17.00, přihlášky předem, cena: 10,/20,- , 30,-/ dle výrobku
7. 12. – 11. 12. Srdíčkové dny – charitativní sbírka
9. 12. Česko zpívá koledy – na náměstí Ed. Beneše od 17.30, celostátní akce – přijďte podpořit!
10. 12. Kreativní dílna s Bárou v TYMY od 16.00
do 19.00, přijďte se kreativně vyřádit při malování na hedvábí, cena: 100,- Kč lektorné + cena
materiálu, přihlášky do 8. 12.
11. 12. Premedical - možnost vyšetření od 9.00
do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
11. 12. – 12. 12. Výtvarné nocování v TYMY od
18.00 do 10.00, výtvarné soustředění se společným nocováním, cena: pro děti z kroužků 100,Kč, pro ostatní 150,- Kč, přihlášky do 10. 12.
12. 12. Reborn Squad Kids Battle – taneční breakdance soutěž pro děti do 15 let, od 14.00 (registrace od 13.00), startovné/vstupné: 40,- Kč
12. 12. Vánoční jarmark – Rožnov pod Radhoštěm, přihlášky do 30. 11.
12. 12. Kouzelnická škola – od 14.00, cena: 20,pro členy, 50,- pro ostatní, přihlášky do 10. 12.
13. 12. Vánoční florbalový turnaj – od 10.00,
5členná družstva, přihlášky do 4. 12., startovné
30,- Kč/ hráč

Holešovsko

Čaj s mlékem a chlapi v sukních

Ve dnech 26. září až 3. října 2015 jsme navštívili s našimi žáky z 3. Základní školy v Holešově Velkou Británii. Reagovali jsme na Výzvu 56 vyhlášenou Ministerstvem školství ČR
a získali tak pro 50 žáků jazykově-vzdělávací
pobyt ve Skotsku.
Žáci měli možnost si doopravdy vyzkoušet
své jazykové znalosti a dovednosti, poznat život ve Velké Británii, nasát tamní atmosféru,
poznat život v rodinách i ve škole, seznámit se
s novými lidmi, navázat nová přátelství a v neposlední řadě poznat na vlastní kůži, jaké to je
být odloučen na nějakou dobu od své vlastní
rodiny a muset se spolehnout jen sám na sebe.
Tyto životní zkušenosti jsou nenahraditelné
a jedinečné.
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Samotní žáci napsali o své cestě toto:
„V sobotu 26. 9. 2015 jsme vyjeli do Londýna a Edinburghu. Cesta byla dlouhá, nekonečná a únavná. Když jsme konečně opustili
autobus, náš náhradní týdenní obývák, ulevilo se nám. I když jen na hodinu a půl, protože
jsme se plavili přes La Manche na obrovském
trajektu. Neuvěřitelné, že tento kanál někdo
přeplaval! Ovšem když jsme se blížili k Doverským útesům, už nám vůbec nevadilo, že nás
ještě čeká dvouhodinová cesta do Londýna.
Věděli jsme, že tady se nám bude líbit.
Po příjezdu do Londýna jsme se vydali na
známou atrakci London Eye, obrovské kolo,
které jsme znali z mnoha filmů. A teď jsme ho
viděli na vlastní oči a věděli, že za pár minut

se na něm svezeme. Nádhera! Byl z něho krásný rozhled na celý Londýn, na celé to obrovské město, jehož hranice ani nezahlédnete.
Užívali jsme si každou minutu výhledu. Součástí této atrakce byla i návštěva 4D kina. Byly
tam skutečně parádní efekty. Ocitli jsme se ve
skutečné mlze, sněžilo na nás a cítili jsme nejrůznější vůně. Poté jsme si prohlédli to nejznámější z Londýna - Houses of Parliament
a jeho Big Ben. Ten jsme sice neviděli, ale slyšeli jeho příjemný zvuk. Naše mobily a foťáky jsme přiváděli k varu. Buckinghamský palác, Piccadilly Cirkus a jeho slavné reklamy,
Trafalgar Square se lvy a fontánami a zpět do
Westminsteru. Prostě paráda.
Jak se blížil večer, nervozita trochu stoupala, protože nás čekalo ubytování v rodinách
a skutečná angličtina. Zvládli jsme to! I pravý
anglický čaj s mlékem k snídani.
Opět jsme nastoupili do autobusu a se zastávkou ve starobylém a zajímavém Yorku pokračujeme do cíle, do země Williama Wallace,
do Skotska a jeho hlavního města Edinburghu. No a hádejte - chlapi tu opravdu chodí
v sukních. Tedy abychom byli přesní, v kiltech
a dudáci vyhrávají téměř na každém rohu tradiční skotské písně. Atmosféra byla úžasná.
Edinburgh je krásné město. Jen se skotským
přízvukem jsme měli trošku problémy, ale za
chviličku jsme si zvykli.
Chodili jsme tady i do školy. Byla to velká zkušenost, a když nás dokonce pochválili, že jsme na tom s angličtinou opravdu dobře, moc nás to potěšilo a myslíme si, že i paní
učitelky byly na nás hrdé. Hlavně jsme dostali své první certifikáty z angličtiny, kterými se budeme chlubit ještě hodně dlouho. Ve
čtvrtek jsme opustili Skotsko a jeho nádhernou přírodu a zamířili zpět do Londýna. Cestou byla ještě kratičká zastávka ve Stratfordu,
rodišti Williama Shakespeara. Ale Londýna
jsme se nemohli dočkat, tak se nám tu prvně líbilo. Tentokrát jsme navštívili Greenwich
a všichni jsme se fotili na nultém poledníku.
Byl to zvláštní pocit mít jednu nohu na východní a druhou na západní polokouli. Svezli
jsme se londýnským metrem a zažili na vlastní kůži skutečnou „mačkanici“ v dopravní
špičce. Viděli jsme Tower Bridge a měli takové štěstí, že se most otevřel, když potřebovala proplout velká loď. Prý se to jen tak nevidí.
Prošli jsme se po Millenium Bridge ke katedrále svatého Pavla. Tento most není jen tak
obyčejný, procházel se po něm i Harry Potter.
No a věřte nebo ne, ani se nám nechtělo
zpět k autobusu, který nás vezl zpět domů, do
České republiky. Říká se, že je všude dobře,
doma nejlíp, ale Británie je země, do které se
určitě ještě rádi podíváme.“
Mgr. Petra Stárková, Mgr. Veronika Cholastová, Mgr. Daniela Švábová, Mgr. Jitka
Pavelcová a Mgr. Veronika Svobodová
- vyučující cizích jazyků, 3. ZŠ Holešov
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Jazykově poznávací zájezd žáků Gymnázia
13. října o půl druhé ráno se shromáždilo
deset studentů a jeden z učitelů z Gymnázia
Ladislava Jaroše na parkovišti holešovského
Albertu. Čekal nás pětidenní poznávací zájezd
do Berlína, jehož součástí byly vyučovací hodiny v němčině.
Když jsme nastoupili do autobusu, byl
už z větší části zaplněný studenty z Ostravy
a Valašského Meziříčí. Po cestě, kterou jsme
povětšinou prospali, jsme v Pardubicích vyzvedli poslední desítku studentů a v Praze
průvodkyni, jež nás měla po celou dobu doprovázet. Celý první den jsme strávili v Drážďanech, kde jsme navštívili galerii Zwinger
a viděli několik kostelů a katedrál. V odpoledních hodinách jsme vyrazili do Berlína, kde
jsme byli ubytováni a kde jsme měli strávit
následující tři dny.
Další den, ve středu, nás čekalo první vyučování, které začínalo v 9 hodin v pátém patře naší ubytovny. Po počátečních zmatcích,
jelikož jeden z učitelů nečekaně onemocněl,
jsme byli rozděleni do tří skupin. Věnovali se
nám učitelé, rodilí mluvčí, kteří s námi diskutovali o historii a památkách Berlína, vysvětlili nám základní i pokročilou gramatiku německého jazyka, všechno tak, abychom tomu
porozuměli. Po obědě jsme absolvovali pěší
procházku po městské čtvrti Tiergarten, kde
jsme navštívili novorománský kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche se zbořenou
částí věže, vedle něj stojící nový kostel, který spíše připomínal nějaké kulturní středisko, obchodní centrum Europa-Centre a celý
den jsme zakončili prohlídkou muzea „Story
of Berlin“ a protiatomového krytu.
Čtvrteční dopoledne jsme opět absolvovali dopolední výuku. Odpoledne nás autobus
dopravil do Postupimi, kde jsme si prohlédli zámek Cecilienhof, areál parku zámku Sanssouci a holandskou čtvrť cihlových domků.
Poslední den, který jsme strávili v Berlíně, jsme zahájili posledním tříhodinovým vyučováním, na jehož konci nám byly předány

certifikáty o absolvování kurzu v němčině. Po
obědě jsme opět vyrazili do ulic Berlína, viděli jsme budovu Reichstagu (Říšského sněmu), již jsme měli původně navštívit, nicméně
prohlídka musela být zrušena z důvodu omezení vstupu. Prohlédli jsme si Braniborskou
bránu, památník obětem holokaustu, zbytky
Berlínské zdi, nejznámější hraniční přechod z
dob studené války, Check Point Charlie. Den
jsme zakončili výjezdem do 368 metrů vysoké Berliner Fernsehturm - televizní věže, z níž
jde vidět velká část města. Jelikož se jednalo
o poslední večer celého zájezdu, vyrazila celá
naše skupina v čele s panem profesorem do
místní restaurace na pizzu.
Ranní odjezd nás vytáhl z postelí velmi
brzo, v 11 hodin jsme totiž měli domluvenou
prohlídku zámku Moritzburg, kde se natáčely
některé scény z filmu Tři oříšky pro Popelku.
Po absolvování okruhu s audioprůvodci jsme
vyrazili směrem domů. Do Holešova jsme dorazili krátce po osmé hodině večer, kde už na
nás čekali naši rodiče.
Karolína Kovářová, sexta
Jak výše napsala naše žákyně, ve dnech
13. - 17. října 2015 se účastnili vybraní žáci
a žákyně tříd kvinta, sexta a 3. B Gymnázia

Ladislava Jaroše Holešov jazykově vzdělávacího zájezdu do Německa. Zájezd byl uskutečněn a financován v rámci programu Výzva 56,
šablona 4. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Cílem šablony 4 bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích Evropské unie
a Evropského sdružení volného obchodu. Kritérii výběru našich studentů byl jejich zájem
o německý jazyk a kulturu a výborné studijní výsledky. Naši studenti poznali nejenom
krásné památky Drážďan, Berlína a Postupimi, ale absolvovali i devítihodinový kurz německého jazyka vedený německými lektory. Kurz byl zakončený předáním certifikátů
o absolvování. Kromě toho se měli možnost seznámit i s žáky z Ostravy, Valašského Meziříčí
a Pardubic a navázat nová přátelství a kontakty. Žáci si „naživo“ procvičili své komunikační
schopnosti a museli ztratit ostych při použití
cizího jazyka před rodilými mluvčími. Celý zájezd se vydařil (mimo studené a deštivé počasí
nás nic zlého nepostihlo) a věřím, že se všem
účastníkům líbil.
Mgr. Václav Novotný

Děti v MŠ Sluníčko mají nového čtyřnohého kamaráda
V sychravých podzimních dnech nás do
Mateřské školy Sluníčko Holešov zavítal potěšit nový kamarád, šestiletý pejsek Ben - kříženec čuvače, bernardýna a ovčáka. Paní Jana
Malá se s Benem již několik let věnuje canisterapii, kterou si vyzkoušely na vlastní kůži
i děti z logopedické třídy.
Děti se s Benem věnovaly spoustě aktivit. Nejenže se s ním měly možnost přivítat,
pohladit, pomazlit, proběhnout, ale také si
vyzkoušely, jaké to je vodit pejska na vodítku, absolvovat s ním překážkovou dráhu…
Děti měly možnost dávat mu různé pokyny
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a sledovat, jak na ně reaguje. Poté měl Ben za
úkol hledat pamlsek na těle dětí a společně
s jejich pomocí vyhledat pamlsky ukryté pod
barevnými kelímky. Děti i Ben vše společně
zvládli na jedničku. Na závěr v rámci relaxační techniky si děti na Bena mohly lehnout
a poslechnout si, jak mu bije srdčíko…
Naše velké díky patří paní Janě Malé. Děti
byly z Beníka nadšené a již nyní se těší na jeho
další návštěvu!
Lenka Pacíková, MŠ Sluníčko

Holešovsko

V Srdíčku se sešly zástupkyně center
V Mateřském centru Srdíčko v Holešově
se 21. 10. 2015 sešly zástupkyně mateřských
a rodinných center Zlínského kraje. Nad regionálním setkáním převzala záštitu paní radní Mgr. Taťána Valentová Nersesjan. Do Holešova se sjelo 11 koordinátorek ze 7 center.
Vedoucí centra Srdíčko paní Eva Fuksová,
přivítala kolegyně z nedalekého Mateřského centra Klubíčko v Kroměříži, Rodinného centra Knoflík v Bystřici pod Hostýnem,
Komunitního centra Emcéčko ve Valašském
Meziříčí a ze vzdálenějších míst přijely kolegyně z Mateřského centra Slavičín, Mateřského a rodinného centra Nebojsa a také
z Centra pro rodinu Beruška z Uherského
Brodu. I když se centra mírně liší v názvu,
jejich cíl a záměr setkání jsou stejné. Již podruhé v tomto roce se sešly za účelem podpory, posilování kvality služeb MC prostřednictvím sdílené praxe a předávání zkušeností.

Jejich radost z práce, ale někdy také obtížnou cestu financování svých aktivit si přišel poslechnout starosta města Holešov pan
Mgr. Rudolf Seifert. V rámci regionálního setkání proběhl vzdělávací program koordinátorek, který tentokrát vedla paní Zdenka Vymětalová, poradkyně v oblasti společenské
odpovědnosti. V závěru setkání si zástupkyně center, zapojených do projektu Sítě MC

„Spolu pro centra“, odvezly dar v podobě hygienických prostředků od firmy Rossmann.
Za milé setkání se zástupkyněmi center, výbornou spolupráci při přípravách setkání s týmem MC Srdíčko a za drobné dárky od města Holešov děkuje Bohdana Sonet,
koordinátorka Sítě MC pro Moravskoslezský
a Zlínský kraj.

Účastníci Holešov Night Race plavali uprostřed noci v přehradě
Intenzivní sadu prožitků nabídl účastníkům dvanáctihodinový závod dvoučlenných
týmů HOLEŠOV NIGHT RACE, který zorganizovali členové sdružení Skřítek v noci z pátku 23. 10. do sobotního rána.
Závod byl rozdělen do tří fází. V první fázi
řešily týmy v centru města náročnou šifru
v rámci úvodní městské hry, ve které se dopátraly osmi různých míst ve městě, která musely navštívit a absolvovat zde zapeklité a náročné úkoly a úlohy. Pro někoho byl například
problém udělat 120 kliků, pro jiné zase zkonstruovat dalekohled a přečíst text vzdálený
30 metrů.
Pokud se týmu podařilo úspěšné projít
městskou hrou a splnit všechny podmínky,
dostal se do tzv. transportní brány, kde obdržel mapu k samotnému závodu. V mapě
bylo zaznačeno 45 bodů, na kterých závodníci vždy něco luštili, hledali nebo počítali
5 míst s disciplínami. Na místech s disciplínami bylo potřeba splnit tamní úkol, který
byl fyzicky i psychicky velmi náročný. Závodníci museli například plavat v Přílepech na
přehradě k bójím, od ČOV Rusava v měřeném čase vynášeli pneumatiku nahoru na zříceninu hradu Křídlo, nebo zdolávali ohromně
vysokou lanovou lávku v zámeckém parku

v Holešově. To vše uprostřed noci, kdy teplota klesla až na 2 °C.
V sobotu 24. 10. v 5:00 se před hájenkou
v zámeckém parku v Holešově odehrálo velké
finále, kdy se ve speciální sprinterské disciplíně utkaly všechny týmy dohromady tzv. face to
face. Díky moderním aplikacím víme, že vítězný
tým Tvoje máma (Matěj Melichar a Jan Valášek)
zdolal během celé akce více než 42 kilometrů.
Cílem organizátorů bylo nabídnout účastníkům prostor pro osobní rozvoj prostřednictvím vystoupení z vlastní komfortní zóny, poznání osobních limitů, ale také strávení času
v netradičním časoprostoru v noční krajině
Hostýnských vrchů.
Akce byla realizována za podpory programu O2 SmartUp v rámci Nadace O2 a vynesla

O pohár předsedy honebního společenstva
V neděli 1. listopadu 2015 uspořádal Myslivecký spolek Háje Tučapy Bořenovice
(okr. Kroměříž) 13. ročník střelecké soutěže
„O pohár předsedy honebního společenstva“
v trapu (1x 12 terčů) a „zajíce na průseku“
(10 terčů). Zúčastnilo se jej 12 střelců, pro
něž byla soutěž dobrou přípravou na sezonu
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společných lovů. To, že na střelištích panovala uvolněnější nálada plná humoru a vtípků
(čímž se podnik odlišuje od těch „oficiálních“
závodů), je vcelku nasnadě. Nejúspěšnějším
střelcem byl Petr Zdráhal.
Zdeněk Hlaváč

600 Kč, které byly věnovány jako příspěvek na
rekonstrukci hájenky v zámeckém parku. Členové sdružení Skřítek mají zájem zorganizovat
akci i v roce 2016. Více informací přímo u členů sdružení nebo na webu www.skritek.org.
Petr Němčík

CENTRUM RADOSTI HOLEŠOV
• tělesná analýza
• individuální konzultace
v oblasti výživy, zdraví a kondice
• kurzy Jídlo jako radost
Rychlokurz Za 10 dní v kondici
ZDARMA
informace na webu:
http://centrumradosti.cz/holesov/
nebo na telefoně: 608 707442
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21. schůze Rady města Holešova, která se konala 19. 10. 2015
I. Rada města Holešova schválila výpůjčku klubovny, kanceláře s kuchyňkou
včetně přístupu na sociální zařízení v budově
Školní 1582, Holešov, Charitě Holešov, IČO
47930063, za účelem zřízení nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež, a to na dobu neurčitou v době pondělí-pátek od 12-17 hod. za
úhradu energií a služeb spojených s užíváním.
I. Rada města Holešova schválila plán
inventur na rok 2015 dle předloženého
návrhu.
I. Rada města Holešova schválila změnu finančního plánu příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov,
p. o., dle předloženého návrhu.
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
„Statut Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova“ dle předloženého
návrhu.
I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas s umístěním sídla spolku s názvem Vlastivědný kroužek Holešov, IČO 02290324,
v budově na adrese nám. Dr. E. Beneše
17/56, Holešov, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov, na LV
5922 pro k. ú. Holešov.
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
„Komunitní plán sociálních služeb“
města Holešova na období 2016-2018 dle
předloženého návrhu.
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodej nemovitostí - budovy čp. 20 - rodinný dům, stojící na pozemku p. č. 63/1 a p. č.
63/2, městských pozemků p. č. 63/1, p. č. 63/2
a p. č. 3702/2, vše zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku p. č. 137/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 64, bytový dům, a pozemku p. č. 137/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez pč/
če, jiná stavba, vše k. ú. Holešov, Ing. Stanislavu Zbrankovi a Aleně Zbrankové, za kupní cenu
6.783.111 Kč + náklady s prodejem spojené.
smlouvu o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Ing. Stanislavem Zbrankem a Alenou Zbrankovou, v předloženém znění. Smlouva musí být uzavřena
v termínu do 31. 03. 2016. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje části
městského pozemku p. č. 70, ostatní plocha,
o výměře cca 45 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví
města Holešova přejde do vlastnictví Františka Bakaly a Marie Bakalové část městského
pozemku p. č. 446/2, k. ú. Žopy, a z vlastnictví Františka Bakaly a Marie Bakalové přejde
do vlastnictví města Holešova část pozemku p.
č. PK 323, k. ú. Žopy, bez dalšího finančního vyrovnání dle předloženého a upraveného
návrhu.
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I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 2907, ostatní plocha, o výměře 284
m2 a p. č. 2908, zahrada, o výměře 500 m2, k. ú.
Holešov, za minimální kupní cenu 1.000 Kč/
m2 dle předloženého a upraveného návrhu.
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodej části městského pozemku p. č. 774/3,
zahrada, o výměře cca 8 m2, k. ú. Holešov, společnosti SATTURN HOLEŠOV, s. r. o., IČO
469 00 250, zastoupené jednatelem společnosti Ing. Jaromírem Tomšů, za kupní cenu 200
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouva
musí být uzavřena v termínu do 31. 03. 2016.
Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá
toto usnesení platnost.
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodej části městského pozemku p. č. 214/2,
ostatní plocha, o celkové výměře cca 8 m2, k.
ú. Všetuly, stavebnímu družstvu NOVOSADY,
IČO 00049620, za kupní cenu 300 Kč/m2 +
náklady s prodeje spojené.
prodej části městského pozemku p. č. 214/2,
ostatní plocha, o celkové výměře cca 8 m2, k.
ú. Všetuly, stavebnímu družstvu NOVOSADY,
IČO 00049620, Jitce a Jakubu Andrýskovým
a Petru Mašlaňovi, za kupní cenu 300 Kč/m2 +
náklady s prodeje spojené.
Smlouvy musí být uzavřeny v termínu do 31.
12. 2016. Po marném uplynutí uvedené lhůty
pozbývá toto usnesení platnost.
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
rozpočtové opatření č. 5/2015 dle předloženého a upraveného návrhu.
I. Rada města Holešova schválila zřízení komise k vydání reprezentativní historické
publikace o městě Holešově a jmenovala její
členy: Mgr. Rudolf Seifert (předseda), Mgr.
Petr Chvátal, Ing. Karel Bartošek, Mgr. Ondřej
Machálek, Bc. Irena Železná, Ing. Jan Dúbravčík, Mgr. Václav Novotný a Miroslav Olšina.
I. Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace D/1840/2015/KH ve výši 25.000
Kč z rozpočtu Zlínského kraje Jednotce sboru dobrovolných hasičů Holešov na výdaje
spojené s její činností v předloženém znění.
I. Rada města Holešova schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inž. sítě,
na částech pozemků p. č. 570/1, 682/1, 629
v k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera
2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591,
v souvislosti se stavbou „Holešov, Hankeho - vedení NN, obnova» dle předloženého návrhu.
I. Rada města Holešova schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene“ mezi městem Holešov
a RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940, IČO 27295567, zastoupená společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, IČO 27935311,

v souvislosti se stavbou „Přeložka NTL plynovodu - křižovatka silnice II/490 a II/438
Holešov, Všetuly“ dle předloženého návrhu.
I. Rada města Holešova schválila uzavření „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní“ mezi městem Holešov
a RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940, IČO 27295567, v souvislosti s prodejem stavebních pozemků v lokalitě ul. Zahradní, p. č. 709/1 a p. č. 710 v k. ú. Všetuly, dle
předloženého návrhu.
I. Rada města Holešova schválila uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících“ mezi městem Holešov a RWE
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940,
IČO 27295567, zastoupená společností RWE
Distribuční služby, s. r. o., Brno - Zábrdovice,
Plynárenská 499/1, IČO 27935311, v souvislosti se stavbou „Křižovatka silnic II/490
a II/438 Holešov, Všetuly“ dle předloženého návrhu.
I. Rada města Holešova schválila výzvu k podání cenové nabídky na „Tisk regionálního měsíčníku města Holešova - Holešovsko“ dle předloženého návrhu.
II. Rada města Holešova jmenovala členy hodnotící komise: Jana Rohanová, DiS., Mgr. Petr Chvátal. Ludmila Hřeben Štaudnerová, Ing. Martin Koplík a Bc.
Jaroslav Chmelař (náhradníci: Ing. Karel
Bartošek, Mgr. Ilona Augusti, Zdeněk Hlobil,
Mgr. Ivana Bozděchová a Ing. Radek Doležel).
III. Rada města Holešova schválila oslovení těchto společnosti:
Vladimír Šiška, Dukelská 420, 769 01 Holešov
- Všetuly, IČO 49153650       
KODIAK print s. r. o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín
- Prštné, IČO 60708760     
Eduard Krčmař, Dolní 54, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 11499419
I. Rada města Holešova schválila
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města Holešova se spolkem SPEKTRUM - Krajská rada
dětí a mládeže Zlínského kraje, Nábřeží 599,
Zlín-Prštné dle přiloženého návrhu.
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit změnu termínu zasedání Zastupitelstva
města Holešova, a to ze 14. prosince 2015 na
21. prosince 2015 z organizačních důvodů.
I. Rada města Holešova svěřila rozhodování o uzavírání nájemních smluv společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol.
s r. o., a to do 31.12.2016. Uvedená společnost
je povinna zveřejňovat záměry pronájmu na
úřední desce dle § 39 odst. 1 zák. 128/2000
Sb., o obcích.
Usnesení: PŘIJATO
Mgr. Rudolf Seifert
starosta města
Ing. Radek Doležel
ověřovatel

www.holesov.cz
Holešovsko

Myslivci z Holešovska slavili Huberta
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Kulturní servis
28. 11.

10. 12.

12. 12.

KONCERT HOLEŠOVSKÉ MUZIKY
nám. Dr. E. Beneše

16:30

JAN JAKUB RYBA A TI DRUZÍ
studovna knihovny

17:00

BIG BAND HOLEŠOV - FRANK SINATRA

kino Svět
POHLEDNICE Z ANATĚVKY
kino Svět

19:00

28. 11.

VÁNOČNÍ TRHY
nám. Dr. E. Beneše

7:00
- 16:00

28. 11.

13. 11.
- 23. 12.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

17:30

nám. Dr. E. Beneše

TONYA
C

Y

MY

CY

CMY

K

VÝSTAVA BETLÉMŮ
sala terrena zámku

1. 10.
- 13. 12.

ZÁMEK ZNOVU VZKŘÍŠENÝ
zámek Holešov

5. 11.
- 30. 12.

FANTAZIE SVĚTLA
knihovna

26. 11.

BAVÍ VÁS CUK A KUK
kino Svět

13:30

12. 11.

HRABĚNKA ELVÍRA Z VRBNA
studovna knihovny

17:00

19. 11.

v 19:00 v sále kina Svět

CM

28. 11.
- 13. 12.

17:00

Dům zahrádkářů

18. 11.
1. 12.

z doby, kdy se rodil beat

MOTHER´S FOLLOW CHAIR
KINO SVĚT HOLEŠOV
&

17:00

14:00

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA A MEDOVÉ DNY

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Dům zahrádkářů

17:00

ADVENTNÍ UČITELSKÝ KONCERT
kostel Nanebevzetí Panny Marie

28. 11.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
GRANDE MORAVIA
společenská místnost Bořenovice

23. 12.

SELSKÝ RYNEK
náměstí Dr. E. Beneše

19:00

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA 

32

RECORD COMPANY

předprodej: Informační centrum Zámek Holešov, tel. 571 160 880
v síti Ticketportal: www.ticketportal.cz

HRUŠNĚ - JAK JE ÚSPĚŠNĚ PĚSTOVAT

20. - 22. 11.

køest jejího sólového alba Back To the Blues

swing, rock´n´roll

POPELKA
kino Svět
Dům zahrádkářů

(zpěvačka Monkey Bussiness)

CHARLIE SLAVÍK REVUE

VZPOMÍNKOVÝ PODVEČER NA
PROFESORA ANTONÍNA ANDRLÍKA

21. 11.

GRAVES
/USA/

knihovna
4. 12.

10:08

SOBOTA 28.11.

M

VÝSTAVA HOBBY MODELŮ
zadní galerie zámku a New Drive
Club

27.10.15

XVI.

19:30

21. 11 .

1

www.holesov.cz
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