Hledá se osobnost města

Město vyhlašuje sedmý ročník udílení
Ceny města Holešova a dalších cen v oblasti
kultury, volnočasových aktivit a sportu.


Změny při vyřizování
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K jakým změnám letos došlo v důsledku novel
zákonů o občanských průkazech, cestovních
pasech a evidenci obyvatel?
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Charita otevřela Coolnu

Zcela nově otevřené nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež má nabídnout nejen využití
volného času, ale také pomoc.
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Novoroční koncert sklidil ovace vestoje



Foto | Jana Rohanová

Libuše Prchalová exceluje

Mladá sportovkyně dovezla bronzovou
medaili z mistrovství v dráhové cyklistice,
které se konalo v Praze.

V čem tkví kouzlo ohňostroje?
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Zdeněk Hlobil vysvětluje, jak oblíbený
holešovský ohňostroj vzniká, jak dlouho
to trvá a v čem je jeho krása.


Holešov | Od znovuzprovoznění holešovského zámku je Slavnostní novoroční koncert města Holešova v podání Holešovského
komorního orchestru Ivo Kurečky s hosty nejen každoroční první kulturní událostí
v našem městě, ale také milým a mimořádně příjemným setkáním kulturně založených
Holešováků.
Letošní novoroční koncert, konaný v neděli 10. ledna ve slavnostně vyzdobeném velkém zámeckém sále, nejen že plně potvrdil tuto novodobou krásnou tradici, ale opět
posunul příčku HKO – prostě začínáme mít
v Holešově jakousi zmenšenou obdobu Vídeňských filharmoniků s obdobným skvělým
novoročním koncertem. Celkový dojem byl
opravdu perfektní.
Už výběr repertoáru se uměleckému šéfovi povedl – polovinu tvořila našemu sluchu
tak blízká zpěvná dílka skladatelů vídeňského okruhu (J. Strauss, F. Flotow, F. Suppé)
a druhou polovinu písně z krále všech muzikálů West side story Leonarda Bernsteina.
Kurečkův orchestr, posílený o dechovou sekci
(a s bicí či rytmickou sekcí „vlastní přidružené výroby“, jak vysvětlil vtipný průvodce koncertem klavírista Lubor Horák), dosáhl tentokrát opravdu mimořádně kvalitního zvuku.
Zejména specifické Bernsteinovy skladby, autorem pojaté s lehce nakřáplou jazzovou polohou, se necelým dvaceti hráčům HKO podařilo interpretovat skvostně a sál zadržoval dech,
jako by hrál velký symfonický orchestr.

Pokračování na straně 5

Co je nového v muzeu?
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Správce holešovského muzea popisuje
zajímavé předměty, které se loni staly součástí
sbírky.
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Strauss, Bernstein, Suppé, Flotow...

Tradiční Slavnostní novoroční koncert města Holešova místní nadchnul. 

Foto | Jana Rohanová, fotogalerie na www.holesov.cz

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Účinkoval Holešovský komorní orchestr, Holešovský chrámový sbor, PS Tregler Bystřice pod Hostýnem.
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Foto | Marek Bartošek
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Do roku 2016 můžeme vstoupit s optimismem
Vážení spoluobčané,
je to jen pár dnů, kdy jsme
si Vánocemi připomněli narození Spasitele, měli možnost se zastavit se svými blízkými u vánočního stromečku
a slavnostně vyzdobených tabulí
a i tím si vychutnat kouzlo tohoto půvabného období. Po
pár dnech pak nastalo období
bilancování roku 2015 a vstup
do roku 2016. U mnohých z nás
s nějakými předsevzetími či
cíli. Toho, co bychom si mohli přát, je skutečně mnoho, ale pro náš život je důležité zdraví a spokojenost, radost ze svého bytí a aktivit
i zázemí a jistota domova, rodiny a našeho kulturního společenství a také pro věřící ochrana,
doprovod a požehnání vyšší moci.
A dále - pro naše město a region či zemi
je důležitá klidná atmosféra, dobře fungující instituce, jistoty sociálního systému a bezpečnostních složek a také možnosti vyžití se
v různých aktivitách, v rozvoji své osobnosti a svých aktivit a iniciativ. To se nám zatím
u nás celkem daří. A snad můžeme být vděčni,
že máme možnost žít v takovém městě, jako
je Holešov, a v zemi s názvem Česká republika. I když je toho mnoho, co si zaslouží kritiku či změny.
Vše výše uvedené a především optimismus
vám do roku 2016 srdečně přeji.
Co v novém roce 2016 - investice
V Holešově bychom mohli zahájit rok
2016 v různých oblastech s jedním jasným
mottem. Měli bychom pokračovat v postupném a klidném rozvoji našeho města. To znamená, že postupně zkvalitňovat infrastrukturu
města, zkvalitňovat jeho zázemí v oblasti služeb a také rozšiřovat prostor pro volnočasové
aktivity a další vyžití či možnosti seberealizace obyvatel. Velmi důležitou oblastí v dnešní
době je ochrana a udržení kulturnosti a tradic,
ze kterých naše společnost čerpá a vychází.
Zastupitelstvo města schválilo na svém
jednání ke konci roku rozpočet města pro rok
2016. Je sestaven velmi střízlivě a investiční priority navazují na předcházející roky. To
znamená, že již nyní se rozbíhá oprava další části střechy a fasády zámku - tentokrát ze
strany zahrady – připravuje se realizace rozsáhlé a velmi potřebné rekonstrukce ulice
6. května, dokončení veřejného osvětlení v lokalitě Všetul (ul. Dukelská u pálenice atd.),
rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Hankeho, drobnější opravy osvětlení v různých lokalitách a dokončení opravy ulice U Potoka,
opravy některých nemovitostí a další drobné opravy komunikací a infrastruktury města. Protože nyní probíhá doúčtování loňského
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roku a je jisté, že loňské hospodaření bude výrazně v plusových číslech, je předpoklad, že
se ušetřené finanční prostředky použijí pro spoluúčasti na
další projekty ke zkvalitnění
zázemí města. Nyní jsme právě
v přechodové době a vstupujeme do nového období projektového financování, a proto se
postupně začínají různé možnosti zisku finančních prostředků z ministerstev či evropských fondů objevovat.
Mezi hlavní priority se řadí i nadále zkvalitnění různých komunikací ve městě, především chodníků a cest, a to ve všech lokalitách
(samozřejmě mají přednost hlavní a nejvíce
komunikačně využívaní tahy), je nutností pokračovat v rekonstrukci sítě veřejného osvětlení, opravě městských nemovitostí, které jsou
mnohdy ve velmi „potřebném stavu“, a také
vyřešení budoucnosti a provozu některých významných objektů i s tím související další jejich údržba a rozvoj.
Co v novém roce 2016 – společnost
V oblasti společenského či sportovního
vyžití zůstává jednoznačnou prioritou udržení velmi vysokého standardu v podpoře
těchto aktivit. Podobně jako udržení provozu
všech zařízení, které obyvatelům jejich rozvoji osobností přispívají. Za řadu let se podařilo postupně vybudovat fungující systém dotací
volnočasových aktivit i zajištění zázemí pro organizace, jež se zabývají společenským a sportovním vyžitím různých skupin obyvatel.
Jedná se o velmi nákladnou oblast rozpočtu města, kterou můžeme sice kritizovat
z hlediska části příjmů – např. daně z oblasti
hazardu – ale tvrdit, že město je schopno nějakou vyhláškou tento nešvar, ba přímo hřích
v našem městě eliminovat, je jednoznačná lež
a populistické honění politických bodů. I tuto
oblast regulují zákony – mimo jiné se stále nějaké v této oblasti rodí a upravují – ale také
vynalézavost provozovatelů různých zařízení.
V oblasti sportu má Holešov několik velmi
kvalitních areálů, ale také objekty, které další
investice velmi významnou měrou potřebují –
stadion Míru, krytý bazén a další. I toto jsou
oblasti, do kterých musí město investovat, aby
udrželo jejich provoz. A v případě oblíbeného plaveckého bazénu. Zajištění jeho zázemí
a udržení služeb bude v dohledné době muset
město řešit nejen zabezpečením provozovatele, ale především celkovou rekonstrukcí objektu. A navíc, ani udržení provozu a údržba různých ostatních areálů není zdarma.
Ale jednoznačnou podporu a poděkování za aktivity si zaslouží členové všech

sportovních klubů, jež vedou děti a mládež
k pohybu a smysluplnému využívání volného času. A to přestává v dnešní době být klišé, protože naše nastupující generace ztrácí
fyzickou odolnost a schopnosti. Sportovních
klubů je u nás celkem mnoho a jsou ve většině
sportovních oblastí – atletika, cyklistika, florbal, fotbal, házená, stolní tenis, tenis, turistika, vzpírání, ale všestrannost atd.
Co v novém roce 2016 – kultura
V oblasti kultury bychom měli navazovat
na předešlé aktivity a iniciativy, jež naše město a jeho obyvatele obohacují po stránce estetické a rozvoje osobností, ale také napomáhají k propagaci města a našeho regionu. V této
oblasti můžeme vzpomenout především místní tělesa a sbory – Moravské děti, mažoretky,
Holešovský komorní orchestr, různé kapely
a komorní soubory i řadu dalších aktivit. Významným kulturním počinem našeho města
je jednoznačně festival Musica Holešov. Ten
navazuje na tradici holešovských barokních
zámeckých kapel a rozvíjí odkaz Františka
Xavera Richtera, holešovského rodáka, jež významnou měrou přispěl k rozvoji a směřování
barokní a klasicistické hudby v Evropě. Přínos
festivalu je i v jeho dramaturgickém sestavní, jež významně přispívá k propagaci města,
zámku Holešov a jeho tradicím.
A novinkou pro rok 2016 bude připomínka 400. výročí příchodu tehdejšího faráře
Jana Sarkandera do Holešova v roce 1616. Pár
let před třicetiletou válkou se začaly psát dějiny naší země a Moravy a celkově tohoto údobí významnou měrou i v našem městě. Připomínka tohoto výročí bude i nosnou myšlenkou
a tématem tradičních Dnů města, které v letošním roce budou věnovány částečně i této
době a osobnosti sv. Jana Sarkandera.
Můžeme se těšit i na další tradiční akce
a setkání, proběhne Holešovská regata, Letní
škola barokní hudby, Festival židovské kultury a další různá setkání a samozřejmě opět výstavy na celorepublikové úrovni, nebo prezentace místních výtvarníků. Podobně se můžeme
těšit na celou řadu přednášek a výstav z oblasti
vlastivědy a historie našeho města a regionu.
Pokračování na straně 5

MUDr. Irena Rajmontová
oznamuje,
že od 1. 2. 2016
ordinuje na nové adrese
- Palackého 972 v Holešově
(nad lékárnou Medica).
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Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2016
Holešov| V roce 2016 je opět možnost žádat o dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova. Dotace je poskytována
za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní,
sportovní, společenské, vzdělávací, sociální
a životního prostředí, a to pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené.
V roce 2016 existují čtyři druhy dotací:
dotace tzv. Akce milion, dotace mimořádné,
dotace na tělocvičny a dotace na mládežnická
družstva v dlouhodobých soutěžích. Pro každou dotaci musí být podána žádost, speciální
dodatek žádosti a přílohy dle článku 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování

dotace z fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to
u první podané žádosti žadatele). Povinné
přílohy jsou tři, a to
1) Prostá kopie dokladu o zřízení účtu
žadatele
2) Prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu
žadatele (lze použít aktuální výpis z veřejného rejstříku elektronicky podepsaný
příslušným soudem)
3) Čestné prohlášení žadatele dle článku
2 odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.

Příjemcem mohou být právnické osoby
(spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací i fyzické osoby a fyzické osoby podnikající. Všechny tyto
osoby však musí vyvíjet činnost na území
města Holešova.
Největší finanční částka je tradičně rozdělována v části tzv. Akci milion. Její uzávěrka
je 29. 2. 2016.
Další informace týkající se fondu jsou
k dispozici na oficiálním webu města www.
holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat: ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521
550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

ZÁPIS

do prvního ročníku základních škol v Holešově
pro školní rok 2016/2017 se koná
v pátek 12. 2. 2016 od 12.00 hodin do 17.00 hodin
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2010.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2010 do 30. 6.
2011.
Doporučení:
Doklady vhodné k zápisu:
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
- rodný list dítěte.

1. Základní škola Holešov (Smetanovy
sady 630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova,
Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, Luhy, Masarykova,
Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova,
U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví
k zápisu do základní školy, v jejímž školském
obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud
zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.

2. Základní škola Holešov (Smetanovy
sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova,
Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží,
nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám.
Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po
křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady,
Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská,

Na základě obecně závazné vyhlášky města
Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Holešov, jsou s účinností od 1. 1. 2008 školské
obvody určeny takto:

U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství,
Za Drahou, Zámecká, Želkov.
3. Základní škola Holešov (Družby 329,
Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru,
Nádražní, Národních bojovníků, Novosady,
Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní.
Místní část: Količín
Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do školních družin.

Ing. Radek Doležel,
místostarosta města

Charita otevřela nízkoprahový klub. Coolna nabídne mladým i pomoc
Holešov| Vyplnit dětem a mladistvým volný
čas a zároveň je uchránit před problémy. Takový je smysl nové sociální služby, která byla
4. ledna slavnostně otevřena v Holešově. Jejím zřizovatelem je Charita Holešov.
Služba – nízkoprahové zařízení Coolna –
je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 19
let. Konkrétně těm, kteří jsou ohroženi nežádoucími společenskými jevy a vlivy, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci (obtížné
životní události, omezující životní podmínky), nemají možnost se zapojit do klasických
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volnočasových aktivit (například kvůli finančním problémům), neumí využít svůj volný čas
smysluplně, jsou cílem diskriminace (děti
z etnických menšin, děti z nepodnětného rodinného prostředí).
„Děti mohou s pracovníky nízkoprahového zařízení probrat to, co je trápí, ale také
je požádat o pomoc – například s přípravou
do školy. Pro děti jsou přichystány výtvarné
a sportovní aktivity, stolní fotbal a tenis, ale
také výlety, festivaly, soutěže a další zpestření,“ upřesnil vedoucí nízkoprahového klubu

Zdeněk Štokman. Coolna bude v provozu vždy
od pondělí do pátku od 12 do 17 hodin a sídlí
v prostorách bývalého SVČ Duha ve Školní ulici.
„Nízkoprahový klub Coolna tak doplňuje
nabídku a síť aktivit, které v Holešově pro děti
a mládež máme a které fungují jako důležitý
aspekt pro správnou výchovu a rozvoj dětí,“
uzavřel vedoucí zařízení.
Kontakt: e-mail: coolna@holesov.charita.cz
nebo telefonní čísla: 735 793 105, 735 793 125.
(roh)
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Nominujte spoluobčany
na osobnosti města Holešova

Do roku 2016 můžeme
vstoupit s optimismem

Město vyhlašuje sedmý
ročník udělení Ceny
města Holešova a dalších
cen v oblasti kultury,
volnočasových aktivit
a sportu. Uzávěrka je
29. února.

Co v novém roce 2016 – správa
města
Jistě není těžké kritizovat veškeré dění ve
městě a být stále nespokojen. Ono je to ostatně asi už naším národním zvykem. V oblasti samosprávy se zatím postupně rozvíjí nově
správa majetku města, do které jsou již nyní
zařazena všechna hřiště a sportoviště a nově
zámecká zahrada a další objekty. Smyslem je
nadále zpřehlednit správu různých objektů,
které nelze provozovat komerčně a u nichž je
správa a údržba jen na městě. V oblasti školství zůstává zachována stávající síť škol a školek i volnočasových aktivit tak, abychom udrželi vysoký standard služeb a nabídek v této
oblasti. To, že je třeba snižovat mandatorní
výdaje – tedy výdaje na provoz institucí města - ví snad každý ze zastupitelů. Ale kdybychom měli skutečně tuto oblast řešit, mělo by
se asi sáhnout právě do této oblasti.
Městský úřad je celkem stabilizovaný
a další snižování stavů by zřejmě kvůli administrativní a legislativní zátěži neudrželo
provoz a zajištění zastupitelnosti. To ostatně
prokázalo i období před Vánocemi v oblasti
dopravně – správních agend.

Vyplněný nominační formulář můžete
poslat poštou na adresu Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče,
Masarykova 628, 769 01, osobně předat na
podatelnu Městského úřadu Holešov nebo zaslat na e-mailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz. Nominační formuláře jsou ke stažení
na stránkách města www.holesov.cz. Vyzvednout se také dají na odboru kultury, školství
a památkové péče. Počet návrhů na ocenění
v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh však musí být podán na samostatném formuláři.
Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo. Na základě podaného návrhu se může jejím nositelem stát fyzická
osoba starší 40 let, která žila či žije v Holešově (popřípadě může být ocenění uděleno in

memoriam) a která významným způsobem
ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města,
šířila či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Za rok 2009 cenu získal Miroslav Olšina, za rok 2010 Mgr. Alena Grygerová, v roce
2012 cenu obdržel JUDr. Lubomír Bartošek,
v roce 2013 MgA. Karel Košárek, v roce 2014
Ing. František Rafaja a v roce 2015 Ing. František Hostaša.
Osobnosti Holešova v oblasti kultury
a volnočasových aktivit můžete nominovat ve
třech kategoriích: Osobnost v oblasti kultury, osobnost v oblasti volnočasových aktivit
a kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit. Navržené osobnosti ve výše
uvedených kategoriích musí působit na území
města a mít či v minulosti měly v Holešově trvalé bydliště. Navržené kolektivy musejí působit na území města Holešova.
Nejúspěšnější sportovci města Holešova
mohou být navrhování: v kategoriích sportovní naděje (do 15 let), jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let, jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let, sportovní kolektivy
a trenér či organizační pracovník. Navržení
mohou být především sportovci, kteří působí
v oddílech na území města Holešova. Navržené sportovní kolektivy musí reprezentovat
kluby působící na území města Holešova.

Novoroční koncert sklidil ovace vestoje
Dokončení ze strany 1
Rovněž pěvecké výkony Kristýny Vylíčilové a Aleše Janigy byly velmi vyrovnané a samozřejmě díky osobnostem obou mimořádně
pohledných interpretů okouzlující. A fialové
organtýnové kapesníčky pánů a stejně tak barevné ozdoby šatů a vlasů dam byly roztomilým sjednocením a oživením, které navíc vyrobily a ušily hudebnice samy!
Opravdu vynikající výkon orchestru, zpěváků i pana principála odměnil zcela naplněný sál bouřlivými ovacemi vestoje, takže následovaly dva přídavky – jeden z West side story
a druhý, stejně jako ve Vídni, již tradiční Radeckého marš, kdy Ivo Kurečka smyčcem, jako
André Rieu, dirigoval nejen svůj orchestr, ale
i skandující diváky (včetně laskavé pohrůžky
těm představitelům města, kteří nechali ruce
v klíně). A závěrečný pohár vína s přípitkem
nejen se starostou města, ale i s ostatními přáteli a známými Holešováky byl příjemnou tečkou za velmi milým setkáním, tentokrát i cateringově bezchybně zvládnutým.
V každé recenzi se sluší také něco pokritizovat. Ale co?! Snad jen, že autoři koncertu
mohli místo originálních anglických textů použít kongeniální překlad Jany Werichové (ano,
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dcery Jana Wericha) a Pavla Kopty. Takže bychom mohli ve snad nejkrásnější milostné písni všech dob, Tonight, česky Jdem tmou, slyšet
ono nepřekonatelné: „Kde vzít mám rým, až
v noci čarovné splyne stín – můj s tvým?“
Karel Bartošek

Dokončení ze strany 3

Co v novém roce 2016 – sociální oblast a bezpečnost
Můžeme mít různé názory na různé oblasti naší populace nebo spoluobčanů, ale
i v této části veřejného života se daří díky píli
a zápalu zainteresovaných osob rozvíjet pomoc potřebným nebo alespoň zajišťovat jejich
důstojné zapojení do společnosti. To se týká
nejen sociálního odboru města, ale také Charity Holešov, Jednoty bratrské i dalších aktivistů. S touto oblastí souvisí i bezpečnost ve
městě, která je - a to si zaklepejme - na velmi
dobré úrovni díky místním příslušníkům Policie ČR a městské policie.
Vážení Holešováci, je toho mnoho, o čem
by se mělo v úvodu nového roku hovořit a psát,
připravovat a upravovat nebo změnit. A omlouvám se, zdali jsem některé oblasti neuvedl a nezmínil. Všichni aktivní lidé si zaslouží naši úctu
a poděkování. Ale jak se budeme v našem městě mít, záleží především na nás a našem zájmu
o místní dění. Politické půtky, animozity a laciná populistická prohlášení k rozvoji města
nepřispějí. Důležitá je vzájemná komunikace
a hledání souladu a cest.
Moc hezké první dny a týdny roku 2016
a přeji vám požehnání právě na těchto cestách
a při různých rozhodnutích…
Srdečně
Rudolf Seifert
starosta
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K jakým změnám došlo v důsledku novel zákonů o občanských průkazech,
cestovních dokladech a evidenci obyvatel od ledna roku 2016?
Holešov | Počátek letošního roku přinesl některé legislativní změny na úseku občanských
průkazů, cestovních dokladů i evidence obyvatel (ohlašovna), na které vás chceme upozornit také na stránkách našeho zpravodaje.

Občan s trvalým pobytem na území České republiky, který nemá občanský průkaz, je
povinen požádat o jeho vydání po dovršení
15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy
dosáhl věku 15 let.

Občanské průkazy

Cestovní doklady

O vydání občanského průkazu může občan i nadále požádat na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje občanský průkaz se strojově čitelnými údaji převzít u jiného úřadu, než u kterého o jeho vydání požádal, bude převzetí dokladu u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl ve své žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč (při jeho převzetí). Úřadem, který doklad vydal, však bude
v tomto případě na dokladu uveden ten úřad
obce s rozšířenou působností, u něhož si občan o vydání OP požádal.
Občanům starším 70 let budou nově vydávány občanské průkazy s platností 35 let
od data vydání dokladu. Pokud však dojde
ke změně údajů zapsaných v takovém občanském průkazu (např. změna trvalého pobytu
nebo rodinného stavu), bude nutné tento občanský průkaz vyměnit.

Obdobně jako u občanských průkazů lze
o vydání a převzetí vyhotoveného cestovního
pasu požádat na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností. V případě, kdy
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí takového dokladu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. I zde platí, že
úřadem vydávajícím bude na dokladu uveden
ten obecní úřad obce s rozšířenou působností,
u kterého si občan o vydání cestovního pasu
požádal.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve
lhůtě šesti pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s dobou platnosti na 10 let
(správní poplatek 4000 Kč), občanům mladším 15let s dobou platnosti na 5 let (správní poplatek 2000 Kč). V tomto případě však
bude možné takový doklad převzít pouze
v místě podání žádosti.

Nově se již nevydávají cestovní pasy bez
biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15
dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

Evidence obyvatel
V případě podání návrhu na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu občana je nově vybírán správní poplatek 100 Kč za každého občana, jemuž se zrušení tohoto údaje navrhuje.
Občanům, kteří mají (nebo budou mít)
adresu trvalého pobytu evidovánu na adrese sídla ohlašovny, je nově na této ohlašovně
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením ukládáno. V praxi to znamená, že i takto nepřevzatá písemnost nabude právní moci
a stane se tak vykonatelnou.
Bližší informace lze získat na webových
stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz), na stránkách našeho úřadu (www.holesov.cz), ale ochotně vám je rády
poskytnou i zaměstnankyně MěÚ Holešov na
odboru dopravním a správním, úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence
obyvatel (ohlašovny).
Mgr. Renata Junáková, vedoucí Odboru
dopravního a správního MěÚ Holešov

Student holešovského gymnázia exceloval v celostátní soutěži
Daniel Kolář získal třetí
místo v soutěži Knihovny
Václava Havla v Praze.
| JANA ROHANOVÁ
Holešov, Praha| Fantastické 3. místo v sedmém ročníku soutěže o nejlepší studentský
esej, kterou vyhlásila pražská Knihovna Václava Havla, získal šestnáctiletý student holešovského gymnázia Daniel Kolář.

””

Snažil jsem se najít
odpověď na otázku, proč
zrovna u nás, ve středu
Evropy, kde se křížily různé
cesty, máme z multikultury
takový strach.
Tématem letošního ročníku byla otázka
„Je v České republice prostor pro lidi jiných
kultur a náboženství?“ Do soutěže putovaly
texty v rozsahu 9 tisíc znaků (pět normostran).
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Z celé České republiky byli na slavnostní předávání ocenění pozváni studenti, kteří odevzdali nejzajímavější a nejlepší práce.
16. prosince tak do Prahy z gymnázia jeli Vít
Horáček (septima), Iva Nováková (septima)
a Daniel Kolář (sexta). Poslední ze jmenovaných byl oceněn třetím místem.
„Ve škole nás oslovili a byli jsme tři, kteří se přihlásili,“ komentoval účast v soutěži
Daniel Kolář z Kurovic. Rozsáhlý esej tvořil
v rámci své domácí přípravy do školy.
„Téma jsem pojal tak, že jsem srovnával rozdíly v přístupu k migrantům mezi bývalým západním a východním blokem. Porovnával jsem to, jak jsou zde lidé zvyklí na
multikulturalitu. Porovnával jsem také různá časová období podle toho, kdy do různých
zemí proudili lidé z jiných částí světa. Snažil
jsem se najít odpověď na otázku, proč zrovna u nás, ve středu Evropy, kde se křížily různé cesty, máme z multikultury takový strach.
Došel jsem k názoru, že příčina je v minulém
režimu. Lidé byli odříznutí od okolního světa
a na minulé generaci to zanechalo vážnou stopu. I u lidí, kteří s režimem nesympatizovali, vstoupil do povědomí dojem, že ten, kdo se
odlišuje, je špatný,“ říká student.

Holešovsko

Odborné poradenství při řešení dluhů
Holešov | Vstupujeme do nového roku 2016
s nadějí, že bude lépe. Mnozí z nás mají různá
předsevzetí. Předvánoční shon s přípravou vánočního a silvestrovského veselí máme za sebou. Leden by mohl být relativně měsícem relaxace a pro mnohé i detoxikace. Pro některé
je však měsícem procitnutí, kdy si uvědomí, že
pod tlakem obdarovat své blízké, dětem udělat
radost, ukázat se před rodinou či sousedy a pod
lákadly reklam podlehnou masivnímu nátlaku
médií a vezmou si půjčku, aby si udělali, jak říkají, pěkné Vánoce.
Po Novém roce přichází okamžik uvědomění si reality, kdy u dveří klepe vymahač některé nebankovní společnosti a žádá splátku za
půjčku. Jsou osoby, které pravidelně splácejí
a o nich se dále nebudu rozepisovat. Jsou pak
ale lidé, kteří splátky nezvládají hradit. Půjčku
si vzali, protože celou situaci podcenili. Dlužníci nemají často na splátky a problém řeší nabíráním si dalších a dalších půjček, což je pro
mnohé „cesta do pekla“.
Ráda bych se s vámi podělila o příběh se
šťastným koncem paní Marie (jméno je pozměněno z důvodu anonymity), která mne před
léty navštívila v kanceláři naprosto zničená.
Právě jí odpojili elektřinu, protože nezaplatila
pravidelnou zálohu. V bytě měla plynový kotel, takže si ani nezatopila. Marie měla doma
dvě malé děti, byla samoživitelka, nezaměstnaná. Získat zaměstnání bylo pro ni složité kvůli
zdravotnímu omezení. Po rozvodu jí měl manžel platit na děti výživné, to ale dělal velmi sporadicky, spíše vůbec. Prokazoval se, že nemá

příjem. Aby projevil snahu, poslal jednou za
čas alespoň stokorunu. Marie se nemohla obrátit ani na rodinu, rodiče nežili, sourozence nemá. Do finanční pasti se dostala, jelikož
potřebovala hradit nájem, náklady na bydlení
a živobytí. Z osobní zkušenosti mohu o paní
Marii říci, že měla snahu problém řešit, ale
sama nebyla schopna finančně situaci zvládnout, a tak se rozjela její cesta do pekla.
Když jsem s ní řešila a sepisovala všechny
její dluhy a půjčky, které si nabrala u desítky nebankovních i bankovních společností, dalo mi
hodně práce se v tom nejprve zorientovat. Celková částka se vyšplhala skoro na 270 000 Kč.
S klientkou jsem začala řešit její dluhy, komunikovat s věřiteli, dohodla jsem pro ni nižší
splátky. Splácelo se pravidelně, i když po menších částkách. Ukázala věřitelům snahu splácet
dluh, což mnohdy stačí, aby se předešlo případné exekuci.
Marii jsem pomohla řešit akutní dluh za
nájem a odpojené energie pomocí dávky mimořádné okamžité pomoci z úřadu práce, pomohla i Charita Holešov a Sbor Jednoty bratrské. Klientce jsem pomohla najít práci, kterou
by zvládala vzhledem ke svému zdravotnímu
omezení, domluvila jí snížení nájmu a následně našla levnější bydlení. Marie je stále zaměstnaná, je spokojená, veselá a pohodová
žena. V práci si našla i nové přátele a nakonec
partnera pro život.
S řešením dluhů jí pomohla pracovnice
dluhové poradny, která klientce sepsala návrh pro insolvenční soud v Brně. Ten nárok

paní Marie uznal a věřitelům, kteří se u soudu
ve stanoveném termínu přihlásili, Marie splácí soudem určenou část. Pozitivní je, že insolvenční soud zamítl nárok nebankovním společnostem, které vykazovaly charakteristiku
lichvářství, a Marie tak ušetřila asi 100 tisíc korun. Po dobu insolvenčního řízení je klientka
pod ochranou soudu před věřiteli, jejichž nárok insolvenční soud neuzná.
Když potkám paní Marii, mám radost, dokázala se postavit na vlastní nohy a získat opět
sebevědomí a osobní klid a pohodu. Sama by
to ale nedokázala. Pomohli sociální pracovníci
a lidé z místních neziskových organizací.
Mnohé záležitosti ohledně dluhové situace lze řešit přímo na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví prostřednictvím sociální pracovnice. Pokud máte problémy nejen s dluhy,
nestyďte se a přijďte se za námi poradit. Sociální pracovnice vám poskytne odbornou radu
a může vám pomoci při řešení vašich problémů
a zprostředkovat kontakt s dluhovou poradnou
a vysvětlí vám veškeré nutné kroky vedoucí
k oddlužení.
Kontakt: Mgr. Pavlína Veličková, sociální
pracovnice, MěÚ Holešov, Tovární 1407, I. patro, dveře 202, schůzku si domluvte telefonicky: 573 521 893.
V dalším vydání Holešovska vás blíže seznámíme s problematikou insolvence.

Mgr. Irena Seifertová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město v novém roce zřídilo seďárnu pro osoby bez přístřeší
Holešov | Od 4. ledna 2016 je ve městě
k dispozici nová služba. Byla zřízena „Seďárna pro osoby bez přístřeší“. Jak název napovídá, jedná se o zařízení, které má sloužit lidem
bez domova, kteří nemají jinou možnost, jak
přečkat mrazivou noc v teple.
Město Holešov k tomuto účelu vyčlenilo
místnost v budově bývalé Charity (autoškoly)
na náměstí Svobody v Holešově. Místnost je
vybavená stolky se židlemi a lidé bez domova
mají k dispozici toaletu, umyvadlo a teplý čaj,
popř. polévku apod.
I když se nejedná o sociální službu, jako je
např. noclehárna, vztahují se na provoz (otevření) seďárny určitá pravidla, která vychází
z provozního řádu. Místnost je k dispozici
pouze tehdy, pokud venkovní teplota naměřená v 18:00 dosáhne nebo klesne pod hodnotu –2 stupně Celsia. Pokud bude tato podmínka splněna, o hodinu později v daném dni
se seďárna otevře a ráno v 7 hodin znovu zavře. Provoz zařízení je tedy závislý pouze na
počasí, což koresponduje se samotným účelem vzniku služby – zamezení podchlazení či
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dokonce umrznutí lidí bez domova. V Holešově totiž není žádné jiné zařízení (např. azylový
dům), které by přístřeší bezdomovcům v těchto nepříznivých podmínkách poskytlo.
„Službu zřídilo město prostřednictvím
odboru sociálních věcí a zdravotnictví a městské policie, aby zamezilo vážným zdravotním
újmám osob bez přístřeší. V letošní zimu se
bude jednat o zkušební provoz a podle něj
a ze zkušeností se rozhodne, zdali bude služba
zřízena natrvalo např. ve spolupráci s Charitou Holešov. A to ve vztahu k připravovanému projektu na vybudování nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší, které bude
v Holešově otevřeno v polovině roku 2016,“
dodal starosta města Rudolf Seifert.
Podle vedoucí radničního odboru sociálních služeb a zdravotnictví Michaely Vaško se
lidé bez domova o službě dozvídají prostřednictvím sociálních pracovnic, strážníků nebo
obyvatel.
„Maximální kapacita seďárny je v daném okamžiku 10 osob. Každá osoba, která
vstupuje do prostor seďárny, zde vstupuje na

vlastní nebezpečí a hlavně dobrovolně. Proto
pokud se jedinec rozhodne ze seďárny v průběhu noci odejít nebo do ní v mrazivé noci
vůbec nepřijít, je to na jeho vlastním rozhodnutí. S uživateli služby mimo seďárnu pracují sociální pracovnice odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, které se snaží řešit jejich nepříznivou sociální situaci,“ komentovala Vaško.
Provoz služby mají na starosti asistenti
prevence kriminality holešovské městské policie a dohled bude pravidelně provádět hlídka strážníků.
Seďárna je kontrolována prostřednictvím
několika kamer. Snímán je prostor před budovou, vstupní chodba a samotná seďárna.
Část objektu vymezenou pro osoby bez přístřeší tak bude mít pod kontrolou i operátor
městského kamerového a dohlížecího systému městské policie.
V seďárně je samozřejmě vyloučena konzumace alkoholu a pohyb osob ve velmi podnapilém stavu.
Jana Rohanová
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Vítězem kulečníkového turnaje poprvé Radim Kuchař
Všetuly | Kulečníkový turnaj o „Pohár restaurace Barborka“ má pro letošní rok nového krále. Stal se jím 26. prosince 2015 po
celkem jednoznačném finále Radim Kuchař.
Ten porazil pravidelného účastníka závěrečných bojů Roberta Stokláska 2:0 a získal na
rok putovní pohár restaurace. Všech 18. ročníků se zúčastnil Miroslav Fuksa – loňský vítěz – který se ale tentokrát do zápasů o „bednu“ neprobojoval.
Ve finálový den na sv. Štěpána porazil
Pavel Novotníček, který patří také k novým
tvářím turnaje, 2:1 Petra Jurčíka a tím získal třetí místo. Turnaj se hraje tradičně od
začátku podzimu v úvodu systémem každý
s každým ve skupinách a poté již vyřazovacím
způsobem.
Restaurace Barborka připravila na Štěpána pro hosty nejen vyvrcholení kulečníkového turnaje, ale také pro účastníky i příchozí
tombolu a tradiční guláš. Všetulský kulečníkový turnaj si získal již věhlas a je nejstarším

POZVÁNKA:
Nejen vánoční turnaj se v restauraci hraje, ale tradičně probíhá jarní kulečníkový turnaj „O Pohár restaurace Barborka“, ale hraje se
ve třech koulích. Další zajímavou
akcí, které se mohou zúčastnit naopak milovníci a znalci páleného
moku, bude 3. ročník koštu slivovice. Ten proběhne 27. února.

turnajem svého druhu v Holešově i regionu
a nadále obohacuje společenské dění nejen
v této části Holešova. Již nyní se mohou zájemci těšit, připravovat a přihlásit se na
19. ročník. Zahájen bude po prázdninách.
Rudolf Seifert

Sedmikvítek: děti z Holešova bojovaly v celorepublikovém finále
Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků
celorepublikového finále výtvarné, keramické
a rukodělné soutěže Sedmikvítek proběhl v pátek 8. 1. ve společenském sále SVČ TYMY. Holešovské středisko tuto akci ve spolupráci s PS
M. Očadlíka pořádalo již počtvrté. Vyhlašovatelem je Česká rada Pionýra. Slavnostního galavečera se zúčastnili malí výtvarníci nejen
z Holešova, ale také Zborovic, Kroměříže, Kopřivnice a opět přijely také děti z Jevišovic.
Účastníkům z Vysočiny a z Čech budou výsledky a ocenění zaslány poštou. Páteční slavnostní vyhodnocení s programem bylo pro všechny
přítomné malé výtvarníky i jejich rodiče velkým
zážitkem, o který se postarali účinkující (tanečníci ze společenských tanců, pompony, breakdance, Mág Radekr, pěvecké duo Kája a Verča a bubeníci z Rytmu pro život). Po skončení
vyhlášení se všichni přemístili do galerie, kde
si měli možnost prohlédnout všechny soutěžní
práce. Na závěr bylo připraveno pro děti i jejich
doprovod malé občerstvení.

Výtvarný Sedmikvítek je rozdělen do tří
oborů a pěti věkových kategorií. Celkem se sešlo přes 300 prací od více než 350 autorů z celé
republiky. Převážně šlo o vítězné práce z krajských kol. Práce vzniklé v kalendářním roce
2015 hodnotila šestičlenná odborná porota
a ocenila jich celkem 52. Přestože autoři při
hodnocení byli před porotou v anonymitě, 15
z oceněných pochází z regionu Holešovska.
V oblasti výtvarné byli oceněni: Dominik
a Lucie Rýparovi z MŠ Míškovice, Nikol Halašková, Lukáš Houdek, Klára Novotníčková

a Markéta Nováková z I. ZŠ Holešov a Viktor Dostál ze III. ZŠ Holešov. S keramikou u poroty zabodoval kolektiv dětí MŠ Míškovice, předškoláci
z Barvičky TYMY – Oliver Hrnčiřík, Martin Kevický a Markéta Fuksová. Lucie Viznerová a Michael Sigmund ze III. ZŠ Holešov, Ivana Zrníková ze
ZŠ Martinice a Pavla Kutrová ze ZŠ Mysločovice.
V oblasti rukodělné se líbila práce Jana Sedláře
z I. ZŠ Holešov a kolektivní práce žáků ZŠ Rymice.
Všem oceněným dětem z našeho regionu
i z celé republiky gratulujeme a těšíme se na spoustu dalších krásných prací při vyhodnocení Sedmikvítku 2016. V současné době můžete zhlédnout
výstavu všech soutěžních prací v Ateliéru Sklep
u nás v TYMY. Přístupná je kdykoliv při běžném
provozu střediska do 25. ledna. Větší kolektivy
prosíme, aby nás o své návštěvě informovaly předem. Věřím, že se vám vystavená dílka amatérských umělců budou líbit stejně jako porotě, nám
organizátorům i návštěvníkům galavečera.
Děkujeme všem sponzorům za jejich podporu.
Sigmundová Martina   

Ohlédnutí za vánočním časem v mateřské škole v Dobroticích
Adventní čas jsme v Dobroticích zahájili rozsvícením vánočního stromu před budovou mateřské školy. Dětem a rodičům se jej povedlo ozdobit krásnými baňkami, které společně vytvořili
ve vánoční dílně. Ruku k dílu přiložili také členové SDH Holešov, jmenovitě Lukáš Barot a Pavel
Chytil, kteří strom ozdobili zářivými svíčkami.
Rozsvícení stromu dětem připomnělo, že
Vánoce už budou brzy tady, ale ještě než opravdu vypuknou, budou se dít další věci. Tou další věcí byl příchod Mikuláše, čerta a anděla.
Musíme přiznat, že děti byly statečné. I když
se objevily malé slzičky, stejně se všechny děti
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odvážily před Mikuláše předstoupit a povědět
básničku či zazpívat písničku.
Za odměnu od andílka dostaly něco dobrého na zub. Mezi přípravy na vánoční svátky patří také pečení sladkého cukroví. I tuto aktivitu
si děti vyzkoušely. Připravovaly perníčky, které
poté zdobily cukrovou polevou. Aby mohly dětem a jejich rodinám zářit u štědrovečerní večeře na stole svíčky, rozhodli jsme se je vyrobit
ve vánoční dílně. Paní učitelky dětem pověděly
o vánočních zvycích, které si děti také vyzkoušely. Rozkrájely jablíčko, pouštěly lodičky
z oříšků a házely botou.

Všechny přípravy vyvrcholily 18. prosince, kdy děti potěšily své rodiče na tradiční vánoční besídce řadou básniček, písniček a tanečků. Poté rodičům předaly dárečky, které pro ně
samy vyrobily. Na závěr vánoční besídky měly
největší radost děti. Ježíšek zavítal i do naší
mateřské školy a přinesl dětem spoustu nových
hraček.
Všem, kteří se podíleli na akcích spojených s přípravou Vánoc v MŠ Dobrotice, velmi
děkujeme.
Lenka Kolaříková,
učitelka

Holešovsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Petra Kopřivová - Přerov
Milan Jaroš - Přerov
Monika Rozsypálková - Holešov
Michal Sichálek - Holešov
Andrea Kopřivová - Slavkov pod Hostýnem
Jan Čermák - Holešov
Alena Pilíšková- Holešov
Ladislav Novák - Frýdek-Místek
JUBILANTI
prosinec 2015
Marie Hradírová - Holešov
Jiřina Páleníčková - Holešov
Rudolf Barták - Holešov, č. Količín
Ladislav Kryl - Holešov
Zdenka Trávníčková Holešov
Anna Latináková - Holešov
Marie Halaštová - Holešov
Josef Vinklárek - Holešov, č. Dobrotice
Jaroslava Němcová - Holešov
Ludvík Botek - Holešov
Jaromír Vrtělka - Holešov, č. Tučapy
Zdeněk Košina - Holešov
Vladimír Vojáček- Holešov
Helena Směšná - Holešov
Anežka Mistalerová - Holešov
Marie Michalíková - Holešov
Pavel Gyurján - Holešov
Vladimír Doležal - Holešov
Eva Bednaříková - Holešov
Alena Horáková - Holešov
Stanislav Hyánek - Holešov
Jiřina Cápíková - Holešov
Albína Kubisová - Holešov
leden 2016
Valentina Huňová - Holešov
Josef Matela - Holešov
Jaroslav Uhřík - Holešov
Josef Trnčák - Holešov
Jindřiška Sváková - Holešov
Růžena Florová - Holešov
Anežka Něničková - Holešov
Josef Navrátil - Holešov, č. Tučapy
Hedvika Bílková - Holešov

Leden 2016

Karel Nedorostek - Holešov
Jiřina Láníková - Holešov
Ludvík Odstrčilík - Holešov, č. Žopy
Jaromír Zbožínek - Holešov
Emil Sedlář - Holešov
Jan Fuksa - Holešov
Josef Roháček - Holešov
Marcela Svobodníková - Holešov
Emilie Lišková - Holešov
NAROZENÍ
Tomáš Václavík - Holešov
Matěj Bělíček - Holešov
Ondřej Šmakal - Holešov
Andrea Kotoučková - Holešov
Mariana Konečná - Holešov
Barbora Doleželová - Holešov
Charlota Dudová - Holešov
Tereza Kratochvílová - Holešov, č. Dobrotice
Nikol Bajgarová - Holešov
Ema Kopřivová - Holešov
David Babinec - Holešov
Justýna Richterová - Holešov
Amálie Macurová - Holešov
Lucie Fleischmanová - Holešov
Eliška Florová - Holešov
Ella Dvorníková - Holešov
Vojtěch Mikšánek - Holešov
Filip Daněk - Holešov
Vladimír Potočný - Holešov
Anna Šťastná - Holešov
Kryštof Zbíral - Holešov
Matyáš Leffler - Holešov
Matěj Hlavata - Holešov
Václav Kučera - Holešov
Natálie Šimčíková - Holešov
ÚMRTÍ
Josef Navrátil - Holešov
Alena Stratilová - Holešov
Ludmila Mrhálková - Holešov
Josef Odložil - Holešov
Mária Vystrčilová - Holešov
Maria Zámečníková - Holešov
Miroslav Mlýnek - Holešov
Vlastimila Koplíková - Holešov
František Kopřiva - Holešov, č. Dobrotice
Marie Zatloukalová - Holešov
Jarmila Křižková - Holešov

Zdeněk Čada - Holešov
Karel Csefalvay - Holešov
Zdeněk Košina - Holešov
Miloš Miklík - Holešov
Marie Sárköziová- Holešov
Dobromila Hůlová - Holešov
Vratislav Nechanický - Holešov
Hedvika Černá - Holešov
Josef Procházka - Holešov
Alois Kundera - Holešov, č. Žopy
Radomír Měchura - Holešov
Anna Tomšů - Holešov
Ludmila Bubílková - Holešov
Alois Sedláček - Holešov
Jarmila Rőhslerová - Holešov
František Velecký - Holešov
Jiřina Kadlčíková - Holešov
Miloslav Ryšavý - Holešov
VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
KTERÉ PROBÍHÁ V PROSTORÁCH NÁDHERNÉ SALA TERRENY HOLEŠOVSKÉHO
ZÁMKU. POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘIVÍTÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, PŘIJĎTE SI DOHODNOUT KONKRÉTNÍ TERMÍN NA MĚSTSKÝ
ÚŘAD V HOLEŠOVĚ, DVEŘE Č. 110 - MATRIKA, PŘÍZEMÍ VPRAVO, TEL. 573521355.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
Připravila: Jarmila Medková

Naše milá kamarádka paní
Jana Doleželová bude slavit
25. ledna 2016 své životní jubileum.
Přejeme jí do dalších let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Zdena Pisková,
Mirek a Marie Olšinovi
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Vánoční koncerty v Holešově
| KAREL BARTOŠEK
...byly dva, oba již tradiční a oba velmi,
velmi pěkné. Zcela zaplněný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie na první svátek vánoční hostil osvědčené holešovské soubory
– Holešovský komorní orchestr I. Kurečky
a Holešovský chrámový sbor pod vedením
J. Kotase, doplněný letos o pěvecký sbor TREGLER sbormistryně M. Pořízkové z Bystřice
pod Hostýnem s hosty pod dirigentskou taktovkou Jaroslava Mikuše. Letošní vánoční
koncert holešovských hudebních stálic byl
celý věnován tvorbě Jakuba Jana Ryby, od jehož smrti v roce 1815 uplynulo 200 let. Jako
první zazněl Kvartet in C (flétna, housle, viola a violoncello), skladba sice ne vánoční, ale
pěkný klasicistní opus, dodržující všechny zákonitosti tohoto stylu hudby v poctivém provedení nejlepších hudebníků HKO. Autor
těchto řádků prožil poté několik chvilek hudební rozkoše – druhou skladbou byla roztomilá, zpěvná a nádherná Rybova pastorela Rozmilý slavíčku v mimořádně příjemném
a bezchybném duetu flétny Petry Bradáčové
a sopránu Kristýny Vylíčilové na pozadí jádra
Holešovského komorního orchestru. A vrcholem odpoledne byla samozřejmě Česká mše
vánoční, tentokrát v podání HKO rozšířeného o dechy, bicí a varhany (L. Horák), obou
sborů (HCHS a TREGLER), posílených ještě o další zpěváky jako třeba o bas holešovského děkana P. J. Walczaka) a o sólisty. Přibrání TREGLERu bylo v situaci personálně
oslabeného HCHS zvláště v sekci mužských
hlasů šťastným řešením, pozitivně spojeným
s prostorovým posunutím zpěváků hlouběji do presbytáře kostela, takže zvuk sboru byl
mnohem silnější. Rozšířený HKO podal rovněž velmi vyrovnaný a poslouchatelný výkon,
který se může směle rovnat s profesionálními
hudebními tělesy. I hosté - pěvečtí sólisté –
Kristýna Vylíčilová, Kateřina Oškerová a Aleš
Janiga zazpívali své party skvěle. Jen tenor
Rudolfa Janoše občas ztrácel sílu a zvuk, ale

to bylo možná daní za umístění sólistů přímo
do vítězného oblouku interiéru kostela, který prokazatelně „bere zvuk“, s čímž se zkušení zpěváci vyrovnali zřejmé lépe než přece jen mladý Janoš. Obecně však byl letošní
holešovský J. J. Ryba opravdovým vánočním
zážitkem a moc hezkým dárkem milovníkům
krásné hudby. Nelze si než přát, aby tyto naše
soubory i dále pokračovaly v milých vánočních koncertech i v dalších letech – moc krásné by bylo třeba v příštím roce sáhnout po
unikátní Paschově (Zrunkově) pastorální mši
F Dur, která se svou melodičností nejen že vyrovná už zlidovělé Rybovce, ale v mnoha ohledech (originální hudební nápady, instrumentace, makarónský text apod.) ji snad i předčí.
Odpoledne druhého vánočního svátku
se holešovský farní kostel naplnil snad ještě více než den předtím, nejen že nebylo kde
si sednout, ale pomalu ani kde stoupnout.
V první části koncertu vystoupil Dětský pěvecký sbor Plamínek 3. Základní školy Holešov s velmi milým pásmem koled a dětských
vánočních písní. Velmi nápadité úpravy písniček a vtipné doprovody na rozličné hudební nástroje spolu s poctivým nastudováním

souboru menších dětí jsou velkou zásluhou
obětavých sbormistryň G. Kovářové, V. Svobodové a L. Hýžové. Druhá část koncertu patřila Holešovskému dětskému sboru Moravské
děti pod vedením L. Poláškové za doprovodu M. Mergentalové, hudebníků z kroměřížské konzervatoře a s hostem, barytonistou
T. Hozou. HDS s lehkostí sobě vlastní „vylouskl“ překrásné a náročné vánoční skladby
Benjamina Brittena, Josefa Zajíčka, Berlinovy Bílé Vánoce, Adeste fideles a opravdovým
vrcholem byla Linkova pastorela iucunda. Na
závěr potom Moravské děti zazpívaly několik
nejznámějších koled a koncert zakončil tradičně společně s Plamínkem, všemi hosty i posluchači zpívaná Narodil se Kristus Pán. Moravské děti zpívají opravdu dokonale a i jednotlivá
sopránová a altová sóla dívek ze sboru byla
překrásná. Je zřejmé, že špičková mezinárodní ocenění si HDS opravdu zaslouží a možnost
poslechnout si jejich skvělé výkony je pokaždé
hlubokým uměleckým zážitkem a chloubou
našeho města. Je jen škoda, že členky Moravských dětí, které po dovršení osmnácti let ze
sboru odcházejí, vesměs nepokračují třeba
právě v Holešovském chrámovém sboru.

Aktivity Klubu důchodců podporuje město Holešov
Klub důchodců Holešov se může za prosinec 2015 pochlubit bohatou činností. V pátek
4. prosince senioři vyrazili na autobusový zájezd do Horní Lidče prohlédnout si před Vánocemi unikátní betlém a následně si udělali
zastávku v Luhačovicích.
V pondělí 7. prosince do Klubu důchodců v Pivovarské ulici zavítal Mikuláš, aby obdaroval holešovské seniory drobnými dárečky. O týden později, 14. prosince, na vánoční
besídku zavítaly do Klubu důchodců děti z MŠ
Radost s vánočním pásmem a s vlastními vyrobenými dárečky z keramické dílny.
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Závěr roku a zhodnocení klubového života
zpestřilo silvestrovské posezení při harmonice, které se uskutečnilo v úterý 29. prosince.
Město Holešov finančně podporuje veškeré aktivity a klubovou činnost členů Klubu
důchodců, kteří se scházejí k pravidelným
schůzkám každé pondělí a ve čtvrtek od 13
hodin v prostorách víceúčelové budovy v ulici Pivovarská. Případní zájemci se mohou do
Klubu důchodců přihlásit a zapojit se do pestrého klubového života.
Mgr. Irena Seifertová,
referentka odboru SVZ

Holešovsko

https://www.facebook.com/holesov

Tříkrálová sbírka 2016
Každá koruna pomáhá

My tři králové kloužeme k Vám
aneb Tříkrálová sbírka 2016

Holešov a jeho místní části:

239 025,-

(Všetuly)

(22 662,-)

(Žopy)

(9 745,-)

(Dobrotice)

(8 637,-)

(Količín)

(9 126,-)

(Tučapy)

(12 928,-)

Bořenovice:

6 302,-

Horní Lapač:

12 634,-

Jankovice:

10 876,-

Kostelec u Holešova:

20 787,-

Kurovice:

10 186,-

Ludslavice:

21 949,-

Martinice:

20 171,-

Němčice:

7 229,-

Pacetluky:

7 640,-

Prusinovice:

33 295,-

Přílepy:

30 172,-

Racková:

24 728,-

Roštění:

15 598,-

Rymice:

19 846,-

Třebětice:

11 562,-

Zahnašovice:

16 688,-

Žeranovice:
Celková částka TKS 2016:

Leden 2016

26 807,535 495,-

Už v pátek 8. ledna jste mohli potkat v ulicích Holešova známý kočár
s koňmi pana Loučky, který vezl vzácné hosty. Tři králové (letos ředitel
Charity M. Jelínek, holešovský děkan J. Walczak a dobrovolník Charity
Holešov R. Mareček) tradičně navštěvují nejdříve holešovské úřady, firmy a instituce a sbírku zahajují.
V sobotu se začali scházet v domě U sv. Martina charitní pracovníci, děti, skauti, místní farníci a další dobrovolníci ze škol i občanských
sdružení. Po vyřízení nutných formalit a oblečení do kostýmů se vydal
průvod koledníků s vedoucími ke stromečku pro společné foto a dále do
kostela, kde je ve dveřích přivítal pan děkan. Pan kaplan po krátké bohoslužbě slova požehnal křídy a ředitel Charity M. Jelínek i místostarosta
města pan Chmelař popřáli úspěšné koledování. A koledníci mohli vyrazit do ulic. No, vyrazit ...spíše ...My tři králové kloužeme k Vám ... Počasí
se opět předvedlo a ledovka živená mrznoucím deštěm situaci komplikovala. Malí koledníci to brali s humorem a po návratu se předháněli,
kdo víckrát upadl. Rekord - 18 pádů. Po třetí hodině odpoledne byli už
všichni v pořádku zpět. Zvláštní uznání si zaslouží členové spolku Všetuláci sobě, kteří ve třech skupinkách nejen obešli, ale také objeli na koních celé Všetuly.
Děkujeme všem dobrovolníkům. V terénu bylo přes 170 dětí i dospělých a včetně dalších zapojených lidí v zázemí se na této akci podílelo
přes 200 osob. Dík patří také našim sponzorům. Firmy JOSPO, Wastex
a Svoboda-Březík zajistily občerstvení koledníků. Hlavně ale děkujeme
všem, kteří přispěli do kasiček. V holešovském mikroregionu půjdou vybrané peníze na přímou pomoc lidem v nouzi, rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci, na rozvoj nízkoprahového klubu Coolna a dům sv.
Vincence pro lidi bez přístřeší. Po sečtení všech částek uveřejníme výsledky sbírky na webových stránkách města a Charity Holešov.
Charita Holešov, foto na straně 27
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Cestovatel pokřtí svou novou knihu
Holešov| Jméno Ing. Dušana Macešky není
Holešovákům neznámé. Vystudoval holešovské gymnázium a Vysokou školu báňskou
v Ostravě, pracoval jako hydrogeolog a sanační geolog. Jeho největším koníčkem se stalo cestování. Jak je uvedeno na přebalu jeho
nové knihy, je přímo vášnivým cestovatelem
a doposud navštívil 61 zemí.
Kromě všech evropských zemí zavítal do
Asie, Afriky, v roce 2010 procestoval polovinu Austrálie a Nový Zéland, jihozápad USA,
Mexiko a Guatemalu. Věrným „parťákem“ na
všech cestách je jeho manželka Vlasta, profesí učitelka zeměpisu. Ing. Maceška si však své
zážitky nenechává pouze pro sebe a pro své
blízké, ale velmi rád s nimi seznamuje širokou
veřejnost na svých přednáškách spojených
s promítáním fotografií. A že je o přednášky
Ing. Dušana Macešky velký zájem, svědčí vždy
do posledního místečka zaplněná studovna
Městské knihovny Holešov. Jeho vyprávění je vždy poutavé, plné zajímavých postřehů
a vtipných komentářů, doplněné velkým množstvím fotografií. V knihovně jsme byli poctěni,
že první kniha „Vzpomínky na Bajkal“, kterou
Ing. Dušan Maceška napsal, byla slavnostně

pokřtěna právě u nás. Jme proto rádi, že křest
druhého titulu „Za indiány do Mexika a Guatemaly“ se zde opět uskuteční. A o čem druhá
kniha je, přiblíží opět citace z obálky nové knihy: „Tato jeho druhá kniha je zveřejněným svědectvím o jeho způsobu vnímání středoamerických kultur, přírodních zvláštností, dějinných
souvislostí a lidských osudů, které se odehrály
na mexickém poloostrově Yucatán a na území
sousední Guatemaly. Čtenáři se tak dostává do
rukou nejen faktografický popis autorovy cesty
po části Střední Ameriky, ale v kontextu s tím
i historické souvislosti mezi indiánskými kmeny Mayů, Toltéků, Zapotéků, Mixtéků, Olméků, Aztéků aj. Jedná se o příběh prožitý v duši
vnímavého pozorovatele, fotografa a zkušeného cestovatele.“
Všechny zájemce o cestopisné vyprávění
Ing. Dušana Macešky proto zveme na přednášku „Zajímavá místa Mexika a Guatemaly“,
která se bude konat ve čtvrtek 4. února 2016
v 17.00 hod. ve studovně Městské knihovny
Holešov, jejíž součástí bude i křest této nové
knihy. A ještě informaci pro zájemce: knihu si
můžete zakoupit přímo v holešovské knihovně.
MěK Holešov

Víčka opět pomáhají. Třeba Simonce

Holešov| Život není vždy jen radost, ale bohužel po nemoci je i starost a velká bolest.
Malá Simonka Slivková se narodila jako zdravá, veselá a krásná holčička, ale její malé bezbranné tělíčko napadl vir zvaný pneumokok.
Po těžké a komplikované léčbě se podařilo Simonce zachránit život, nicméně následkem
užívání silných medikamentů a antibiotik utrpěla vážnou poruchu mozku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
dětem a rodičům, kteří se již více než dva roky
podílí na sběru víček z PET lahví pro Simonku. Jedná se především o 1. Základní školu Holešov, dále se na sběru podílela Mateřská škola Martinice, Mateřské centrum
Srdíčko Holešov, MŠ Prusinovice a Středisko
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volného času TYMY Všetuly, také se zapojila
MUDr. Milada Hurtíková.
Simonka má letos již 8 let, v létě byla na
ozdravném pobytu v Klimkovicích, celý pobyt
byl hrazen z prodeje víček. Tuto léčbu zdravotní pojišťovna nehradí!
1. Základní škola Holešov se navíc zapojila do sběru víček pro Dětskou fakultní nemocnici v Brně. Výtěžek se použije na vybavení místnosti pro rodiče hospitalizovaných dětí
na onkologii, kteří se svými nemocnými dětmi
tráví na oddělení celé dny a někdy i noci.
Ještě jednou všem srdečné díky.
rodiče Renata a Pavel Slivkovi
se Simonkou
Renata Lišková a Marie Nováková

Koupím byt v Holešově,
balkon výhodou.
Tel.: 723 087 466
Holešovsko

SPORT

Na stupních vítězů byl nejčastěji Holešov
Čtrnáct družstev se
zúčastnilo okresních
přeborů
Holešov| V neděli 20. prosince 2015 se na
čtyřech stolech holešovské herny konaly jednorázové okresní přebory družstev mládeže
ve stolním tenise. Účast byla tentokrát rekordní - celkem 14 družstev. Jednalo se o to, kdo
bude v mládežnických kategoriích okresním
přeborníkem v soutěžní sezoně 2015/2016.
Pouze Holešovu se podařilo mít družstvo na
stupních vítězů ve všech čtyřech kategoriích.
Družstvo žáků v sestavě Milan Severa, Matěj Půček a Martin Zicháček obsadilo celkově
třetí místo, družstvo dorostenců v sestavě David Stoklásek, Jakub Chmelař a Milan Severa
obsadilo celkově také třetí místo, když v semifinále prohrálo nejtěsnějším rozdílem 4:3
s pozdějším vítězem Bystřicí pod Hostýnem.
Družstvo žaček v sestavě Leona Hlobílková,
Eva Ševčíková a Klára Chmelařová dokonce vyhrálo jak kategorii žaček, tak i kategorii
dorostenek. Dvě zlaté a dvě bronzové medaile jsou tedy pro Holešov skvělým výsledkem.
Jen trochu horší výsledky měla Bystřice pod
Hostýnem, která získala celkem tři medaile,
a to dvě zlaté a jednu stříbrnou. Naopak téměř zcela zapadlo okresní město Kroměříž,
které získalo pouze jednu stříbrnou medaili.
Jeho žákovské družstvo navíc prohrálo i s holešovskými dívkami. Pokud vezmeme v úvahu, že holešovským žákům chyběli i dva naši
v současné době nejlepší žáci - Adam Hlobil

Bronzoví dorostenci s ostatními medailisty a organizátory přeborů. 

2x foto | archiv TJ

a Michael Sigmund, mohly by být výsledky
s nimi ještě lepší. Bystřice pod Hostýnem,
Kroměříž či Hulín poslaly totiž do okresních
přeborů to nejlepší, co v současné době mají.
Velké poděkování si tedy zaslouží všichni
holešovští hráči i hráčky, a to i ti, kteří nakonec na stupně vítězů nedosáhli (nejsou výše
vyjmenovaní) a získávali pouze první turnajové zkušenosti. Díky patří také všem trenérům za jejich obětavou práci a samozřejmě
i rodičům, kteří své ratolesti ke zdravému pohybu vedou.
Libor Liška,
předseda oddílu stolního tenisu TJ Holešov
Radek Doležel,
člen výboru oddílu stolního tenisu TJ
Holešov

Dvakrát zlatá děvčata L. Hlobílková, K. Chmelařová,
E. Ševčíková s trenérkou K. Valchářovou.

Mladé gymnastky si poměřily síly při Mikulášských závodech
Na tradičních Mikulášských závodech, které uspořádal 9. prosince 2015 oddíl sportovní
gymnastiky TJ Sokol Holešov, si s chutí zazávodily gymnastky od těch nejmenších pětiletých až po dvanáctileté.
Přípravy byly náročné, celé dva měsíce se
všechny gymnastky soustředily na nacvičování sestav, které se snažily vypilovat do nejmenších detailů. Na závody se všechny těšily a pilně
trénovaly. I když je to pro některé z nich možná
trochu stresující, každá se těšila, jak si poměří síly s ostatními. Na jejich sportovní výkony
se však těšili i rodiče, příbuzní i známí gymnastek, kteří přišli ve velkém počtu podpořit ty
své gymnastky. Závody proběhly ve skvělé atmosféře, diváci odměňovali potleskem každý
výkon a holky byly za to velmi rády. Mnohdy
podaly dokonce lepší výkony než při nácviku.
Naopak některým to zrovna tentokrát nevyšlo,
viděli jsme i slzičky, ale jednou to holt vyjde,

Leden 2016

jindy ne. Odměna byla ale pro všechny. Samozřejmě ty na nejvyšších stupních dostaly příslušnou medaili, pro všechny však byly připravené diplomy a balíček s ovocem a sladkostmi.

Takže nakonec uschly i ty slzičky a všichni se už
těší na další závod.
Za výbor TJ Sokol Holešov
Hana Georgiánová
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Jela jen „na zkoušku“ a získala medaili
| JANA ROHANOVÁ
Holešov | Začalo to ve
třech letech. Tatínek naučil svou dceru Libušku
jezdit na kole a sledoval,
jak ji to baví. Kopce nejprve zvládala s jeho pomocí, ale postupně se
lepšila a lepšila. Jednoduchou jízdu vystřídal
terén v lese a nakonec přišel okamžik, když
dcera svému tatínkovi na závodě ujela. A přesně tehdy (asi dva roky zpět) bylo jasné, že Libuška se musí posunout.
Takto nějak by se daly popsat začátky dnes už poměrně úspěšné bikerky Libuše
Prchalové.
Shodou okolností si před nějakou dobou
o mladou sportovkyni napsal trenér z Přerova.
Všiml si jejích sportovních kvalit a nabídl Libušce a jejím rodičům, aby přijeli na trénink.
„Moc se mi to líbilo. Už to bylo něco jiného
a na poloprofesionální úrovni,“ hodnotí začátky závodění čtrnáctiletá sportovkyně.
Tréninky jí kromě zlepšení přinesly taky
bonus v podobě kamarádů a týmu. Pětkrát
týdně dřina v terénu i na silnici brzy přinesla výsledek.
„Začala jsem závodit na horském kole, zúčastnila jsem se Českého poháru, Valašského poháru a loni v květnu mě nominovali na
olympiádu dětí a mládeže, která se konala

v Plzni. Ze Zlínského kraje jsme byly vybrány
dvě bikerky,“ popisuje závodnice.
Ačkoli ještě nepatřila mezi zkušené závodnice, podařilo se jí získat pěkná umístění: dvakrát šestá, jednou pátá a na mistrovství ČR
v Terezíně byla sedmá. „A to byl úspěch, protože se jednalo o jízdu na silničním kole a na
něm jsem tehdy pořádně trénovala jen chviličku,“ říká Prchalová.
Na přeboru horských kol Zlínského kraje
pak byla druhá a poté třetí v silničním závodě
Českého poháru mládeže a žen v Praze.
Mezi tréninky se výjimečně dostala také
na dráhu. „Byla jsem tam všeho všudy asi čtyřikrát. A proto když jsem dostala nabídku zúčastnit se mistrovství ČR v Praze, které se konalo o víkendu 19. a 20. prosince, brala jsem
to jen jako zkoušku. Vyfasovala jsem kolo, které se mimochodem od toho klasického liší tím,

že nemá brzdy ani přehazovačku (takzvaný
„furtšlap“), a absolvovala jsem 6 závodů v disciplíně omnium. Každý den se jely tři závody,
a když byly v neděli sečteny konečné body, byli
jsme všichni překvapení. Byla jsem v kategorii
kadetek třetí,“ říká s úsměvem závodnice.
Čtrnáctiletá nadějná sportovkyně momentálně navštěvuje devátý ročník církevní základní školy v Kroměříži. Školu a sport se jí prý
daří skloubit prakticky bez větších problémů.
„Je to zvláštní, ale čím víc závodím, tím
víc mi pak jde učení. Asi je to tím, že z tréninků chodím domů s prázdnou hlavou,“ dodává.
Studium díky vstřícnosti učitelů řeší individuálně a z jejích úspěchů mají prý kantoři radost.
Kromě jízdy na kole Libušku baví jezdectví.
„Je to moje druhá vášeň, a jelikož při kole mi
moc času na jiné koníčky nezbývá, nebylo snadné tuto zálibu prakticky opustit,“ svěřuje se.
Aby o ni úplně nepřišla, rozhodla se s rodiči přihlásit se na střední zemědělskou školu,
obor zemědělství a chovatel koní.
Nyní sportovkyně pokračuje v zimní přípravě, čeká ji soustředění na silničních kolech v Chorvatsku a poté další závody. A sen?
Olympijské hry.
„Cyklistika je hlavně o bandě lidí a o velmi dobrém týmu. Musíme si všichni takříkajíc sednout, aby všechno skvěle fungovalo.
V závodě sice jede každý sám za sebe, ale když
nefunguje tým, nefunguje nikdo,“ uzavírá Libuše Prchalová.

Mikulášský turnaj v ženském fotbale vyhrála Šaľa
Předvánoční čas bývá v holešovském ženském fotbale časem uskutečněných mezinárodních turnajů. I v letošním roce po vydařené
akci žákyň a žáků nabídl Dívčí fotbalový klub
Holešov příznivcům tohoto sportu hodnotnou
podívanou v kategorii žen - první prosincovou
neděli mohli návštěvníci sportovní haly 1. Základní školy sledovat napínavé souboje osmi
dívčích týmů o vítězství v Mikulášském turnaji. Tato akce se konala mj. pod záštitou fotbalisty Zdeňka Grygery a holešovských zastupitelů Mgr. Svatavy Ságnerové a ing. Jaromíra
Tomšů. Přihlížející diváci viděli zápasy 5 družstev ze Zlínského kraje včetně domácích děvčat
a třech zahraničních tradičních účastníků (Goczalkowice Zdrój – Polsko, FK Slovan
Dusľo Šaľa a TJ Kovo Beluša – oba celky ze
Slovenska). Turnaj se poprvé hrál systémem
každý s každým, k vidění byly velmi vyrovnané výkony a až do posledního utkání bojovaly
dívky o medailová umístění. Vyrovnanost výsledků poprvé přinutila pořadatele přepočítávat výsledky v minitabulkách; k lítosti pořadatelů v nich však nefiguroval domácí celek.
Našim děvčatům se nedařilo především střelecky a kvůli několika individuálním chybám

14

v ofenzivě a zbytečně inkasovaným gólům obsadilo nakonec holešovské družstvo až 6. místo; dlužno však podotknout, že v domácím celku absentovaly dvě útočnice z důvodu nemoci.
Vítězem turnaje se stalo družstvo Šaľy před
polským celkem, rovněž všechny individuální
ceny si odvezly mimoholešovské hráčky.
Součástí turnaje byla jako každý rok charitativní tombola, jejíž výtěžek věnoval domácí tým Michalce Macurové a Romanu Trefilovi
- ti se svými rodiči finanční příspěvek převzali
před zaplněnou halou za obrovského potlesku
přítomných. Byla tím opět naplněna idea sounáležitosti a pomoci zdravotně znevýhodněným lidem.
Poděkování za organizaci této akce patří
především Leoši Pospíšilovi (časoměřič), Martině Kotasové a Lence Kasalové (realizace tomboly), všem rozhodčím, kteří dohlíželi na férový průběh sportovního klání; dále personálu
firmy Starý pivovar (zabezpečení stravování
hráček a provoz bufetu) a všem těm, kdož se
na průběhu turnaje jakkoliv podíleli. Finančně
celou akci podpořili a poděkování si rovněž zaslouží Zlínský kraj, DFK Holešov, město Holešov, Každý může pomáhat z. s., Krajská rada

AŠSK ČR Zlínského kraje, spolek Olympia,
nadace SYNOT a výše jmenovaní zastupitelé.
Za výbor Dívčího fotbalového klubu Holešov
děkuji našim hráčkám, rodičům a fanouškům
za spolupráci a přeji všem úspěšný rok 2016.
		
Mgr. Svatava Ságnerová
DFK Holešov: Kateřina Kasalová, Gabriela
Lipková, Zita Pospíšilová, Dominika Stolářová,
Michaela Fojtová, Veronika Víznerová, Kristýna Zichalová, Karolína Kozlanská, Terezie Pospíšilíková, Ema Jiroušková, Monika Řiháková, Sára Iléšová, Beatrice Kotasová
Výsledky:
1.FK Slovan Dusľo Šaľa 15 bodů
2. Goczalkowice Zdrój 12			
3. Březnice 8
4. Baťov 8
5. Březůvky 8
6. DFK Holešov 7				
7. Beluša 7				
8. Valašské Klobouky 5
Nejlepší hráčka: Martina Bejtkovská (Baťov)
Nejlepší brankářka: Jana Kršáková (Beluša).
Nejlepší střelkyně: Zlata Kadlecová (Březůvky)

Holešovsko

Zhodnocení historické sezóny vzpěračů
Těsně před vánočními svátky posledními soutěžemi v Brně a Boskovicích skončila pro holešovské vzpěrače závodní sezona
v roce 2015. Na výroční valné hromadě, která
proběhla minulý týden v kroměřížské kuželně U Nedopilů, mohli vzpěrači konstatovat,
že to byla vpravdě sezona historická. Zvolání
„Máme mistra!“ si mohli holešovští vzpěrači
zakřičet hned pětkrát.
Vše začalo už na jaře, kdy titul mistra České republiky v kategorii masters získal holešovský trenér Daniel Kolář starší, jenž ve váhové kategorii do 94 kg dokázal ve dvojboji
nasbírat 238 kg, přičemž v trhu vzepřel 106
kg a v nadhozu 132 kg. Z této soutěže dovezli naši veteráni ještě další tři cenné kovy, a to
jmenovitě Vladislav Doležel (2. místo v kategorii do 105 kg), Robert Šemnický (3. místo
v kategorii nad 105 kg) a dokonce i nejmladší
holešovský veterán Jiří Rybář (2. místo v kategorii do 69 kg).
Nezaháleli jsme ani na poli mládežnickém. Z mistrovství České republiky juniorů
do 20 a 23 let dovezl teprve osmnáctiletý Josef Kolář stříbro ve věkové kategorii do 20 let.
Mezi třiadvacetiletými se po urputném boji
prodral na třetí místo, když jej o pouhé dva
kilogramy porazil pražský závodník Adam
Dobeš. Naši junioři se mohli předvést i doma,
když se v Holešově konalo mistrovství České republiky juniorů do 17 let a juniorek do
17 a 20 let. Bronzovou medaili v hmotnostní kategorii do 85 kg vybojoval Daniel Kolář
mladší. Stříbrnou medaili získala i zástupkyně něžnějšího pohlaví Iva Suszková, která již
stabilně zásobuje holešovské vitríny cennými
kovy.
To nejlepší ovšem mělo teprve přijít. Hodiny ve finském Rovaniemi odbíjely zrovna
jednu hodinu odpoledne, když Daniel Kolář
starší přebíral zlatou medaili na mistrovství
světa masters. Za svůj výkon 107 kg v trhu
a 138 kg v nadhozu si ji rozhodně zasloužil.
Tímto se zasloužil již o druhou letošní zlatou
mistrovskou medaili. Tahle měla ovšem příchuť světovou.
Další nečekaná prvenství čekala na naše
vzpěrače v listopadu v pražské Stromovce,
kde se konalo mezinárodní mistrovství České
republiky mužů, žen a juniorek do 23 let. Největší překvapení se událo v hmotnostní kategorii do 85 kilogramů, kde nás reprezentoval
junior Josef Kolář. Před cestou do Prahy bychom považovali za úspěch umístění v první
desítce, to co se ovšem odehrávalo na pódiu,
bychom si nepředstavili ani v těch nejdivočejších snech. S obrovskou dávkou štěstí se dokázal postavit zkušenějším závodníkům a ve
strhujícím finále oplatil domácímu Adamu
Dobešovi porážku z jara. Se sto šesti kilogramy v trhu a sto čtyřiceti kilogramy v nadhozu se stal prvním mistrem České republiky
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Nahoře: Josef Kolář, dole: Iva Suszková.

Foto | archiv

mužů v téměř čtyřicetileté historii holešovského vzpírání! Nezahálela ani jeho oddílová
kolegyně Iva Suszková, která získala stříbrnou medaili v kategorii žen a zlato v kategorii juniorek do 23 let. Tím dovršila senzační
výsledek, který jsme v Praze předvedli. Iva se
mimo jiné nyní připravuje na dubnové mistrovství Evropy žen, kde se bude snažit ve své
hmotnostní kategorii do 48 kilogramů pomoci naší ženské reprezentaci vybojovat místo na
olympijské hry do brazilského Rio de Janeira.
Mladší žáci se na mistrovství České republiky opět po roce představili v Holešově.
Naši nejmladší atleti, kteří soutěží v trojskoku snožmo, hodu medicinbalem a v předvedení vzpěračské techniky, nezklamali. O naši
poslední letošní mistrovskou zlatou medaili
se postaral Jan Kolář, který dokonce v kategorii do 62 kg vytvořil české rekordy v trojskoku a hodu medicinbalem. Honzovi se nakonec podařilo překonat i rekord v nadhozu
na předvánoční Velké ceně Zlína, celkem vytvořil v r. 2015 osm českých rekordů! Další „placku“ na mistrovství ČR mladších žáků
získal talentovaný Nicholas Adensam, když
po bojovném výkonu nakonec prohrál o pouhé 4 body s chomutovským Matuchou. Kdyby

se Nicholasovi podařilo hodit medicinbalem
o pouhých 40 cm dál, měli bychom dalšího
mistra. Největší opory Jana a Nicholase doplnili ve finále ligy David Marabetti a David Kolář a společně dokázali vybojovat krásné druhé místo v soutěži družstev.
Další úspěch už sice nebyl medailový,
avšak historický určitě byl. Po postupu našeho „A“ družstva mužů do nejvyšší soutěže se
naši muži dokázali s nabitou konkurencí vyrovnat vskutku výborně – v extralize obsadili
konečné 5. místo a budou město Holešov reprezentovat v nejvyšší ligové soutěži i v roce
2016 jako jediné sportovní družstvo okresu
Kroměříž v olympijských sportech. Ani naše
„béčko“ nezahálelo a suverénně vyhrálo třetí ligu. Ovšem kvůli vysoké časové vytíženosti některých našich závodníků, kteří se věnují
jako trenéři hlavně mládeži, se postup do druhé ligy stal nereálným.
Řadu dalších medailí získali naši vzpěrači
na mezinárodních turnajích u nás i v zahraničí – např. v Kopřivnici, Zlíně, Budapešti,
Ružomberku, Štúrovu. A ti závodnici, kteří medaile ještě nedovezli, jistě získali cenné
zkušenosti do dalších let.
Kromě vzpěračů se v našem oddílu připravují také závodníci soutěžící v „Crossfitu“,
silovém trojboji a šplhu na laně. „Šplhači“ dokonce v r. 2015 na mistrovství ČR středních
škol vyhráli zásluhou Denise Křižánka titul
mistra ČR a družstvo dorostenců vytvořilo
český rekord středních škol. Z dalších siláků
úspěšně reprezentoval na mezinárodním turnaji v tlaku na lavici konaném v Žilině Laďa
Kendiura, který přivezl dvě medaile, když dokázal „zabenčovat“ 212,5 kg.
A na co se můžou „Holešováci“ letos těšit? Do našeho města zavítá historicky poprvé
i extraligová soutěž mužů, což znamená, že
se v Holešově představí ti nejlepší čeští vzpěrači v čele s olympioniky Jiřím Orságem, Tomášem Matykiewiczem, Liborem Wälzerem,
maďarským reprezentantem Ferencem Gyurkovicsem a slovenskými reprezentanty Richardem Tkáčem a Petrem Poláčkem, který startuje v dresu Holešova. Tímto bychom
chtěli všechny sportovní příznivce na tuto
ojedinělou sportovní akci, která proběhne
14. května, jménem celého oddílu vzpírání
pozvat a doufáme, že rok 2016 bude stejně
úspěšný jako ten loňský.
Zároveň provádíme stálý nábor nových
zájemců z řad dětí, mládeže i dospělých. Nabízíme všestrannou atleticko-gymnastickou
přípravu, dále posilování, funkční crosstrénink, přípravu na soutěže ve šplhu na laně
a speciální vzpěračský trénink s možností
účasti na soutěžích v ČR i v zahraničí. Kontakt na tel.: 737 665 114
Daniel Kolář
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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.

Chráníme veřejné finance, bráníme
nesmyslným rozhodnutím
Na posledním jednání zastupitelstva jsme
opět ukázali, že máme jasný názor na dění ve
městě, pevně stojíme za naším programem
a máme vizi, jak by mělo město hospodařit. Nezradíme své voliče, jejich důvěra je pro nás cennější než zákulisní dohody s vládnoucí koalicí.
Právě proto jsme navrhli a prosadili osvobození od poplatku za popelnice, zatím alespoň
pro seniory nad 75 let, a budeme dále prosazovat jeho snížení všem. Kde na to vezmeme?
Snížíme neustále rostoucí mandatorní výdaje,
nebudeme zaměstnávat své „kamarády“, ale
dobře zaplatíme ty úředníky, kteří odvádějí poctivou práci.
Postavili jsme se proti návrhu koalice, aby
se zvýšily kompetence rady města tím, že by
mohla bez souhlasu zastupitelstva navyšovat
cenu investičních akcí, a to až o 25 %. Díky dalším rozumným zastupitelům, kteří se k našemu
postoji připojili, návrh koalice nebyl schválen.
Hlasovali jsme proti navrženému rozpočtu. Náš nesouhlas jsme zdůvodnili v prohlášení

(je dostupné na stránkách: http://holesov.kdu.
cz/). Rozpočet pro letošní rok je jak opsaná písemka. Připravené projekty, do kterých se již
investovalo, se nerealizují. Naopak se do rozpočtu zařazují akce nepřipravené, u nichž neznáme konečnou cenu ani způsob financování.
Akce se spustí a teprve potom se hledají zdroje.
Původní cena několikanásobně stoupne a posloucháme slova „dodělat se to musí“.
Z předloženého materiálu zastupitelům
není zřejmé, kde jsou úspory za investice např.
do zateplování budov, kolik se ušetřilo propuštěním zaměstnanců... Protože však mandatorní výdaje celkově stále narůstají, výdaje na
provoz musí jít potichu na nově zřízená místa,
odborům, případně firmám, jež měly původní
pracovníky nahradit.
O koncepci se jen schůzuje. O tom, že rozpočet není dostatečně připravený, svědčí i skutečnost velkého množství rozpočtových opatření, proti čemuž neobstojí ani argument, že
rozpočet je živý organismus.

I proto v něm chybí naše priority. Holešov
bez hazardu, bezpečnost chodců, kruhová křižovatka u gymnázia, oprava DPS Novosady,
veřejné WC na náměstí, oprava městských zařízení v Tučapích.
Jak by se mohl Holešov obejít bez hazardu,
když na náš návrh opravit budovu DPS někteří
zastupitelé vládnoucí koalice navrhnou demolovat stávající DPS a od pana Valenty (Synot)
koupit rozestavěnou budovu bývalé radnice
a do ní seniory přestěhovat. Budovu, kterou
město prodalo za 14. mil. Kč panu Čechmánkovi a pan Valenta ji získal v dražbě. Takové
„čachry“ odmítáme a bez takových „známostí“
se obejdeme. Víme, že „Holešov bez hazardu“
je reálný. Proto jsme nehlasovali ani pro rozpočtový výhled, který s těmito penězi dlouhodobě počítá.
Uplynulo 13 měsíců vlády „nové“ koalice ve
městě. Schválili druhý rozpočet města. Nic nového však neukázali.
Ing. Pavel Karhan

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
ZVEME VÁS
22. 1. Sousedská aneb Ples v TYMY – zveme všechny rodiče, přátele, sponzory,
sousedy a širokou veřejnost od 20:00,
vstupné: 100,- v předprodeji, 150,-na místě,
k tanci a poslechu hraje skupina QUANTO, zajištěn bohatý program a občerstvení
23. 1. Středověký karneval „Bál princů,
princezen a rytířů“ – od 15.00, pestrý program /tance, hry, soutěže…/
24. 1. Námořnická pohádka pro děti v divadélku TYMY – hostuje divadlo Hvízd od
15.00, vstupné 40,- Kč
24. 1. Taneční polepšovna pro dospělé –
závěrečná od 17.00
28. 1. Pavel Novák KARNEVAL – hudební
program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
30. 1. RC modely – tréning od 14.00, vstup
pro veřejnost 20,- Kč
26. 1. Turnaj v Pinpongu – od 15.30, startovné 10,-, přihlášky do 25. 1.
29. 1. Otevřený domeček – celodenní program pro děti od 9.00 do 16.00, sportovní, vý-
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tvarné, taneční aktivity, cena: 180,- Kč včetně
jídla, přihlášky do 22. 1.
1. – 5. 2. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V TYMY denně: 9.00 – 16.00, v nezbytných případech je možno děti dovézt již od 7.30. Cena:
1 190,- na celý pobyt
1. – 5. 2. JARNÍ POBYT NA TROJÁKU
PRO DĚTI a RODIČE S DĚTMI
ubytování na Trojáku, možnost lyžařského výcviku s instruktorem, cena: 2 550,- / dítě + 500,vleky nebo + 1 500,- vleky a instruktor, 2 950,- /
dospělí
10. 2. Valentýnské dílničky – od 16.00
do 17.30 na ulici Pivovarská, výroba Valentýnských přáníček a drobností pro radost,
cena: 10,- až 30,- Kč dle výrobku, přihlášky
do 8. 2.
12. 2. Premedical – preventivní vyšetření, od
9.00 do 18.00, přihlášky v kanceláři TYMY
12. – 13. 2. Noční valentýnské deskohraní
- od 18.00, cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní,
150,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky do 10. 2.

13. 2. Kouzelnická škola - od 14.00, učíme se
triky a kouzla s Radekrem /noví zájemci se mohou hlásit na druhého pololetí/
13. 2. Valentýnský kouzelník - kouzelnické
vystoupení od 16.00, vstupné: 40,- Kč děti i dospělí
14. 2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2016
Předveď svůj talent ať je jakýkoli (tanec, zpěv,
kouzlení, folklor, skupina, karate, žonglování,
počty a mnoho dalších)
21. 2. DÍVKA ROKU 2016 – děvčata ve věku
13-15let, můžete se již nyní hlásit v kanceláři
TYMY do této zajímavé soutěže, která bude probíhat 21. únoru 2016, hlaste se do 31. 1.
21. 2. DÍVKA ROKU 2016 - FINÁLOVÝ
SPOLEČENSKÝ VEČER
od 16.00 ve společenské hale TYMY, vstupné
20,- Kč/děti, 50,- Kč/dospělí
25.2. Přednáška o zdravé výživě s Blankou Bártovou od 16.00, vstup zdarma
28. 2. Námořnická pohádka pro děti v divadélku TYMY hostuje divadlo Hvízd od 15.00,
vstupné: 40,- Kč

Holešovsko

Kouzlo ohňostroje? Atmosféra zámecké
zahrady, trojzubec, efekty a hudba
Holešovské ohňostroje
jsou v režii Zdeňka Hlobila
z Dobrotic a jeho týmu.
| JANA ROHANOVÁ
Holešov | Chemikálie, rakety a jak sám říká
podobné „hračičky“ ho provázejí od útlého
dětství. Už jako malý kluk byl prý známý tím,
že rád prováděl svým bratrům různé kanadské žertíky. Zájem o obor přetrval až do dospělosti a od roku 1999 se Zdeněk Hlobil zabývá ohňostroji jako živnostník.
Pane Hlobile, co je to vlastně ohňostroj?
Je to zvuková a světelná podívaná, jejímž
principem je hoření kovů. Ty se různě zabarví a poskládáním do různých tvarů vytváří na
obloze světelnou podívanou. Podle hmotnosti černého prachu ve výmetné části a světliček
v efektovém pouzdře dosahují různých výšek
a velikosti obrazců. A ta výška byla letos od
30 do 120 metrů.
Co taková příprava ohňostroje obnáší?
Příprava vlastního holešovského novoročního
ohňostroje začíná každý rok už koncem září.
Je to dáno tím, že tento ohňostroj je originál
jak v sestřihu muziky, tak v některých pasážích i použitou zábavní pyrotechnikou. Na
jeho přípravě se podílejí Honza Habr a Petr
Pacourek z Količína. S touto dvojicí tvoříme
sestřihy muziky. Jaké použiji efekty a choreografii, nechávají zatím na mně. Od půlky prosince pak intenzivně pracuji s Honzou
Habrem a ještě s jedním kolegou na vlastním
ohňostroji.
Letos na Nový rok začalo sněžit. Komplikuje vám práci počasí?
Na to se mě ptá hodně lidí. Vlhko a déšť vadí
pouze výmetným částím, které jsou tvořeny klasickým černým prachem. Efektovým
částím spíše naopak. Jsou tvořeny prvky některých kovů, kterým naopak voda vyhovuje, něco jako okysličovadlo. Pouze nám a divákům déšť, mlha a mráz vadí. V mlze toho
asi moc neuvidíme. Navíc je celý ohňostroj zabezpečen smršťovací fólií proti dešti a sněhu.
Řídíte se také Vy při zajišťování ohňostroje nějakými trendy?
Tak jako ve všem i u tohoto oboru se pokrok
projevuje a skutečně ho musíme sledovat.
Od ručních odpalovacích pultů tzv. OZtek se
v současnosti používají systémy založené na
počítači programovaném odpalování - jak
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dálkovém s dosahem až tisíc metrů, tak i kabelovém s tím, že hlavní impuls z PC se předá
modulům, které pak pracují samostatně – jak
my říkáme, žijí si vlastním životem – tak jak
jsme je na firmě naprogramovali. Také výrobky, které používáme v samotném ohňostroji
- takzvaná zábavní pyrotechnika, procházejí novými trendy, kdy z ruční manufaktury se
zejména u kompaktů začíná prosazovat strojové zpracování.
Důraz na bezpečnost asi nemusím
připomínat...
Velkou pozornost musím věnovat čistotě použité chemie a také bezpečnosti použité zábavní pyrotechniky. Všechny nesou značky CE
a prošly zkušebnou. Protokoly o provedené
zkoušce k jednotlivým druhům pyrotechniky,
jsem povinen na vyžádání kontrolního orgánu, dodatečně doložit.
A konkrétní trendy ohňostrojů?
Třeba Španělé a Portugalci si potrpí na silné zvukové efekty – hlučné ohňostroje. Italové, Číňané s Rusové zase na množství vystřelených efektů. V naší republice se divák
spíše přiklání k technicky provedenému,
s hudebním doprovodem sladěnému ohňostroji a tento trend převažuje celosvětově. Dle mé zkušenosti je to také o individuálním vnímání diváka. Jak se říká: co člověk, to
vlastní pohled.
Každé město ohňostroj nepořádá. Důvodem je cena?
Také já často slyším, že peníze, které ohňostroj stojí, by bylo lepší vložit do užitečnějších věcí. Co na to říct? Tuto otázku si
klademe dlouhodobě. Přestaňte chodit na
tuto podívanou a kde není poptávka, nebude nabídka. Jednoduché. Nedá se však říct,
že by města od ohňostrojů ustupovala, spíše naopak. Střílíme v průběhu celého roku,

a dokonce město Zlín letošním 1. lednem zahájilo, jak řekl primátor města Zlína, novou
tradici setkání se svými občany, taktéž zakončenou ohňovým vystoupením na balkónu radnice a poté ohňostrojem.
V Holešově má ohňostroj úspěch
obrovský...
A to mě upřímně těší. Akce je hojně navštěvovaná a ohlasy občanů jak z Holešova, tak
i ze širokého okolí jsou velmi pozitivní, někdy
i inspirativní.
V čem vidíte Vy jeho krásu?
Holešovské ohňostroje jsou pak oblíbené zejména pro neopakovatelnou atmosférou naší
zámecké zahrady a vodního trojzubce. V kombinaci s ohňovou show a v doprovodu vhodně
vybrané muziky to skutečně vytváří pěknou
atmosféru. Navíc je zámecká zahrada z hlediska bezpečnosti pro diváky ideální.
A slyšíte někdy taky kritiku?
Pochopitelně se najdou i tací, kteří tuto akci
budou kritizovat - jak říkají mí kolegové – „ze
sportu“. Ze svých zkušeností vím, že Holešov
může být na tuto akci hrdý, tak jak na další
klíčové akce, a to Bikemaraton Drásal a také
Holešovskou Regatu a autoveterány. Buďme
rádi, že se v našem městě něco děje a Holešov už není spojován pouze s lentilkami, ale
s širokým kulturním a sportovním děním ve
městě. A věřte mi, že nám tyto akce, včetně
těch pořádaných Muzikou Holešov, jinými
občanskými sdruženími, pracovníky MKS závidí kulturní pracovníci mnoha daleko větších měst v naší republice. Toto říkám vážně
a zodpovědně! Važme si toho.
Na závěr bych chtěl našim občanům jménem
svým s kolektivem odpalovačů popřát do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, optimismu, klidu a míru.
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Co je nového v depozitářích holešovského
městského muzea za rok 2015
Je milou povinností muzea seznámit čtenáře Holešovska alespoň s některými zajímavými předměty, které se v loňském roce staly
součástí sbírky Městského muzea v Holešově.
Za rok 2015 bylo zapsáno 20 nových přírůstkových čísel. 13 čísel bylo zakoupeno, 3 získány jako dar, 1 dědický odkaz a ve 3 případech
se jednalo o staré muzejní fondy, které se nacházely v depozitářích bez evidence a čísla, ale
nepostrádaly historickou hodnotu.
Nejvýznamnějším přírůstkem byla pozůstalost po paní Ludmile Plecháčové-Mucalíkové, čestné občance města, ale o ní jsme informovali brzy po nálezu (Holešovsko, duben
2015).
Každý rok máme štěstí na obrazy některého z regionálních malířů. Z pestré tvorby Františka Růžičky (1882–1958) jsme získali olej na plátně zachycující krajinu někde
u Držkové a také pastel Holešovské náměstí
v zimě, který vykresluje nádhernou atmosféru
města v tomto období.
Zajímavý je soubor 24 tabel, která sloužila
pro výuku žákyň Městské odborné školy pro
ženská povolání v Holešově. Každé tablo je
označeno dvojjazyčným razítkem této školy.
Na tablech jsou obrázky krojů různých autorů
z různých oblastí Československé republiky.
Studentky se podle těchto vzorů vzdělávaly,
kupříkladu zhotovovaly kopie krojů. Zmíněná
škola působila v Holešově od dvacátých až do
padesátých let. Začínala v budově bývalého sirotčince v Bezručově ulici (dnes ZUŠ).
Díky výstavě Letní iluze XIII. se podařilo shromáždit a získat soubor grafik vytvořených pro město Holešov a Castellum Holešov v letech 2008–2015. Na zmíněné výstavě

měly své čestné místo hned u vchodu. Přední
osobnosti české výtvarné scény (Boris Jirků,
Xénie Hoffmeisterová, Hebert Kisza a Hana
Čápová) vytvořily pro Holešov vzácná díla,
která díky omezenému nákladu budou časem
nabývat na ceně. V Městském muzeu by jistě
měla být zastoupena. Poděkování, že se je podařilo všechna získat, patří starostovi našeho
města Mgr. Rudolfu Seifertovi.
Mezi předměty získané převodem z Městské knihovny patřily plány Letiště Holešov
ze 70. let a malovaný diplom udělující čestné
občanství T. G. Masarykovi. Uvedené datum
22. listopadu 1918 je na něm nejzajímavější pouhý týden po zvolení T. G. M. prezidentem.
Jan Rolek je zde označen jako starosta města,
ale do této funkce byl zvolen až později. List
byl pravděpodobně zhotoven pro příležitost
přijetí delegace města Holešova prezidentem
republiky 6. února 1919, kde mu byl originál

předán. Ale důvody opatření starším datem
neznáme.
Mnozí si jistě vzpomenou na pamětní desku na malém domečku č. 1021/10 na nám. sv.
Anny. Připomínala, že v domě ve 30. letech
pracoval OV KSČ. Deska byla po roce 1989
odstraněna a my jsme ji získali od současných
majitelů domu, kteří ji zde uchovávali. Ukazuje předlistopadové protežování dějin KSČ.
V muzeu doplní soubor jiných memoriálních
památek z této doby.
Protože ale muzeum není jenom „shromaždištěm“ starých věcí, ale živou institucí,
připravujeme i na letošní rok množství akcí,
které chtějí všem přibližovat historii a vlastivědu Holešovska. S těmi nejdůležitějšími akcemi budeme čtenáře postupně seznamovat.
Mgr. Ondřej Machálek
správce muzea

Holešovská ZUŠ se v adventním čase zapojila do charitativních projektů
Celkem 12 základních uměleckých škol
Zlínského kraje se aktivně zapojilo do projektu novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně, vedeného p. primářem
MUDr. Jozefem Mackem, Ph.D.
Projekt, s jehož posláním se můžete seznámit na webových stránkách www.malemimi.cz, je zaměřen na individualizovanou
péči o předčasně narozené děti a jejich rodiče. Umožní rodičům být již od narození dítěte spolu s ním, což přináší dětem zřetelný prospěch pro jejich další vývoj. Do tohoto
projektu jsme se rádi zapojili i my a koncert
našich žáků se uskutečnil v prostorách koncertního sálu 15. prosince v podvečer. Výtěžek byl zaslán na transparentní účet oddě-
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lení neonatologie Krajské nemocnice T. Bati
a bude využit na rekonstrukci pokojů pro individualizovanou péči.
Dalším počinem naší školy byl koncert
souboru Corda Magico, pořádaný ve spolupráci s Každý může pomáhat o. s., dne 20.
prosince v Drive Clubu kina Svět. Výtěžek byl
zástupci obou zmíněných spolupořadatelů
předán rodičům tří handicapovaných dětí.
Dne 7. ledna 2016 proběhl Tříkrálový koncert v kostele u sv. Anny, jehož výtěžek bude
darován Tříkrálové sbírce místní Charity.
Bylo nám ctí zúčastnit se těchto aktivit
a věříme, že takovéto akce mají a vždy budou
mít místo v dění našeho města.
Ředitelství a pedagogové ZUŠ Holešov

Holešovsko

PŘÍSPĚVKY DOPISOVATELŮ

Pocta Sinatrovi s Big Bandem Holešov
Holešov| Přesně na den nedožitých 100. narozenin krále swingu a legendárního amerického zpěváka a herce Franka Sinatry – 12. 12.
2015 - připravil skvělý Big Band Holešov Josefa Hájka koncert swingové a jazzové hudby
jako poctu geniálnímu hudebníkovi, majiteli
dokonalého hlasu, zpěváku výborných technických kvalit, schopného dokonalého vcítění do písně.
Na pódiu holešovského kina Svět osobitě interpretovali dvacítku sinatrovských hitů
tři pěvečtí sólisté – Petra Foltýnová, Josef
Vaverka a Martin Hejník. Kromě toho se orchestr blýskl znamenitou interpretací několika skladeb velkokapelového jazzu. Posluchači, kteří zcela zaplnili sál kina, od začátku
odměňovali interpretaci jednotlivých skladeb bouřlivým potleskem. A to v něm zdaleka neseděli jen skalní fanoušci swingu a jazzu.
Samozřejmě s největším úspěchem se setkaly nejpopulárnější písničky jako např. Strangers in The Night, My Way, Something Stupid, Cheek to cheek, New York, New York, Fly
me to the Moon aj., velký úspěch však měly
i jazzově vyhraněné orchestrálky, ve kterých
mohli posluchači ocenit vzrůstající úroveň kapely a znamenité výkony jednotlivých sólistů
(skvělou trubku Tomáše Černocha, altsaxofon

Petra Poláka, tenorsaxofony Josefa Lupínka
a dr. Jaroslava Kubici a trombon Dr. Norberta Svačiny). Pochvalu si zaslouží všechny
sekce orchestru za přesné frázování a čisté ladění. Ocenit je třeba i přesnou souhru jednotlivých sekcí, jejichž spolehlivou hybnou
pákou je rytmická skupina ve složení Víťa
Krejčiřík (bicí), Zdeněk Janiš (klávesy) a Josef Hájek (baskytara).
K pohodové atmosféře koncertu přispěli
i oba neformální moderátoři – zpěvák Josef
Vaverka a klarinetista a altsaxofonista Petr
Polák, kteří při tom úspěšně uplatnili svoji
uvolněnou spontánnost a smysl pro humor.
Zvláštní poděkování pak patří bandleadrovi
Josefu Hájkovi.

Kromě všech organizačních záležitostí spojených s fungováním orchestru se stará
také o výběr skladeb a je i jejich excelentním
aranžérem. V posledních letech založil velmi
záslužnou tradici, když na koncertech svého
orchestru postupně připomíná posluchačům
světové velikány swingové a jazzové hudby při
jejich významných životních jubilejích (Duke
Ellington, Count Basie, Glenn Miller a Frank
Sinatra).
Rozjásané hlediště kina Svět v průběhu
koncertu potvrdilo, že swing a jazz je hudba,
která sdružuje lidi, hudba radostná, povznášející a velice příjemná.
Ing. František Rafaja

Každý může pomáhat a Corda Magico pomáhají potřebným
Adventní a vánoční čas jsou historicky obdobím postním, časem rozjímání a dobrých
skutků; obdobím radostného očekávání, světla
a štěstí. Spolek Každý může pomáhat uspořádal v prosinci několik akcí, při kterých kromě
záštity sportovních a kulturních aktivit opětovně podpořil potřebné spoluobčany a naplnil tak
myšlenku vzájemné pomoci všech všem lidem.
Prvním počinem byl mezinárodní halový
Mikulášský turnaj v kopané žen, pořádaný ve
spolupráci s Dívčím fotbalovým klubem Holešov, při kterém byl předán holešovským občanům Michalce a Romanovi výtěžek z turnajové
tomboly navýšený o finanční částky věnované
soutěžícími týmy ze zahraničí i České republiky. Poslední adventní neděli se pak v kinoklubu Holešov setkalo téměř pět desítek posluchačů při vánočním koncertu souboru Corda
Magico a vyslechlo si v podání pěti vystupujících svátečně laděné melodie a nádherný zpěv,
obojí doprovázené komentářem Sylvie Šimečkové. Neopakovatelná sváteční atmosféra,
umocněná přednesenými adventními tématy,
uchvátila všechny přítomné diváky a přenesla
je na více než hodinu z předvánočního stresu
a shonu do času rozjímání a pokory, do času
naděje, lásky a štěstí… Výtěžek z dobrovolného
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vstupného, dobrovolné dary a příspěvky firmy Plastika a. s., ing. Luďka Frnky ze Zahradnictví ARBO, Moravian Bikers Clubu Holešov
a spolku Každý může pomáhat byly po ukončení koncertu předány zdravotně handicapovaným dětem – babička Michalky ze Všetul,
maminka Michalky z druhého konce Holešova
a maminka Sárinky převzaly finanční příspěvky, které budou použity na zakoupení zdravotních pomůcek, potravinových produktů
a dalších zdravotních potřeb, jež zvýší životní
komfort nemocných dětí.

Děkuji souboru Corda Magico za nádherné
hudební vystoupení, uskutečněné pro dobrou
věc; děkuji rovněž všem návštěvníkům sportovního turnaje i koncertu, kteří v hektické
předvánoční době věnovali svůj čas a finanční příspěvky potřebným lidem. Ať je rok 2016
pro všechny z nás zvonečkem, na který můžeme každý den zazvonit a zvoněním darovat komukoliv radost, lásku a štěstí.
Mgr. Svatava Ságnerová,
Každý může pomáhat
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Holešovští zahrádkáři dělají inventuru
...nejen věcnou, ale také tu
v akcích z roku 2015.
Podzimní výstavou která se uskutečnila 20. až 22. 11. 2015 zakončili své
celoroční aktivity. Na této výstavě ukázali ještě přes 70 vzorků ovoce a zeleniny, které se
urodily na jejich zahrádkách. Zde se také
prezentovala i děvčata, která si vyrobila ve
středu 17. 11. před výstavou krásné adventní
vazby a nechala je zde pro inspiraci ostatních
návštěvníků. Nechyběla nabídka medů od
místních včelařů. Současně jsme pro zájemce
a pěstitele hrušní zajistili přednášku praktika
a odborníka ze Vsetína přítele Jiřího Martiše - žel účast posluchačů z řad holešovských zahrádkářů byla zoufalá!
Ale inventura se dělá od začátku, takže
z našich celoročních akcí připomenu Výroční
členskou schůzi, která se konala 14. 3., vzápětí jsme pozvali zájemce na přednášku „Tentokrát o jabloních“.
V dubnu se na zámku v Holešově sešlo
bezmála 80 žáků z devíti ZŠ našeho okresu,
kteří se utkali ve vědomostní soutěži okresního kola mladých zahrádkářů.
Vítězové Matěj Obšivač z Gymnazia L. J.
Holešov za mladší kategorii a Jiří Matějček z
Bystřice p. H. za starší kategorii pak prezentovali náš okres v celostátní soutěži v Rakovníku, kde se oba umístili na středních příčkách
soutěže mezi svými soupeři.
Hned na začátku května jsme se podíleli
na organizaci okresního kola soutěže ve floristice, která se uskutečnila na výstavišti Floria v Kroměříži. I zde se v kategorii žáků zúčastnila děvčata z 1. a 2. ZŠ. Výherkyně v této
kategorii Veronika Rožnovská pak současně s vítězkou za juniory studentkou SŠP - MV,
Michaelou Hlavačikovou soutěžily v zemském kole této soutěže v Prostějově. Do této
soutěže zařazujeme sice i dospělé soutěžící
v kategorii seniorů, ale naše soutěžící, z nichž
Terezka Langrová a Jana Skotková,

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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které se umístily na 1. a 2. místě, rozhodně
do seniorů věkem nepatří. Tato děvčata
dokonce postoupila až do celostátního
kola v Lysé nad Labem.
V plném létě jsme pořádali zájezd nejen
odborně zaměřený na sady „ÚSOVSKO“ na
severní Moravě a arboretum v Bílé Lhotě, ale
také kulturní návštěvou hradu Bouzova a muzea tvarůžků v Lošticích.
Podzim u nás zahájil pan Jaroslav Svoboda moštováním jablek, těch se letos vylisovalo v naší provozovně 7 360 kg,
a vařením povidel ze švestek, kterých
si donesli zákazníci přes 1000 kg. Mezi
naše zákazníky se pravidelně už několik let
řadí i malí žáci z 1.ZŠ, kteří si vždy přijdou
s paní vychovatelkou moštovat vlastní jablíčka a mošt si vychutnávají už po cestě domů.
Podzim je vždy spojen s výstavou ovoce
a všech výpěstků ze zahrádek. A tak i my jsme
se zúčastnili a instalovali krásnou oblastní
výstavu ovoce a zeleniny, která se už je
také součástí Podzimní Florie na výstavišti v Kroměříži. Tam vlastně práci zahrádkářů
z celého okresu doplněnou o květinová aranžmá z rukou našich členek, mohou hodnotit
všichni návštěvníci výstaviště.
Také letos se nám dostalo za naši expozici krásného zhodnocení nejen od běžných
zájemců, ale také od ředitele výstaviště Olomoucké Flory a také od předsedy ČZS Stanislava Kozlíka.
Chtěla bych touto cestou poděkovat těm
málo členkám a členům zahrádkářů z celé
naší ZO, kteří se vždy účastní každé naší brigády na úklid, přípravu výstavy či pomoc při
organizaci soutěží pro děti.
Všem zahrádkářům, členům naší
ZO, všem našim příznivcům přejeme
i touto cestou POHODU, ZDRAVÍ A DO
CELÉHO ROKU 2016 HODNĚ ELÁNU
NA ZVLÁDNUTÍ SVÝCH ZAHRÁDEK.
Za výbor  ZO ČZS Holešov Vlasta Čablová

Hasiči získali na svou práci dotace
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Holešova, která se společně s profesionálními hasiči podílí na likvidaci požárů, dopravních
nehod a zasahuje při záchranných a likvidačních pracích, získala letos
v listopadu z prostředků Zlínského kraje dotaci ve výši 25 tisíc korun.
Peníze byly využity konkrétně na obnovu ochranných pomůcek pro
hasiče – pořízení zásahové přilby, zásahových rukavic, ochranné kukly, zimní čepice, holínek a trička. K zajištění akceschopnosti JPOII
získala jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Holešova pro rok
2015 neinvestiční dotaci od Zlínského kraje ve výši 120 tisíc korun.
Z prostředků byly uhrazeny náklady na mzdy, odměny plynoucí
z dohod o provedení práce, také na zásahovou činnost, pohotovosti
a údržbu požární techniky. 100 tisíc na odměny poskytlo ze svého rozpočtu také město Holešov. Tímto děkujeme Zlínskému kraji za jeho
podporu činnosti dobrovolných hasičů města Holešova.
(roh)

až

1500,- Kč

Holešovsko

V Žopích pořádali čertovskou procházku
Rozsvícení vánočního stromu v Žopích nesahá hluboko do historie. V sobotu 12. prosince
2015 uspořádal osadní výbor tuto akci posedmé ve spolupráci s Klubem Sovička podpořenou projektem Iniciativa mládeže s malou inovací - čertovskou procházkou. Průvod čertů
a jiných pekelných bytostí prošel po setmění
vesnicí v závoji dýmu, strašidelné hudby a světelných efektů. Kdo se nebál, doprovodil pekelníky až k vánočnímu stromu. Ten za přítomnosti představitelů města Holešova rozsvítil
předseda osadního výboru Luděk Hradil. Zároveň popřál všem spoluobčanům příjemné prožití Vánoc a pohodový rok 2016. Poté tóny vánočních koled linoucí se z trubky p. Bohuslava
Smýkala a jeho kolegy vedly všechny přítomné k zasnění a zamyšlení, jaký ten nastávající
rok asi bude…
Věříme, že v Žopích přinejmenším alespoň
tak „akční“ :) jako ten loňský, který si můžete
prohlédnout na: www.zopy.cz
Martina Sedláčková

Výročí – únor 2016
2. 2. 1706

Narozen FRITSCH, Gottfried Bohumír, též Frič, významný sochař a štukatér, jeden z nejvýznamnějších představitelů barokního klasicismu na Moravě. Žák Jiřího Rafaela Donnera, vytvořil plastiky na obou postranních oltářích
v kostele sv. Anny v Holešově a dovršil je v tzv. Černé kapli, přistavěné roku 1748
k farnímu chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Holešově jako hrobka hraběcí rodiny Rottalů. (+ 6. 10. 1750) – 310. výročí narození

6. 2. 2011

Zemřel ZAPLETAL, Jiří, syn holešovského učitele Františka Zapletala. Herec
a spisovatel, absolvent holešovského gymnázia, studoval dramatické umění na
JAMU v Brně. Od svých devíti let hrával v loutkovém odboru holešovského sokolského divadla za tzv. Ossendorfovy éry. Začínal jako herec v ochotnickém Divadle 6. května v Holešově. Po absolvování JAMU působil ve Slováckém divadle
v Uherském Hradišti, odtamtud přešel v roce 1958 do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Poté odešel do Divadla F. X. Šaldy v Liberci, kde působil až do důchodu nejen jako herec, ale i režisér, scenárista a manažer. V důchodu se plně zapojil
do kulturního dění v Holešově. Byl předsedou Občanského sdružení Castellum
v Holešově. Založil své vlastní nakladatelství, knihy nejen vydával, ale sám začal psát, zejména autobiografickou literaturu. Vyprávění o muzikantské kariéře
Gustava Broma, kde je spoluautorem, se dočkalo už druhého vydání - „Můj život
s kapelou“ (1994, 2001). Dále napsal „Milan Uherek vypráví: o Severáčku, o divadle, o sobě“ (1997), „Býti Švorcovou: svědectví herečky o sobě, lidech i událostech“ (2000). Své vlastní vzpomínky vydal ve třech dílech knihy „Jen vzpomínky
tu zůstanou“ (2001, 2004, 2010). (* 2. 4. 1929 v Holešově) – 5. výročí úmrtí

28. 2. 1986

Zemřel ZEDEK, Engelbert, v letech 1957–1972 ředitel LŠU v Holešově, působil jako sbormistr a dirigent orchestru Podhoran. Zkomponoval několik kantát, písní, scénickou hudbu ke hrám Divadla 6. května a upravoval národní písně.
(* 8. 6. 1901 v Holešově) – 30. výročí úmrtí

Tiskárna TYPOservis Holešov hledá zaměstnance na pozici

DTP OPERÁTOR/GRAFIK
Dobrá znalost grafických programů podmínkou
(InDesign, Photoshop,...).
Kontakt:
tel.: 605 870 868, e-mail: typoservis@typoservis.cz

Senioři v Količíně se sešli
se starostou a místostarostou
Holešova

Ve středu 9. 12. 2015 v 17 hodin se v sále místního hostince U Tří lip v Količíně konalo tradiční předvánoční setkání místních seniorů
a vedení města Holešova. Za účasti místního
osadního výboru, představitelů města Holešova a po krátkých proslovech předsedy OV
Radovana Kani a starosty Holešova Rudolfa
Seiferta se představily se svým krásným vystoupením děti z MŠ a ZŠ Rymice. Poté bylo
popřáno nejstaršímu obyvateli Količína panu
Rudolfu Bartákovi, který se 11. 12. 2015 dožívá 94 let. Po slavnostní večeři a přípitku pokračoval program živou hudbou, kterou zajišťoval p. Cholasta zpěvem a tancem, až do
pozdních hodin. Věříme, že si tohle odpoledne všichni užili a už se těšíme na další takové
příjemné posezení :-)
Radovan Kaňa, předseda OV Količín

Leden 2016
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OZS – Odznaky Holešov?
Několik náhodných souvislostí mě v závěru loňského roku přivedlo k potřebě „vyguglovat si“ pojem: Opravny zemědělských strojů
Holešov.
Trochu jsem byl zaskočen, že internetový
vyhledávač, kromě jakýchsi scestných údajů,
najde v minulosti neopomenutelnou holešovskou firmu nejpřesněji až asi v pátém odkazu, a to pod pojmem Odznaky Holešov. Zde
mezi vyobrazeními odznaků kdysi významných holešovských firem (Dřevopodnik, Loana, OPP atd.) se pak krčil i historicky nejpřesnější popis vzniku a fungování holešovských
Opraven zemědělských strojů - OZS. Předchozí odkazy považuji za scestné hlavně proto, že kladou datum vzniku OZS až do poloviny osmdesátých let minulého století, ale
v odkazu Odznaky jsou údaje přesné: Opravny
zemědělských strojů byly zřízeny v roce 1953
jako Krajská opravna STS s původním sídlem
ve Strážnici, odkud byly rozhodnutím KNV
Gottwaldov přemístěny do Holešova. Z počátku se pracovalo na provizorních pracovištích
v Zámecké ulici (dříve fa Polách) a za Rusavou
(dříve fa Zajíc). S výstavbou nového vlastního
závodu se začalo v roce 1955 v dnešní Tovární ulici. Počítalo se s prováděním generálních
oprav traktorů na montážní lince. Po reorganizaci v roce 1959 vznikl nový podnik – Zemědělské opravny, n. p., odštěpný závod Holešov. Další změna proběhla v roce 1960, kdy
se podnik stal součástí VHJ Opravny zemědělských strojů. V roce 1961 byla dokončena
výstavba nového závodu, který se specializoval na generální opravy pásových traktorů.
Od roku 1971 se začal specializovat hlavně na
opravy motorů, zejména traktorů, kombajnů,
řezaček, ale i nákladních automobilů. V roce
1972 byla provedena rekonstrukce závodu za
účelem zvýšení kapacity, technické a technologické úrovně a za účelem snížení nákladů. Sortiment činnosti se v roce 1973 rozšířil
i o opravy vysokozdvižných vozíků. Ve srovnání s rokem 1966 došlo v roce 1986 k pětinásobnému růstu výkonů a sedminásobnému růstu zisku. Privatizací podniku 1. května
1992 vznikla společnost MGM a. s. Od roku
1995 se začaly v MGM vyrábět polní postřikovače pro zemědělství – tažené i nesené. Tato
činnost se postupně stala dominantní a v současnosti je nosným programem společnosti.
MGM patří mezi největší výrobce zemědělských postřikovačů v České republice.
K OZS mám blízký, dá se říci srdcový
vztah. Nejenom proto, že to byla firma, kde
jsem po absolvování základní vojenské služby našel výchozí pracovní pozici pro svůj další
profesní i občanský rozvoj. Ale hlavně i prostředí, kde jsem si „očichal a nasál“ a v dalším
profesním životě nesčetněkrát uplatnil mimořádnou zkušenost. A to tu, že náš český člověk
vyniká mimořádným talentem a zejména pak
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netušenou tvořivostí, jejímž prostřednictvím
dovede vyřešit nevídané. Mnohdy pak věci
a souvislosti, které v jiných zemích za podstatně delší dobu řeší týmy vysoce postavených odborníků.
Shodou okolností mám nyní rozečtenou brožurku významného propagátora české tvořivosti Přemka Podlahy, který v knížce
mj. uvádí zkušenost, že byl v minulosti osloven jedním zahraničním podnikatelem, který
chtěl ve své zemi (10x větší než tehdejší ČSSR)
spustit podobný televizní pořad, jako byl Receptář. Po ročním získávání zkušeností u nás
a pak půlročním zkušebním vysílání ve své
zemi musel podnikatel projekt zastavit. A to
po trpkém poznání, že v jeho rodné zemi nejsou lidé v takovém měřítku tvořiví jako u nás.
I tyto souvislosti mně probíhaly hlavou,
když jsem se na konci loňského roku zúčastnil tradičního setkání bývalých spolupracovníků z OZS. Některé ze spolupracovníků jsem
uviděl poprvé po 40 letech, což se samozřejmě odráželo v mnohdy výrazně změněných
podobách jejich tváří. A mně dává nejvíc práce vzpomenout si na jména, ale po nápovědě
jsem pak ke jménu okamžitě přiřazoval pracovní pozice, na kterých ten který dotyčný
pracoval. Pak, po absolvování exkurze v současných výrobních prostorách MGM, jsem
našel potvrzení toho, že jistý „génius loci“,
dovolím si ho nazvat: tvořivý duch traktorky, žije dál i v současném výrobním úsilí.
A všichni ti lidé, se kterými jsem se tady setkal, vytvářeli právě onoho ducha tvořivosti. Není náhodou, že městský plavecký bazén
stojí tam, kde stojí a rovněž podobu některých
ulic ve městě, jakož i kdysi nádherné firemní
rekreační středisko v Kašavě, výrazně ovlivnila právě tvořivost a elán spolupracovníků
z OZS. Napadala mě samozřejmě i řada dalších vzpomínek a dobového srovnávání. Nelze
je všechny uvádět. Jako to nejpodstatnější mj.
pro mne bylo poučení:
1) Buď otevřený a tady v tomto malém
kolektivu vždy tvá otevřenost najde úrodnou
půdu v nezištné radě a hlavně pomoci zkušeného odborníka z jakéhokoli oboru. Vzájemná
otevřenost je východiskem vzájemné důvěry.

2) Když zde na šatně zapomeneš hodinky, peněženku nebo cokoli cenného, vždy to
i druhý den zůstane ležet na stejném místě na
rozdíl od mýdla nebo šamponu - což považuji
za společnou skupinovou a špičkovou morální výchovu.
Pro mne jako „čecháčka“ pak bylo z počátku mimořádně kouzelné „vyladit“ si sluch při
převlékání na šatně na tvrdé -L- ozývající se
z pravého rohu šatny, kde se převlékali chlapi
z okolí Rusavy, nebo naopak na „kulaté -E- zaznívající z opačného koutu šatny a pocházející
od spolupracovníků z okolí Kroměříže. Prostě
praktické naplnění dobových bedekrů o Holešovu jako městu na rozhraní Valašska a Hané.
Byť jsem v dalším profesním životě prošel
nejrůznějšími pracovními pozicemi i kolektivy s daleko vyšším technickým i technologicky nejmodernějším průmyslovým vybavením,
„traktorka“, jak jsme slangově naší ózéesku
nazývali, byla jediná a nepřekonatelná právě díky lidem, kteří ji spoluvytvářeli. Právě
oni dokázali, mnohdy „na koleně“, zprovozňovat celé řady ruských i německých motorů.
Dlužno podotknout, že mnozí starší kolegové
prošli baťovskými školami, a byť to tehdy nebylo v módě ani jen slůvkem o Baťovi mluvit,
vedli právě oni nás mladší ke správnému vztahu k práci, provoznímu pořádku a všemu, co
spoluvytvářelo onoho „tvořivého ducha“, kterého jsem na prosincovém setkání důchodců
OZS znovu objevil.
Díky, přátelé.
Milan Ercoli

Holešovsko

Kurzy tance a společenské výchovy
Ve spolupráci s Taneční školou A &A Mědílkovi Zlín pořádá každoročně Městské
kulturní středisko již tradiční Kurzy tance
a společenské výchovy pro středoškoláky v reprezentačních prostorách zámku Holešov.
V letošním roce kurz započal v polovině září 16. září 2015 a končí v závěru roku dvěma vánočními plesy. Po novém roce mají možnost se
účastníci zapojit do kurzů pokračovacích. Letos kurzem prošlo přes sto mladých tanečníků.
Kolik stojí v dnešní době kurz tanečních? Podílejí se nějak na jeho hrazení
školy, nebo je to čistě na studentech (jejich rodičích)?
Kurzovné je srovnatelné s cenou na jiných místech v okolí, ale u nás v Holešově se snažíme
cenovou hladinu udržet stále stejnou, aby byla
přístupná všem mladým lidem. Díky podpoře
města Holešov a Městského kulturního střediska mají mladí lidé možnost se věnovat aktivnímu trávení volného času a navíc - získané zkušenosti pak všichni ocení a využijí témeř
při každodenních situacích a komunikaci. Kurzy jsou dobrovolné, a tak jsou čistě o financování vlastními účastníky kurzu, respektive jejich rodiči.
Liší se nějak počty účastníků oproti minulým letům? Dá se pozorovat u mladých lidí třeba nějaký vývoj, větší nebo
naopak menší zájem?
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Počet účastníků kurzu se během několika
let stabilizoval a v současné době jsou dva subjekty, ze kterých je tzv. „gró kurzu“ - a to Gymnázium L. Jaroše Holešov a SPŠ a VOŠ MV
Holešov. Kurz je většinou pro žáky druhých
ročníků středních škol.
Záleží tedy nejen na počtu žáků v ročníku, zájmu škol, na regionu, konkurenci, ale také na vlastní organizaci a prezentaci kurzu. Jaké tance obecně mladé
lidi nejvíc baví a které jim třeba naopak
dělají potíže? Existují nové tance, které přišly až v posledních letech a dřív se
u nás moc neobjevovaly?
Z tanců nejvíce zajímavá je pro tanečníky
latina, chacha, jive, mambo, rádi si zatancují
pomalý waltz, ale také je někdy přání polky či
country. Toto záleží hodně na místním regionu,
jaké je zrovna v ten rok složení kolektivu a pod.

Některý tanec se může v daný rok zviditelnit
třeba nějakým filmem nebo známou hudbou.
Má podle vás vliv na zájem o kurzy tanečních popularita soutěže Stardance,
která v posledních letech slaví úspěch
v České televizi?
Stardance ve své první řadě v začátku
ovlivnila zájem kurzů pro dospělé, ale dnes už
tomu tak není.
Platí i dnes to co platívalo dříve, že do
kurzů se hlásí mnohem více dívek a musejí se tak o partnery nějak „podělit“?
Vždy je snahou hlásit se více v párech, ale
stane se pokaždé, že je někdo nemocen, či chybí a pak je třeba se o partnery či partnerky podělit, i když se v posledních letech v některých
kurzech přihlásilo více pánů.
Mgr. Jana Slovenčíková, MKS Holešov
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Rozpočet města Holešova na rok 2016
Příjmy			
ODDPA

Popis

Rozpočet
2016

Odbor finanční - ORJ. 11
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a
funkčních požitků

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů

3 500

Daň z přidané hodnoty

Vratky z minulých let a přijaté náhrady

2169

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

7 000

1 000

Pokuty a náklady řízení

50

Celkem ORJ 19

1 050

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí,
oddělení životního prostředí - ORJ. 20

57 000
8 500

875

Správní poplatky

5 000

Daň z nemovitostí

Poplatek za odnětí zemědělské půdy

30

Správní poplatky

50

3725

Příjmy z EKOKOMu

800

200

2119

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
a z vydobytých nerostů

300

Odvod výtěžku z provozování loterií

400

3769

Pokuty a náklady řízení

Odvod z výherních hracích přístrojů

13 000

Poplatek ze psů

200

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Souhrnný dotační vztah

16 659

Odvody PO

2 877

3632

Příjem z pronájmu kotelen

1 400

3612

Příjmy z pronájmu bytů a nebytů

3 000

3639

Příjmy z pronájmu pozemků

3639

Příjmy z prodeje pozemků

6310

Úroky z účtů
Celkem ORJ 11

300

183 151

3392

Pronájem Sádku Dobrotice

50

3412

Pronájem Žopy

54

6171

Příjmy z pronájmu

13

5311

Příjmy přestupkové komise

40

5512

Příjmy za práci s plošinou hasičů

10

5512

Částečná úhrada nákladů
od HZS Zlínského kraje

5512

Příjmy od pojišťoven

2143

Příjmy z prodeje zboží

3349

Příjmy periodika Holešovsko

180

Celkem ORJ 13

200
2299

Celkem ORJ 23

2122

Pronájem odpadového centra

60

Městská policie - ORJ. 31

2321

Pronájem kanalizace

60

3412

Pronájem koupaliště

12

3639

Pronájem zahrádek

265
492

Příjmy ze hřbitovních míst
Pronájem sloupů VO

2219

Pronájem míst k parkování

900

3611, 6310

Fond rozvoje bydlení

750

3639

Příjmy z věcného břemene

100
2 722

200
50
250

Správní poplatky

140

3 610

Pokuty

500

Celkem ORJ 31

500

6171, 6310

Sociální fond

35

Celkem ORJ 41

35

Mateřské centrum Srdíčko - ORJ. 61
3119

Příjmy z činnosti centra a pronájmů

170

Celkem ORJ 61

170

Odbor tajemnik, oddělení správy majetku města
- ORJ. 63
Příjmy z pronájmů
Příjmy ze služeb
Příjmy z příspěvků
Celkem ORJ 63

Odbor tajemníka, úsek vnitřních věcí - ORJ. 16

565

Útvar odměňování a personalistiky - ORJ. 41

60

Odbor obecní živnostenský úřad - ORJ. 15

Celkem ORJ 15

5311

2 595

Pokuty a náklady řízení

23

3632

450

Správní poplatky

Pronájem lesů

3631

322

Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské
oprávnění

1039

Pokuty a náklady řízení

5

Odbor dopravní a správní - ORJ. 23

20

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - ORJ. 14

Správní poplatky

150

Celkem ORJ 22

Odbor kultury, školství a památkové péče - ORJ. 13

Celkem ORJ 14

1 190

Odbor tajemníka - ORJ. 22

6 500
5

10

Celkem ORJ 20

10

XXXX
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4

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí,
oddělení stavebního řádu - ORJ. 19

29 000

Správní poplatky

2169

731

Celkem ORJ 16

2 500

Daň z příjmu z právnických osob za obec

Pronájem kanceláří

6171

26 100

Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů právnických osob

6171

Příjmy celkem

40
124
44
208
194 283

Holešovsko

Výdaje
ODDPA

3111
3111
3111
3113
3113
3113
3113
3141

Rozpočet

3322

Rekonstrukce zámku - střecha a fasáda 2. část

8 000

2016

2212

Rekonstrukce komunikace U Potoka - 2. část

2 000

Odbor finanční - ORJ. 11

2212

Kruhová křižovatka Všetuly

6 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

3631

Rekonstrukce VO ulice Příční

1 200

3322

Rekonstrukce portálu zámku

390

3631

Veřejné osvětlení Všetuly - Za Hájem 2. etapa

1 300

XXXX

Investiční rezerva

3 000

Popis

organizacím - MŠ Grohova
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Havlíčkova
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Masarykova
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 1. ZŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 2. ZŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 3. ZŠ

2 000
2 500
1 500
4 100
2 100
4 600
400

spěvkovým organizacím - 3. ZŠ - správa hřiště
organizacím - ÚŠJ

1 800

Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným pří3319

3421
4350

spěvkovým organizacím - MKS na zabezpečení

Údržba silnic

530

Údržba ostatních pozemních komunikací

605

2221

15 300

2221

Údržba autobusových zastávek
Dopravní značení
Pitná voda (provozování vodárenských zařízení,
čištění vrtu)

50
280

3631

Provoz a údržba veřejného osvětlení

3632

Provoz hřbitova
(včetně správy čestných hrobů a WC)
Aktualizace digitální mapy

3611

Fond rozvoje bydlení

organizacím - CpS
Projektová činnost (dotace)

3639

Výkupy pozemků

3639

Ostatní komunální služby

360

6320

Pojištění majetku města

600

6310

Úroky z úvěrů

6171

Soudní poplatky a náhrady

6310

Bankovní poplatky

6310

Platby DPH

6399

Platba daně z příjmů PO za město
Celkem ORJ 11

Celkem ORJ 14

1 400

Dotace na provoz bazénu - energie

3 000
500

Kroměřížska
Dotace Římskokatolické farnosti na projekt Otevřené brány

4 300
740
44
330
1 000
41 292

Odbor Živnostenský úřad - ORJ. 15
2169

3 000

Kontrolní činnost

5

Celkem ORJ 15

5

Odbor tajemníka, úsek vnitřních věcí - ORJ. 16
3639

1 100
40

6171

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Svaz měst a obcí
Neinvestiční transfery občanským sdružením Sdružení tajemníků

26
2

90

6171

Investice (auto, frankovací stroj)

800

6171

Provoz IT

3 445

5 000

6171

Náklady na provoz úřadu

5 148

51 890

Celkem ORJ 16

Odbor kultury, školství a památkové péče - ORJ. 13
Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu

76

Dotace Technickým službám na provoz koupaliště

Úklid města

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

95

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3635
1 700

102

3412

3745

organizacím - SVČ

1 550

2321

provozu zámku a kulturní činnosti

XXXX

3399

obslužnosti

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

3412

2143

Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní

2229
2310

Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příNeinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

2212
2219

400

9 021

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ. 18
50
30

4371
4378

Neinvestiční dotace Charitě Holešov
Neinvestiční transfer Charitě Holešov - Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Neinvestiční transfer ARGO Zlín

500
100
20

dle povahy

Fond kultury, sportu a vzdělávání

3639

Příspěvek Mikroregionu Holešovsko

180

2143

Cestovní ruch a propagace města

953

3319

Vedení kronik

3322

Obnova památek

300

4359

Klub důchodců

3349

Vydávání periodika Holešovsko

600

4189

Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům

40

3399,342

Kulturní a sportovní akce města

150

3632

Pohřebnictví

30

7 313

4349

Celkem ORJ 13

5 000

4351

50

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí,

4341

XXXX

oddělení investic - ORJ. 14
2321

Kanalizace Količín - Tučapy - věcná břemena

3639

Projektové dokumentace a studie

1 000

200
5 000

2219

Revitalizace ulice 6. května

dle povahy

Rezerva na drobné investice a opravy

500

3612

Zateplení domů - spoluúčast k dotaci

3 000

Leden 2016

4378

Neinvestiční transfer Charitě Kroměříž - K centrum plus
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým

Komunitní plánování
Ostatní záležitosti sociálních věcí
(spoluúčast k dotacím)
Celkem ORJ 18

23
10
100

3
140
966

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí,
oddělení a stavebního řádu - ORJ. 19
2169

Konzultační a právní služby

100

Celkem ORJ 19

100

25

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí,

5399

oddělení životního prostředí - ORJ. 20
3330

Dotace Židovské obci na údržbu židov. hřbitova

1037

Přehlídka trofejí - příspěvek Kroměříži

1014

Deratizace

Provoz pultu centrální ochrany

415

Celkem ORJ 31
5
7
120

6171

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje

26 770

2212

Údržba silnic

6112

Odměny členům zastupitelstva

2 400

2310

Rozbory vod

60

6171,611

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

9 967

2342

Protierozní opatření

50

6171

Sociální fond

1 347

70

6171

Právní služby

3722

Komunální odpady

9 080

6171

Vzdělávání

3729

Úklid skládek

Protipovodňový plán

1 870

8 485

Útvar odměňování a personalistiky - ORJ. 41

10
703

Celkem ORJ 41

265

41 197

Mateřské centrum Srdíčko - ORJ. 61

2122

Provoz odpadového centra

3733

Monitoring půdy a podzemní vody

6171

Pořízení uniformy

3745

Úklid města

1 640

3745

Údržba veřejné zeleně

3 355

3119

Příspěvek sdružení mateřských center

3745

Náhradní výsadba (Zlínský kraj)

1 560

3119

Činnost mateřského centra

3745

Odborné zahradnické práce

1 400

3745

Následná péče val jihovýchodního obchvatu

3632

Hřbitovní alej

3745

Inventarizace dřevin

6409

Posudky pro výkon státní správy
Celkem ORJ 20

2 500
25
8

20
20
100
22 755

Odbor tajemníka - ORJ. 22
146

6112

Náklady na činnost zastupitelstva

367

dle akce
dle akce
dle akce
3392,611

vy - Dobrotice
Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Količín
Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Tučapy
Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Žopy
Provoz OV Dobrotice včetně Sádku

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatPovinné pojistné placené zaměstnavatelem

688

3639
3639

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

298

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - do-

4

platek k VPP

3639

Činnost PHS

3745

Brigádnická činnost

310

842

tek k VPP

30
450

Celkem ORJ 62

1 629

Odbor tajemníka, oddělení správy majetku města
350
200
200
226

- ORJ. 63
3322

Správa zámecké zahrady

3412

Údržba dětských hřišť

140

3412

Provoz stadionu Míru

402

3412

Provoz stadionu Střelnice

557

3412

Provoz hřiště Všetuly

297
815

Provoz OV Količín včetně areálu

211

3639

Provoz budovy Pivovarská

Provoz OV Tučapy

220

3639

Provoz klubovny Smetanovy sady

3392,611

Provoz OV Žopy

301

5512

Hasiči Holešov

5512

Hasiči Dobrotice

100

5512

Hasiči Količín

112

5512

Hasiči Tučapy

80

5512

Hasiči Žopy

42

Poradenské a právní služby

28

3399

Sbor pro občanské záležitosti

103

Celkem ORJ 23

131

Útvar územního plánování - ORJ. 24
Územně plánovací dokumentace a územní studie

950

3635

Ostatní podklady k územnímu plánování

290

Pol.

5311

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5 300

5311

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 816

5311

Investice (auto)

330

5311

Provoz městské policie

574

1014

Umístění psů v útulku

50

Rozpočet

Popis

2016

Odbor finanční - ORJ. 11
8115
8124

8124

1 240

Městská policie - ORJ. 31

195 647

Financování

8124

3635

60
4 271

VÝDAJE CELKEM

4 664

Odbor dopravní a správní - ORJ. 23

2 000

Celkem ORJ 63

1 799

2299

26

1
296

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - dopla-

3392,611

Celkem ORJ 24

101

Pomocná hospodářská správa - ORJ. 62
3639

3392,611

Celkem ORJ 22

290

ní osobní výdaje

Celkem ORJ 61

3639

Ochrana obyvatelstva
Finanční prostředky na drobné investice a opra-

3119

600

5212

dle akce

3119

Zůstatek prostředků na bankov. účtech z předchozího roku zapojených do rozpočtu roku následujícího
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB (vodovod Dobrotice)
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS (stavba JVO)
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB (výkup pozemků JVO)

10 000
-536
-3 000
-2 100

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj8124

čených prostředků - ČSOB (kanalizace Količín

-3 000

- Tučapy)
Celkem ORJ 11

1 364

FINANCOVÁNÍ CELKEM

1 364
Mgr. Rudolf Seifert, starosta
V Holešově dne 21. 12. 2015

Holešovsko

Novoroční ohňostroj v zámecké zahradě



Foto | Jana Rohanová



Foto | Marek Bartošek

Tříkrálová sbírka v Holešově a okolí

Leden 2016
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Kulturní servis
DIVADLA
19. února
24. února

Dámská šatna (19:00, TYMY)
Divadelní ředitel
(19:00, zámek)

PLESY
22. ledna
23. ledna
30. ledna
6. února
12. února
13. února
20. února
5. března

Ples TYMY (20:00 TYMY)
Ples gymnázia Holešov
Farní ples
Reprezentační myslivecký
ples (zámek)
Hasičský ples (zbrojnice)
Ples tančíme Evropou 		
(zámek)
Ples 2. Základní školy Holešov
Ples D6K

VÝSTAVY

XIV.
REPREZENTAČNÍ
MYSLIVECKÝ PLES
6. února 2016 ve 20.00 hod.
zámek Holešov

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

K tanci a poslechu hraje
AZ BAND Holešov
TEXAS Holešov

21. ledna

Bohatá myslivecká tombola

do 14. února Zámek znovu vzkříšený
(zámek)

27. ledna

4. února

18. února

25. února

Beseda nad novou knihou
Hrad Lukov
(17:00, knihovna)
Klubový večer s cestovatelem
Jaroslavem Jarošem
Toulky Korsikou
(17:00, Kino Club)
Cestovatelská přednáška
Ing. Macešky - Mexiko
a Guatemala (17:00, knihovna)
Souhrn archeologických
výzkumů v našem okolí za rok
2015 a moderní metody
v archeologii (knihovna)
O zdravé výživě
(16:00, TYMY)

předprodej vstupenek v MIC Holešov
tel.: 573 395 344, e-mail: mic@mks.holesov.cz

KINO
18. února

Mimoni (17:00, kino Svět)

OSTATNÍ
23. ledna

Dětský středověký karneval
(15:00, TYMY)
6. února
Masopust
(9:00, náměstí Dr. E. Beneše)
12., 13. února Den otevřených dveří
gymnázia

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA 
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