Budoucí prvňáčci se zapsali

V pátek 12. února proběhl ve všech třech
základních školách v Holešově zápis do
prvních tříd.

Dny města Holešova 2016
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Letos uplynulo 400 let od doby, kdy ve městě
působil coby farář Jan Sarkander. Dny města
mají připomenout jeho odkaz i dobu.
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Co chystá muzeum?

Výstavy, akce, zajímavosti. V holešovském
muzeu se ani letos určitě nudit nebudete.
Připraven je bohatý program. 
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Slivovice a masky. Obcím vládl masopust

Také v Dobroticích si dokážou fašank pořádně užít. 

Foto | Jana Rohanová

Holešov | Drahá baso, už jsi dobasovala.
Tvoje kouzelné struny dozněly, dozněla tvoje sláva, tvůj krásný hlas umlkl, smyčce osiřely. Basista je bez chleba, a tudíž i bez peněz… Mikroregion Holešovsko nedávno ožil

masopustním veselím. Obcemi prošel masopustní průvod s maskami a medvědem
a tam, kde si na tradicích dávají zvláště záležet, dodrželi i zvyk pochovávání basy. Především však šlo o veselí a recesi. Mezi maskami

nechyběl Freddy Krueger, partička mimoňů,
skupina dělníků ze Žopských uhelných dolů,
slavná parta z Mrazíka i s berlou mrazilkou
a nikoho nepřekvapil ani opoziční zastupitel
v roli lepé děvy.
Pokračování na straně 9

Připravují se Japonské dny

Lidé se chtějí brát. I v máji

Šárka Kašpárková ve 2. ZŠ

Rozhovor s patronkou festivalu, japonskou
sopranistkou Nao Higano. V březnu se lidé
díky ní seznámí s atraktivní kulturou. 
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Statistika holešovské matriky dokazuje, že
zájem o svatby roste. A pověra o neštěstí po
svatbě v květnu už je překonaná. 
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2. Základní škola měla vzácnou návštěvu. Za
dětmi si přijela zasportovat známá olympijská
medailistka.

18

8. Reprezentační ples města Holešova

Fotogalerie na webu města.
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Foto | Jana Rohanová
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Předjaří přináší nové podněty a úkoly
Rok 2016 je trochu přelomovým v oblasti získávání finančních prostředků z různých
fondů ministerstev naší republiky i z oblasti nového plánovacího období Evropské unie.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo města schválilo rozpočet jen v základní podobě a tak, aby
byl jednoznačně stanoven a zaručen provoz
všech institucí, jež ve městě zajišťují služby pro obyvatele. V úvodním rozpočtu je zahrnuto i několik investic, které však vycházejí z dřívějších dohod nebo připravených
projektů.
Na jednání zastupitelstva města, které
proběhne 22. února, je připravena první letošní úprava rozpočtu města – tyto úpravy
je nezbytné pravidelně provádět, a to především proto, že je třeba do rozpočtu vkládat
přicházející dotace na zajištění různých služeb i výkonu státní správy, ale také proto, že
se připravují ve vztahu k možnostem čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů nové
investiční akce.
S těmi samozřejmě souvisí i finanční spoluúčasti ze strany města – tedy hlavního investora. Kromě rozpočtu bude k projednání
a schválení zastupitelům předložen seznam
právě těchto možných a smysluplných investic vedoucích ke zkvalitnění infrastruktury města. Dále bude třeba projednat i nový
územní plán města a další materiály.
Zámek a zahrada patří ke stále často diskutovaným tématům. Jednak proto, že se jedná o jednoznačnou dominantu Holešova, tak
i z toho důvodu, že v poslední době vznikla
petice občanů za ochranu zámecké zahrady
před pořádáním velkých společenských akcí.
S tímto souvisí i investice města a dotačního
titulu, které v loňském roce vedly do obnovy
zahrady – především francouzského parku.
Město Holešov pokračuje v obnově střechy a fasády zámku i v letošním roce. Nyní
probíhá oprava objektu ze strany zámecké zahrady, tedy východní části. Tímto se významnou měrou zatraktivní ještě více samotná zahrada, ale především bude další část objektu
technicky zajištěna a opravena i z venkovní
části. Ještě v tomto předjarním období dodavatelská firma Rapos instaluje, tedy vrátí na místo z přední části zámku, prvky balkonu a pokud budou přívětivé povětrnostní
podmínky, tak do jarních dnů bude balkonek
i vstupní portál celkově zrestaurován a obnoven. Potom nebude asi už nic bránit tomu,
aby město přistoupilo k opravě a renovaci
střechy a fasády z čelní strany (tedy směrem
od města).
Zámecká zahrada patří podobně jako zámek k chloubám našeho města a jistě všichni občané i zastupitelé tuto skutečnost takto
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chápou. Trochu se jen názory na její využívání rozcházejí mezi jednoznačnými ochránci
tohoto vzácného objektu a těmi, kteří by rádi
zachovali co největší prostor pro využívání tohoto areálu. Již zmíněná petice požaduje zakázání nebo výrazné omezení všech společenských akcí především v areálu francouzského
parku. Rada města se touto problematikou
několikrát zabývala a na základě všech názorů, ale i zvážení atraktivity areálu pro pořadatele různých kulturních a společenských akcí
a naopak i potřeby ochrany objektu, připravila nový provozní řád zámecké zahrady a především podmínky pro pořádání různých akcí.
K tomu také patří další opatření, a tím je to, že
od 1. ledna 2016 je správcem zámecké zahrady oddělení správy majetku města začleněné
do městského úřadu a tím má vedení města
zajištěn přímý dohled nad pořádáním všech
aktivit v zámeckém areálu. Jde tedy o to, aby
obyvatelé našeho města nepřišli o již zavedené a oblíbené kulturní, společenské a sportovní akce, ale aby také nedocházelo ke zneužívání prostor a jejich devastaci pro komerční
účely.
Z oblasti již připravených investičních
akcí můžu uvést, že se velmi usilovně a s nemalým nasazením připravuje oprava ulice 6. května. Problémů kolem této stavby je
skutečně nemálo, protože se svým rozsahem
přibližuje obnově ulic Sušilova a přilehlých
lokalit v nedávném čase. Město ale trvá na
termínech i připraveném způsobu realizace stavby. Z tohoto důvodu je třeba uvést, že
sounáležitost a pochopení obyvatel lokality
je přínosná, ať se jedná o vyřešení některých
dopravních zařízení pro bezpečnost obyvatel,
nebo o zajištění napojení na sítě. Je dobré si
uvědomit, že pokud se do lokality bude v tomto období investovat, nebude možno cokoli
změnit v následujících letech (napojení elektřiny, vodovod, odkanalizování apod.).
S renovací této ulice souvisí i vybudování kruhové křižovatky s ulicí Palackého. Tato
stavba je již připravena a předpokládá se, že
bude zahájena na jaře. S ní bude souviset nemálo omezení a dopravních opatření, ale jistě napomůže ke zklidnění dopravy v tomto
dopravním a velmi zatíženém uzlu. Jedná se
o stavbu, na které se bude spolupodílet – podobně jako u ul. 6. května více investorů – především město a dále VaK Kroměříž a Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Podobně je před začátkem realizace obnova ulice U Potoka, protože dodavatel stavby obnovy „Hotelu Slávie“ dostál svého slova
a nejtěžší prvky potřebné pro obnovu objektu již instaloval. Proto předpokládáme, že
by v jarním období byla dokončena oprava

ulice i s veřejným osvětlením. Taktéž se počítá s dalším obnovou veřejného osvětlení ve Všetulích (v lokalitě kolem pálenice
i s doplněním svítidel kolem cyklostezky),
nebo také vybudování nového osvětlení ulice Příční.
Dalších potřebných investic ve městě je
skutečně mnoho a není třeba až tak moc pátrat v paměti. Je celkem logické, že ty připravované vycházejí z možností zisku finančních
prostředků z jiných zdrojů, než z městského rozpočtu. Jedná se především o chodníky a komunikace, veřejné osvětlení a objekty města, které slouží jednak k bydlení,
tak i školství nebo předškolní výchově nebo
sportovnímu a volnočasovému vyžití. Bylo
by nedobré cokoli předjímat, ale snad velká
většina projektů vyjde a budeme moci infrastrukturu města opět zkvalitnit. S tím souvisí
i některá opatření, která mohou vést ke stabilizaci služeb a zachování některých institucí ve městě. Byť to může být omezující pro
jiné oblasti.
Nyní trochu z jiné oblasti. Podobně jako
v minulém a předminulém roce počítá město s letními brigádami pro studenty středních
a vysokých škol nebo pro absolventy ZŠ. Již
nyní pracovníci městského úřadu evidují, že
někteří rodiče posílají přihlášky. K tomu je
třeba říci, že zatím se stanovují turnusy brigád a oslovují její nositelé, tedy organizace,
které budou chtít a potřebovat tuto výpomoc.
Turnusy budou jako v minulých letech po 14
dnech a brigády začnou 4. respektive 7. červencem. Proto prosíme zájemce o brigády,
aby počkali do jarních měsíců, až budou přesně stanoveny termíny a také organizace, jež
budou za brigády a pracovníky odpovědny.
Veřejnost bude včas informována.
V oblasti kultury je nyní, podobně jako
v jiná období, v Holešově stále rušno. Nyní
probíhá plesová sezona a podle informací
a zkušeností je velmi úspěšná. Připravuje se
také jarní řada koncertů festivalu Musica Holešov, můžeme se těšit na setkání s japonskou
kulturou v rámci spolupráce Holešovského
dětského sboru Moravské děti s japonskými
přáteli, a nebo aktuálně na tradiční koncert
a muzikál studentů kroměřížské konzervatoře, který proběhne 24. února ve velkém sálu
zámku.
Moc krásné předjarní období, milí Holešáci, zvládněte chřipkové období a jeho nástrahy, užijte si podle možností zimních radovánek a mnoho optimismu do dalších dní
všem…
Rudolf Seifert
starosta
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TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
V ROCE 2016

Lísku tureckou ozdravil
zásah arboristů

22. února, 16.00 hod.
18. dubna, 16.00 hod.
20. června, 16.00 hod.
19. září, 16.00 hod.
14. listopadu, 16.00 hod.
19. prosince, 16.00 hod.

TERMÍNY SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
V ROCE 2016
22. února
14. března
4. dubna, 18. dubna
2. května, 16. května, 30. května
13. června, 27. června
11. července
15. srpna
5. září, 19. září
3. října, 17. října, 31. října
14. listopadu, 28. listopadu
12. prosince

Výběrové šetření v domácnostech
Holešov | Český statistický úřad organizuje
v roce 2016 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které
navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 31 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České
republiky, ve Zlínském kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 590 domácností z 50 obcí.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do 5. června 2015 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2015 a které jim vydá Krajská
správa ČSÚ ve Zlíně, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Prosím, abyste případné dotazy
občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barboru Židkovou,
tel.: 577 004 956.
(tz)
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Holešov| Líska turecká, která se nachází
v holešovských Smetanových sadech před budovou 2. Základní školy a řadí se mezi národní památné stromy, byla nedávno podrobena
odbornému zásahu zkušených arboristů.
„Loni se na bázi kmene objevily v hojném
množství plodnice dřevokazných hub, které mohou mít v negativním smyslu významný vliv na statiku stromu. Nechali jsme proto
zpracovat odborný posudek stromu s tahovou
zkouškou,“ objasnila referentka radničního
odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí Pavla Pšejová.

V tahové zkoušce strom obstál, ale byly
identifikovány dva druhy dřevokazných hub
- vějířovec obrovský a šupinovka kostrbatá
a konstatován významně zhoršený zdravotní
stav stromu.
8. února tedy ke stromu dorazili odborníci v oblasti arboristiky, kteří strom prořezali
a ozdravili.
„Podle doporučení odborného posudku
byl strom zredukován tak, aby byly koruna
a tím i celý strom odlehčeny a byl podpořen
růst sekundární koruny,“ upřesnila Pšejová.
(roh)

Město Holešov také letos rozdá dotace
z Fondu kultury, sportu a vzdělávání
Holešov| I v roce 2016 město Holešov rozdá finanční prostředky pro podporu aktivit
v oblasti kulturní, sportovní, společenské,
vzdělávací, sociální a životního prostředí,
a to konkrétně pro aktivity v Holešově či
s Holešovem spojené. Peníze budou čerpány
coby dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova.
Jedná se o čtyři druhy dotací: 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).
„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,“ upřesnil vedoucí radničního odboru kultury, školství a památkové péče
Mgr. Petr Chvátal.
Největší finanční částka je tradičně rozdělována v části tzv. Akce milion a její uzávěrka
je 29. 2. 2016.
Fond byl zřízen zastupiteli města na konci roku 2012 a poprvé byly dotace rozděleny
na jaře 2013.
V rámci Akce milion město loni přispělo sportovním klubům, Klubu výsadkových
veteránů, archeologům, kynologům, dobrovolným hasičům, umělcům, hudebníkům
a spoustě dalších jednotlivců i organizací.
V rámci Akce milion v roce 2015 město rozdělilo bezmála tři miliony korun mezi šestašedesát subjektů.
Jana Rohanová

Holešovsko

Podpořme vybudování „Rákosníčkova hřiště“
Holešov| Již několik let realizuje společnost
LIDL projekt „Rákosníčkovo hřiště“. Ten je
zaměřen na rozvoj dětských a volnočasových
aktivit. Do projektu jsou zařazena všechna
města, ve kterých stojí společnost Lidl a které ještě „Rákosníčkovo hřiště“ nezískaly. Hřiště jsou koncipována tak, že je spojuje pohádková postavička Rákosníčka. Prvky hřiště
jsou sestaveny z odolných materiálů a splňují
všechna bezpečnostní i kvalitativní kritéria.
Hodnota hřiště se pohybuje v částce kolem
1,5 mil. korun.

Město Holešov patří k 230 místům, kde
společnost Lidl Česká republika provozuje prodejnu, a tím máme možnost se do projektu zapojit. Již jsme hlasování v minulých
letech částečně vyzkoušeli, ale nyní bychom
mohli uspět. Hlasování veřejnosti probíhá
od 1. do 29. února 2016 a hlasovat je možné
prostřednictvím webových stránek: www.lidl-raskosnickova-hriste.cz nebo na Facebooku
Lidl Česká republika. Podrobné informace
jsou k dispozici na webových stránkách projektu. Letos má být postaveno 10 hřišť.

Budoucí žáčci poprvé usedli do lavic

12. února proběhl v Holešově zápis do prvních tříd. Více na www.holesov.cz

Děkujeme...
Srdečně děkujeme všem firmám i jednotlivcům, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly 8. Reprezentačního plesu města Holešova, který se konal 16. ledna 2016.
Jedná se zejména o tyto dárce: Obchodní dům Morava, Strabag, Technické služby
města Holešova, Rapos, Projekce Lochman,
Lena Nábytek, Mgr. Rudolf Seifert, Tepelné hospodářství Holešov, TETA drogerie,
Industry Servis ZK, Hroník zlatnictví, Trachea, České dráhy, Zdeněk Grygera, ARLES,
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Rudolf Seifert

Z REDAKČNÍ POŠTY ...

Foto | Jana Rohanová

Město plánuje regeneraci sídliště Novosady
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo Program podpory bydlení pro rok 2016,
jehož cílem je regenerace veřejného prostranství sídlišť, ve kterém se nachází nejméně 150
bytů. Město Holešově této možnosti využilo
a k 15. lednu podalo žádost na „Regeneraci
panelového sídliště Novosady“. Revitalizace
oblasti plynule naváže na opravy ulic, které už
proběhly dříve (Sušilova, Školní a další).
V rámci projektu tedy budou na sídlišti
Novosady zrekonstruovány chodníky, bude

Město Holešov má k dispozici několik
míst, kam by bylo možné „Rákosníčkovo hřiště“ umístit. Nejvýhodnější by ale asi byla lokalita Amerického parku, tedy nedaleko prodejny Lidl. Prosíme tedy holešovskou veřejnost,
děti a rodiče i prarodiče, najděte si chvilku
a podpořme tento projekt! Děkuji.
Hlasování veřejnosti probíhá do 29.
února: www.lidl-raskosnickova-hriste.cz
nebo na Facebooku Lidl Česká republika.

vyměněno veřejné osvětlení, položen nový
povrch páteřní asfaltové komunikace a dojde také na rozšíření parkovacích ploch z betonové zámkové dlažby. Obyvatelé jistě ocení
také renovované herní prvky pro děti, obnovený mobiliář a nový trávník. O finanční prostředky město žádalo už loni, nebylo však bohužel vybráno mezi podpořenými příjemci.
Pokud se dotaci podaří získat, měla by pokrýt
až 70 procent rozpočtových nákladů, nejvýše
však 4 miliony korun.
(roh)
JACOM, Bc. J. Chmelař, JOSPO, Raval Interier, Nábytek Pařenica, Tiskárna TYPOservis,
TACL Restaurant, Zlatnictví Žádná, AVONET, Satturn Holešov, ELKO ep, Novodonia, masážní salon KAROLINA, restaurace
U Černé kaple, Ing. Ladislav Raab, papírnictví Trnka, restaurace Kanada, zverimex U Minigolfu Zdeňka Doleželová, Miroslav Belli
a TEST-CAR Holešov, Farma Holešov, Stella
zahradnictví, Agrodružstvo Roštění, vinařství
Vaďura, cukrárna GUSTO... a mnoho dalších.
Děkujeme.
Rada města Holešova

Během února nám do redakce dorazil příspěvek od Ing. Františka Žeravy z Holešova.
Jedná se o otevřený dopis, který pan Žerava
adresuje Zlínskému kraji, konkrétně hejtmanovi MVDr. Stanislavu Mišákovi.
„Cílem je dořešení funkčnosti jihovýchodního obchvatu Holešova propojením na komunikaci Strategické průmyslové zóny,“ vysvětlil v úvodu dopisu pisatel.
Možnost využití Strategické průmyslové
zóny k odklonění dopravy z centra Holešova, a tedy de facto prodloužení obchvatu města, vedení radnice několikrát se zástupci kraje
konzultovalo.
„Bývalé vedení města oficiálně oslovilo hejtmana a firmu Industry Servis ZK,
aby umožnilo alespoň částečný průjezd dopravy přes nově vybudované komunikace v
zóně. Podobně reagovalo i současné vedení,
a to jak písemně, tak i při setkáních s vedením kraje a správce zóny, například při setkání Rady Zlínského kraje a Rady města Holešova. Stanovisko Zlínského kraje i správce
zóny zůstvají neoblomné a odmítají jakoukoli dopravu mimo firmy, které zde sídlí. To
zdůvodňují konstrukcí komunikací,“ řekl Rudolf Seifert.
Celý dopis si můžete přečíst na facebookových stránkách Holešova. Zde také uvítáme
vaše názory nebo případnou diskuzi.

Veselá „Všetulská štamprle“
sobota 27. února 2016 od 17 hodin
Restaurace Barborka ve Všetulích
Tradiční košt slivovice pořádá restaurace
Barborka v ul. 6. května. Sběr vzorků v restauraci do 27. února do 14 hodin. Zahájení
koštu v 17 hodin, vyhlášení vítěze ve 20 hodin. Příjemné prostředí a program zajištěn.

Pronájem nebytových prostor ve 2. patře na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově 2 místnosti (cca 60m2) + příslušenství.
Kontakt 573 397 031, 7–18 hodin
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Městská policie Holešov v roce 2015
Holešov| Městská policie Holešov byla zřízena v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a to přijetím obecně závazné vyhlášky
č. 1/1993, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Strážníci
Stabilizace MP na počtu 12 strážníků,
všichni splňují vzdělání. Výkon služby byl
v průběhu roku 2015 doplněn o tři asistenty prevence kriminality. Jejich zařazení se
osvědčilo (PVT – objekt MěÚ – ÚP, Charita, odbor soc. věcí a zdravotnictví, posílení přechodů, výkon v okolí škol, parků, problémových lokalit, v seďárně pro osoby bez
přístřeší…)

Přestupky
Celkový počet všech zpracovaných přestupků 1530. Překvapivý byl pokles zjištěných přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi z 69
přestupků za rok 2014 na 13 přestupků za
rok 2015.

Kamerový systém
V roce 2015 byl rozšířen kamerový systém
ve městě. Postupné dokončení digitalizace je
plánováno v průběhu roku 2016. V současné
době MP využívá 11 digitálních kamer a 2 mobilní digitální kamery. Pro dokončení kamerového systému se podařilo získat prostředky
(dotaci) z projektu Program prevence kriminality MV ČR.

Seďárna
Zajištění provozu nové služby města Holešova „Seďárna pro osoby bez přístřeší“.
MP evidovala větší počet osob převezených do PAZS a řešených přestupků s vlivem
alkoholu (sociální situace).

Zatoulaní psi
Evidován značný nárůst odchycených zvířat – zejména psů. Většinu zvířat se loni podařilo vrátit svému majiteli, případně najít
náhradního (adoptivního) pečovatele. Pouze
jeden pes musel být umístěn do útulku v Kroměříži. Při řešení těchto událostí prokázaly
službu sociální sítě (stránka záchytných kotců
na Facebooku) a web, díky kterým bylo možné informovat veřejnost o zatoulaných/odložených zvířatech a situaci rychle řešit.

Počet zaměstnanců města zařazených k MP

21

z toho strážníků

12

z toho ostatních zaměstnanců

9

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení a domluvou
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

1181
383
574
7

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

52

z toho přestupků proti občanskému soužití

14

z toho přestupků proti majetku

99

z toho ostatních

52

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků
oznámených příslušným orgánům
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

349
285
8
6

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

6

z toho přestupků proti občanskému soužití

9

z toho přestupků proti majetku

12

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva

0

z toho ostatních

23

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání
trestného činu oznámených Policii ČR

12

Spolupráce
V roce 2015 bylo Městskou policií Holešov zpracováno celkem 2730 událostí – mimo
události výše vyjmenované se jednalo o další
preventivní a bezpečnostní kontroly, vyřízení žádostí, podání zpráv, doručení písemností, provedení asistencí apod. MP se podílela
na zajištění dalších neevidovaných činností

6

jako například preventivní kontrolní činnost,
bezpečnostní opatření při zajištění velkých
i menších akcí (Regata, Drásal, Gulášfest...),
spolupráce s MěÚ Holešov, se zřizovanými
příspěvkovými organizacemi a dalšími organizacemi města, občany, spolky, podnikatelskými subjekty apod.

Velmi si ceníme úzké spolupráce s obvodním oddělením PČR v Holešově, která je
na vysoké úrovni ve všech zajišťovaných oblastech činnosti MP a PČR, za což patří velké
poděkování vedoucímu OOP panu npor. Mgr.
Janu Novákovi.
str. Eduard Dlhopolček, DiS.

Holešovsko

Chystají se Dny města Holešova 2016
Holešov| Město se chystá na jednu ze svých
nejvýznamnějších oslav. I letos se budou
konat Dny města Holešova a proběhnou ve
dnech 6.–8. května 2016. Tématem letošních
oslav je připomínka skutků a odkazu holešovského faráře, mučedníka a světce Jana
Sarkandra.
Jan Sarkander se narodil roku 1576 ve
Skočově. Od roku 1616 působil čtyři roky
v Holešově a právě letos od této doby uplyne
400 let. „Jan Sarkander byl zdejší farář a také
mučedník, který v roce 1620 zachránil Holešov před drancováním vojskem polských lisovčíků, které povolal rakouský císař na pomoc proti vzbouřeným moravským stavům
a kteří vypálili a drancovali všechna města
a vesnice okolo Holešova, ale město vynechali. Ačkoli Sarkander Holešov zachránil, byl zajat. Vzniklo totiž mylné podezření, že pozvání
lisovčíků sám inicioval. Ve snaze získat od něj
prozrazení zpovědního tajemství Ladislava
Popela ml. z Lobkovic, moravského zemského
hejtmana a majitele holešovského panství, byl
v Olomouci mučen. Tajemství neprozradil,
ale na následky tortury zemřel,“ připomněl
historii Ing. Karel Bartošek, spoluorganizátor dnů města a pracovník památkové péče na
holešovské radnici. V roce 1859 byl Jan Sarkander blahořečen a v roce 1995 prohlášen

Únor
2016
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za svatého. Hlavním tématem letošních dnů
města je tedy čtyřleté období (1616–1620) působení Jana Sarkandra v Holešově, doba a atmosféra počátku 17. století, stavovského povstání a začátku třicetileté války.
Dnů města se mimo dalších pozvaných
hostů zúčastní zástupci partnerských měst
Holešova (Polsko, Slovensko, Rakousko). Samotnému zahájení Dnů města Holešova bude
ve čtvrtek 5. května předcházet slavnostní předání grantů z Fondu kultury, sportu
a vzdělávání města Holešova. Druhý den večer dorazí zástupci partnerských měst.
Sobotní program už bude určen veřejnosti
a lidé si dobu Jana Sarkandra mohou pořádně
vychutnat. Atmosféru počátku třicetileté války vytvoří nejen hudební tělesa prezentující
hudbu těchto let a skupina historického šermu, ale také zajímavá podívaná s prvky neodmyslitelně patřící k této době.
Lidé budou moci v příkopu zámku sledovat, jak vypadalo ležení vojáků, zažijí jarmark
z doby třicetileté války na nádvoří, nejen děti
si užijí workshopy v kovárně a synagoze a na
své si přijdou i příznivci dobového tance.
Dech se bude tajit při šermířských šarvátkách
a střelbě. Odpoledne nabídne představení,
během kterého bude prezentována záchrana
Holešova Janem Sarkandrem.
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Coby součást sobotního programu je
naplánováno tradiční slavnostní vyhlášení
a předání cen osobnostem města z různých
oblastí (sport, kultura, volnočasové aktivity)
a také Osobnosti města za rok 2015. Předání proběhne v zámecké sala terreně. Do konce února shromažďuje radniční odbor kultury
a kolství nominace na tato ocenění. Na sobotní večer bude připraven koncert v rámci festivalu Musica Holešov.
Neděle 8. května bude v rámci dnů města zahájena programem na náměstí a mší svatou. Po ní na nádvoří zámku následuje matiné
v režii Holešovského komorního orchestru,
popřípadě hostů některého z partnerských
měst.
Už během uplynulého roku město Holešov zajistilo řadu upomínkových předmětů
a letáků, které výročí spojené s Janem Sarkandrem připomínají. Nyní je v jednání vydání plaket.
V rámci oslav bude v Holešově otevřena
výstava o kardinálu Františkovi z Dietrichštejna. Pro náročnější návštěvníky je připravena řada přednášek, které si připravili Ing. Karel Bartošek a Mgr. Ondřej Machálek.

Jana Rohanová
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Hledá se osobnost města Holešova
Město vyhlašuje sedmý
ročník udílení Ceny města
Holešova.
Holešov| Smyslem je ocenit aktivity lidí,
jejichž práce ve zmíněných oblastech měla
velký přínos a zásluhy. Tipy na osobnosti
v jednotlivých kategoriích navrhují obyvatelé,
konečné slovo a výběr pak budou na zastupitelích a radních města.
Slavnostní vyhlášení proběhne 6. května
2016 v sala terreně zámku v rámci Dnů města Holešova.
„Na základě podaného návrhu se může
nositelem ceny města 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,“ objasnil
vedoucí radničního odboru kultury, školství
a památkové péče Mgr. Petr Chvátal.
Jedná se o samostatné ocenění, které
uděluje zastupitelstvo.

Dále jsou ceny udělovány v následujících odvětvích:
Osobnosti Holešova v oblasti kultury
a volnočasových aktivit je možné nominovat
ve třech kategoriích:
• osobnost v oblasti kultury,
• osobnost v oblasti volnočasových aktivit,
• kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit.
Navržení ve výše uvedených kategoriích
musejí působit na území města a mít nyní či
v minulosti v Holešově trvalé bydliště. Navržené kolektivy musejí působit na území města Holešova.
Nejúspěšnější sportovci města Holešova
mohou být navrhováni 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.
K navržení osobnosti slouží nominační
formulář, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách města www.holesov.
cz nebo je možné si jej vyzvednout přímo 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. Uzávěrka návrhů je 29. února.
Vyplněný nominační formulář je možné
poslat poštou na adresu Městský úřad Holešov,
odbor kultury, školství a památkové péče, Masarykova 628, 769 01, osobně předat na podatelně Městského úřadu Holešov nebo zaslat na
e-mailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz.
Poprvé se udílení cen konalo v roce 2010.
Tehdy získal cenu Miroslav Olšina. O rok později 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.
Jana Rohanová

Zástupci nejen radnice navštívili obyvatele ulice Bořenovská
Holešov| Vedení města, městské policie,
zástupci radničního odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, Tepelného hospodářství Holešov, Jednoty bratrské a společnosti Argo se
21. ledna dopoledne sešli s obyvateli lokality
Bořenovská v Holešově.
Cílem bylo informovat obyvatele oblasti,
které tvoří především Romové, o některých
nových skutečnostech, poukázat na drobné
prohřešky, ale také vyslechnout jejich podněty, dotazy a připomínky. „Jsme rádi, že se
obyvatelům poměrně dobře daří plnit závazky, které mají vůči městu. Konkrétně v oblasti platby nájemného v ulici Bořenovská momentálně neevidujeme žádného neplatiče. Co
se týká veřejného pořádku a chování obyvatel,
musím konstatovat, že je klid,“ hodnotí situaci starosta města Rudolf Seifert.
Drobné výtky se však našly. Obyvatelé
byli upozorněni na to, že jejich psi se nesmějí volně pohybovat po okolí a je nutné za ně
hradit poplatky dané vyhláškou města. Zhruba dvakrát do týdne si totiž sousedé a lidé ve
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městě na volný pohyb psů stěžují. Starosta
také připomněl rodičům, aby dbali na řádnou
školní docházku svých dětí, která je důležitá
pro jejich budoucnost.
Poměrně dobrou spolupráci v ulici Bořenovská pochválil také správce místní Jednoty bratrské, jež v lokalitě zajištuje volnočasové
aktivity, a terénní pracovník zlínské společnosti ARGO.
Ani obyvatelé lokality neměli k vedení města žádné zásadní připomínky, poukázali pouze na přemnožení koček v lokalitě,
s čímž město přislíbilo pomoc, nebo požadují

Foto | Jana Rohanová

vytvoření dalšího zázemí pro byty a mají problémy s venkovními dveřmi do bytů. Zástupci
města a správce lokality přislíbili zabývat se
těmito věcmi, ale také vyjádřili, že při realizaci některých požadavků se budou muset nájemníci spolupodílet.
Obyvatelé byli naopak potěšeni, když starosta prozradil, že radnice zvažuje a připravuje
pro zlepšení přístupu celé lokality ulice Bořenovská vybudování chodníku a osvětlení. Pokud by se záměr skutečně podařilo zrealizovat,
dokončený by byl však nejdříve v roce 2017.
Jana Rohanová

Holešovsko

Weby města bojují v soutěži Zlatý erb
Holešov| Město Holešov se přihlásilo do
soutěže Zlatý erb. Konkrétně tak prezentuje své dva webové portály. Jedná se o oficiální webové stránky města holesov.cz a portál
strategieholesov.cz.

Holesov.cz
Webové stránky holesov.cz prošly loni v létě
aktualizací a modernizací. V červnu už byly
k dispozici vylepšené a přehlednější stránky.
Webové prostředí je aktualizováno každý den.
Během loňského roku stránky navštívilo bezmála 750 tisíc lidí. Nejnavštěvovanější

sekcí jsou aktuality, mezi oblíbené záložky patří také úřední deska, městský úřad či doklady
k vyzvednutí.
Návštěvníci na stránkách najdou také řadu
zajímavostí – například výčet památných stromů, kulturních pamětihodností, válečných
a čestných hrobů, pamětních kamenů, ale také
třeba knižní publikace.

Strategieholesov.cz
Jedná se o zcela jedinečnou elektronickou
službu, kterou vychází město Holešov vstříc
svým obyvatelům.

Portál vznikl v průběhu roku 2015 s cílem
zapojit občany do plánovacího procesu města
a zajistit aktuálnost krátkodobých a střednědobých plánů.
Portál prezentuje plánované a realizované investiční akce a rozvojové činnosti města
a jeho místních částí.
Je aktivním nástrojem jak představitelů
města, tak občanů, kteří mají možnost přes
portál navrhovat (přidávat), hodnotit (prioritizovat) a komentovat investiční akce menšího i většího rozsahu a publikovat články.
Jana Rohanová

Prezentace investičních plánů? Často jen stostránkovou publikací
Pod tvorbou portálu
je podepsán zastupitel Martin Koplík.
Co vás přimělo
k tvorbě portálu?
Veškeré investiční plány se vyvíjí
v čase, jsou upřesňovány, mění se
termíny, důležitost a musí reagovat na možnosti využít dotační tituly. Papírová strategie
je v tomto statická, ale on-line aplikace umožňuje jednotlivé akce rychle doplňovat o dodatečné informace. Kromě zajištění aktuálnosti

jsem si jist, že 11 tisíc občanů města vidí více
než dvacítka zastupitelů a desítky úředníků.
Portál je otevřený a každý může zaslat svůj
námět, do čeho má město investovat, co opravit a zlepšit.
Jak investiční plány prezentují jiná
města?
Často právě formou stostránkových publikací uložených v šuplících. Některá města se
na svých internetových stránkách pochlubí
,co bylo realizováno, v lepších případech na
svých stránkách uvádí již schválené akce pro
nejbližší období. Občan tak není do rozhodování, do čeho investovat, nikterak zapojen.

Plánuje se další zlepšování portálu?
O vytvoření podobného portálu mě oslovila
další města a každé přináší své podněty na vylepšení. Tato zlepšení pak přenáším do portálu našeho města, který vznikl bezplatně. Jednotlivé investice lze např. rozdělit do dílčích
úkolů, podle kterých vedení města dodržuje
jejich plnění odpovědnými osobami v čase.
Dokázal bych si představit vyšší zapojení zastupitelů, vedoucích odborů, zástupců výborů
a komisí při naplňování portálu. Nyní většinu obsahu včetně mnoha fotek doplňuje místostarosta Radek Doležel.
(red)

Slivovice a masky. Obcím mikroregionu vládlo masopustní veselí
Dokončení ze strany 1
Například v Dobroticích se lidé kromě sobotního dopoledního průvodu sešli i večer
v areálu Sádek, aby pochovali basu a zavzpomínali na „hříchy“ uplynulého roku. Vyprodaný areál a asi sto dvacet lidí si vyslechlo
stížnosti na místní dobrovolné hasiče, kritiku
věkového průměru tamních zahrádkářů. Došlo na litanii o čistou Rusavu, ladovskou zimu,
důslednější třídění odpadu a odklízení psích
exkrementů a připomínky spálených brambor, úrazů a jiných prohřešků.
V Holešově fašank uspořádali místní skauti. Na náměstí Dr. E. Beneše je přišel podpořit i starosta Rudolf Seifert, který družině předal smybolický klíč od města
a na jeden den jim také propůjčil vládu nad
Holešovem.
Masopust patří k nejstarším obyčejům
v Evropě, pochází z dob antického Říma. Je to
zvyk celoevropský.
„Na Holešovsku nebyly oslavy končin – fašanku příliš výrazné, zvyky se u nás přebíraly
z podstatně osobitějšího Slovácka, masopustní
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Masopust slavili i ve Všetulích. Obsáhlá fotogalerie
z obcí na www.holesov.cz
Foto | Jana Rohanová

oslavy dneška jsou ovlivněny i dalšími regiony (Domažlicko, Strání apod.). Z praktických
důvodů se nyní končiny – masopustní průvod a na něj navazující zábavy konají většinou v sobotu, i když původně to byla ona neděle, pondělí a úterý před Popeleční středou,“
upřesnil Karel Bartošek.
Východomoravskou specialitou je „vodění medvěda“, na jižní Moravě se naopak např.
vodí či nosí kozel, beran, ve východních Čechách chodí v průvodu hlavně Turci, na Uherskohradišťsku tancuje průvod tanec „pod šable“ s dřevěnými šavlemi.
Masopustní průvod v jakési obdobě koledy navštěvuje jednotlivé domácnosti a jeho
zástupci dostávají napít slivovice (na jižní
Moravě je to víno) a další pochutiny.
„Na Holešovsku se staly, tak jako i jinde,
tradicí koblihy, na slovenských hranicích je
obvyklý špek a vejce. Na jižní Moravě je průvod doprovázen hudbou a mladíci z průvodu
tancují s hospodyněmi před každým domem,
u nás se občas tento zvyk vyskytuje, ale vzácněji,“ dodal historik.
Jana Rohanová
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Hledáme obsluhu baru.
Informace na tel. čísle
731 41 50 70

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

až

1500,- Kč

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

INZERUJTE
v měsíčníku
Holešovsko.
Tel.: 603 488 727

Vodní zdroje Holešov a.s. – nabídka práce
Nabízíme:
• zajímavou práci v perspektivním oboru s možností dalšího profesního
rozvoje
• další sociální výhody (příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní
připojištění)
• podmínky nástupu a mzdy při osobním jednání
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání – absolvent geologických oborů přírodovědecké
fakulty
• praxe v oboru hydrogeologie, sanační geologie a geochemie vítána
• základní znalost práce na PC, vektorová a bitmapová grafika, GW a SW
SEKM výhodou
• znalost angličtiny případně jiného světového jazyka
• samostatnost, zodpovědnost, pracovní nasazení, schopnost týmové
spolupráce
• řidičský průkaz B
Náplň práce:
• zpracování nabídkových projektů, projektování průzkumných a expertních prací v oboru
• odborný dozor při realizaci terénních prací
• vyhodnocování získaných informací a jejich interpretace v návaznosti na
archivní data
• zpracování závěrečných zpráv a expertních posudků
• archivace dokumentace ve speciálních databázích (SEKM)
• řešení VaV úkolů se zaměřením na pokročilé in situ sanační technologie
Region:
Holešov, Kroměřížsko, Přerovsko, Zlínsko

Nestátní zdravotnické zařízení ambulantní fyzioterapie v Hulíně příjme

FYZIOTERAPEUTA/KU
na poloviční úvazek.

Profesní životopisy zasílejte na rhb.hulin@tiscali.cz, informace také na telefonu 573 350 578
www.fyziocentrum.wz.cz
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Typ nabídky:
Zaměstnání
Kontakt:
573 312 133
krybus@vzh.cz, 602 554 760; pospisilikova@vzh.cz, 606 744 836

Holešovsko

Oddlužení aneb Odborné
poradenství při řešení dluhů
Holešov| Oddlužení neboli osobní bankrot je
často považován za mnohdy jediné řešení situace, kdy klient již neví, jak řešit svou finanční
situaci a nezvládá splácet své dluhy. O oddlužení může klient požádat od roku 2008. Oddlužení je výsledkem soudního řízení, které
stanoví průběh a pravidla insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb.
V insolvenčním řízení nejprve soud zjišťuje, zda je dlužník v úpadku, a pokud zjistí, že
ano, rozhodne o formě, jak bude situace dlužníka řešena.
Žadatel o insolvenční řízení musí splnit zákonem stanovené podmínky. Pokud jsou splněny, soud stanoví podmínky oddlužení.
• Žadatel musí být v úpadku nebo hrozícím
úpadku (tzn., že dlužník má více věřitelů,
peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po
lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Pokud lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude řádně a včas schopen plnit podstatnou část svých úvazků,
jedná se o hrozící úpadek.
• Nesmí být podnikatelem a ani jeho dluhy
nesmí být z podnikání nebo jen minimálně
oproti ostatním dluhům.
• Dlužník nezavdává insolvenčnímu soudu
příčinu k zamítnutí návrhu oddlužení, tzn.
nejedná nepoctivě a nesleduje podáním návrhu zahlazení trestných činů majetkové či
hospodářské povahy.
• Nezajištění věřitelé obdrží minimálně 30 %
svých pohledávek, pokud se ve stanovené lhůtě přihlásí se svým nárokem k insolvenčnímu soudu.
• Pokyny insolvenčního soudu se musí dlužník řídit a plnit je.
Průběh insolvenčního řízení se skládá z několika fází, které si následně popíšeme.
Zahajovací fáze – dlužník si nejprve sám prověří, zda spadá do kategorie osob, na které se
vztahuje insolvenční zákon. Pokud zjistí, že
ano, vyplní formulář Návrh na povolení oddlužení, který obsahuje Insolvenční návrh dlužníka. Pokud klient žádost úspěšně vyplní, následuje doručení příslušnému krajskému soudu.
Pro nás je nejbližší insolvenční soud v Brně.
Zahájení insolvenčního řízení je zveřejněno v
insolvenčním rejstříku do 2 hodin od jeho podání. Insolvenční rejstřík je přístupný na adrese: www.justice.cz.
Zjišťovací fáze – soud zjišťuje, zda Insolvenční návrh splňuje všechny potřebné náležitosti a
je srozumitelný. Pokud se návrh soudu nepozdává srozumitelný a dostačující, do 7 dnů soud
návrh odmítne. Když žadatel nedodá zákonem
požadované přílohy, soud jej vyzve k doplnění
těchto náležitostí a stanoví lhůtu pro dodání,
maximálně 7 kalendářních dnů. Soud může
dlužníka vyzvat, aby složil ve stanovené lhůtě
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zálohu na insolvenční náklady ve výši max.
50 000 Kč.
Rozhodovací fáze – soud shledá, že dlužník
se nachází v úpadku či hrozícím úpadku, vydá
o tomto rozhodnutí. Soud stanoví insolvenčního správce, datum přezkumného jednání
a schůzi věřitelů. Věřitelé obdrží informaci
o lhůtě pro přihlášení pohledávek. Tímto rozhodnutím je většinou povoleno oddlužení, pokud žadatel splnil stanovené podmínky.
Průběh oddlužení – při přezkumném jednání
soud rozhodne na základě stanoviska věřitelů
o formě oddlužení a splátkovém kalendáři. Pokud je přistoupeno ke splátkovému kalendáři,
je dlužníkovi částka strhávána z platu a rozdělena věřitelům. Dlužník musí plnit řadu povinností, které mu stanoví insolvenční zákon.
Pokud si dlužník povinnosti neplní, může být
řízení zrušeno a může být nařízen konkurz.
Nutno dodat, že dlužník musí mít pravidelný
příjem – plat nebo důchod.
Osvědčovací fáze – pokud si dlužník plní své
povinnosti, může soud požádat o osvobození
od placení zbývajících pohledávek. Pokud na
toto soud přistoupí, běží tříletá lhůta, ve které může být zpětně oddlužení zrušeno, pokud
by dlužník porušil některou ze soudem nařízených povinností.
Pokud máte finanční problémy a domníváte se,
že byste mohli býti adepty na insolvenci, doporučujeme řešit tuto situaci za pomoci odborníků. Ti vám nejlépe poradí a pomohou s řešením insolvence.
Nejbližší dluhové poradny:
Dluhové poradenství Samaritán, Tylova 725,
765 14 Otrokovice, tel.: 734 435 004, pracovní
doba: pondělí, úterý a čtvrtek 10.00 až 15.30,
jinak po dohodě s pracovníkem služby.
Dluhové poradenství Samaritán, Burešov
4886, 760 01 Zlín, tel.: 734 435 003, pracovní doba: pondělí a středa 8.00 až 15.00, pátek 8.00 až 12.00, jinak po dohodě s pracovníkem služby.
Sociální poradna, Charita Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 330 013,
733 755 847, pracovní doba: pondělí, středa,
čtvrtek 9.00–12.00, 12.30–15.00.
Do všech poraden je nutné předem zatelefonovat a objednat se na konkr. termín schůzky.

Mgr. Irena Seifertová
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
informace čerpány z letáku Občanská poradna Remedium Praha 2013

Nízkoprahový klub

COOLNA
srdečně zve veřejnost na

den otevřených dveří
koná se ve středu 24. 2. od 9 do 17 h
v prostorách bývalého SVČ Duha.
Jsme nízkoprahový klub pro děti a mládež
ve věku od 6 do 19 let, kteří:
• nevědí, jak naložit se svým volným
časem a nemohou si dovolit běžné
kroužky
• mají doma, ve škole nebo partě menší či větší problémy a nemají si o nich
s kým popovídat
• chtějí zažít něco zajímavého, zdokonalit se v tom, co je baví a seznámit se
s novými kamarády
program:
• ukázka prostorů, aktivit a her
• seznámení s pracovníky klubu a nabídkou sociální služby.
Přijďte se podívat do Coolny!
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci klubu
Školní 1582, Holešov 769 01
telefon: 735 793 105
e-mail: coolna@holesov.charita.cz
www.facebook.com/coolnaholesov
Výbor ZO ČZS v Holešově
zve všechny své členy na výroční členskou
schůzi, která se bude konat v domě zahrádkářů v Dlažánkách 321 v Holešově dne 12. 3.
2016.
1. 4. 2016 v 16.00 se uskuteční přednáška
MVDr. Fr. Václavíka: Opět peckoviny, slivoně, švestky – vhodné na pálení, na povidla.
JARNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ
V pondělí 21. března od 8 do 18 hodin
pořádá MC Srdíčko Holešov, Školní 1582.
Najdete zde především dětské oblečení od
vel. 56 do vel. 164. Těhotné ženy mohou nakoupit výbavu pro novorozence. Oblečení
je použité, zachovalé, ve velmi dobrém stavu, od maminek a dětí navštěvujících MC
Srdíčko. Velký výběr za nízké ceny!
Zahradnictví Stella – Jarní výstava
Zahradnictví Stella pořádá XV. tradiční
Jarní výstavu v zámeckém zahradnictví
Stella ve dnech 18.–20. března 2016.
Čeká na vás spousta jarních květin, jarní
i velikonoční dekorace, pro děti i dospělé bude připravena dílnička, kde si budou
moci něco pěkného vyrobit. Nebudou chybět ani stánky s dobrotami, vstup zdarma.
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MĚSTO HOLEŠOV vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí
půjčky z „Fondu rozvoje bydlení města Holešova“
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Žadatelé mohou získat půjčku z fondu na základě žádosti o zařazení
do výběrového řízení.
2. Žádost o poskytnutí půjčky bude doručena na podatelnu MěÚ Holešov
do 23. 03. 2016 do 10.00 hod.
Žádost musí obsahovat:
a) jméno nebo název žadatele
b) adresu bydliště nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO, č. tel.
c) přesné označení předmětu půjčky:
- adresa, číslo popisné, číslo parcely
- doklad o vlastnictví (ne starší jak 3 měsíce)
(u členů byt. družstev kopii nájemní smlouvy a kopie OP)
- stavební povolení či jiný příslušný dokladw
(u členů byt. družstev souhlas bytového družstva)
- nezbytnou projektovou dokumentaci
d) cena akce, při svépomoci odhad nákladů, které budou při realizaci
dokladovány fakturami a účty
e) předpokládaná doba dokončení akce
f) požadovaná částka úvěru
g) popis účelu, na který je půjčka žádána (druhy půjček)
h) potvrzení o výši příjmu žadatele o půjčku
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
A) Rodinné domy:

B) Bytové domy:
Účel

splatnost

úrok

částka

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

5%

do 750.000 Kč
na jeden dům

B2 - vybudování přípojky na stávající
4 roky
kanalizační řad v délce víc jak 30 m

5%

do 100.000 Kč

B3 - dodatečná izolace domu staršího
4 roky
30 let

5%

do 750.000 Kč
na jeden dům

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

5%

do 750.000 Kč
na jeden dům

B5 - modernizace nebo zřízení nového
4 roky
hygienického zařízení

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

B6 - rekonstrukce rozvodů vody, od4 roky
padní sítě, elektroinst. či plynoinst.

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

B7 - zřízení nového systému vytápění
(plynové, elektrické, tepelné čerpadlo), 4 roky
případně rekonstrukce stávajícího

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

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

5%

do 500.000 Kč
na jeden byt

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

5%

do 400.000 Kč
na jeden byt

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

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

5%

do 200.000 Kč
na jeden byt

úrok

částka

B11 - nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru (do 50 m2 užit- 4 roky
né plochy)

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

5%

do 350.000 Kč
na jeden dům

B12 - provedení fasády na novém domě 4 roky

5%

do 750.000 Kč
na jeden dům

A2 - vybudování přípojky na stávající
4 roky
kanalizační řad v délce víc jak 30 m

5%

do 100.000 Kč

B13 - zřízení nové bytové jednotky z ne4 roky
bytového prostoru

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

A3 - zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu tam, kde ne- 4 roky
lze provést napojení na centrální ČOV

5%

do 50.000 Kč
na jeden dům

B14 - výměna výplní otvorů domu star4 roky
šího 20 let

5%

do 75.000 Kč
na jeden byt

B15 - obnova a statické zajištění balkonů 4 roky

5%

5%

do 150.000 Kč
na jeden dům

do 75.000 Kč
na jeden byt

A5 - provedení zateplení nebo obnova
4 roky
fasády včetně oplechování

B16 - rekonstrukce vnitřních omítek a
4 roky
podlah domu staršího 20 let

5%

5%

do 350.000 Kč
na jeden dům

do 200.000 Kč
na jeden byt

B17 - obnova výtahů domu staršího 20 let 4 roky

5%

A6 - modernizace nebo zřízení nového
4 roky
hygienického zařízení

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

do 75.000 Kč
na jeden byt

A7 - rekonstrukce rozvodů vody, od4 roky
padní sítě, elektroinst. či plynoinst.

5%

do 100.000 Kč
na jeden byt

A8 - zřízení nového systému vytápění
(plynové, elektrické, tepelné čerpadlo), 4 roky
případně rekonstrukce stávajícího

5%

do 150.000 Kč
na jeden byt

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

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

A10 - nástavba a vestavba bytu v klasic4 roky
kém půdním prostoru

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

A11 - zřízení nové bytové jednotky z ne4 roky
bytového prostoru

5%

do 300.000 Kč
na jeden byt

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

A12 - výměna výplní otvorů domu star4 roky
šího 20 let

5%

do 200.000 Kč
na jeden byt

V Holešově 1. 2. 2016

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

5%

do 200.000 Kč
na jeden byt

Účel

splatnost

A4 - dodatečná izolace domu staršího
4 roky
30 let
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C) Ostatní (slouží pouze pro účely Města Holešova):
Účel

splatnost

úrok

částka

C1 - výkupy pozemků v rámci rozvoje 4 roky
města

-

do 1.000.000 Kč

C2 - budování infrastruktury

-

do 1.000.000 Kč

4 roky

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

Ing. Tomáš Nedbal, v. r.
vedoucí odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí

Holešovsko

Nová katastrální mapa Dobrotic
Holešov| Již letos v dubnu začnou terénní
práce na nové katastrální mapě v zastavěné
části katastrálního území Dobrotice (intravilánu), tedy na té části území, kde nebyla komplexní pozemková úprava.
Na rozdíl od katastrální mapy vzniklé při
pozemkových úpravách, kterou tvoří projektant v kanceláři a vlastník ji následně schvaluje
či uplatňuje své připomínky, při tomto „novém
mapování“ vlastníci sami určují a trvale označují nesporné hranice svých pozemků, které
budou následně katastrálním úřadem zaměřeny a zaneseny do nové katastrální mapy!
V předstihu min. jednoho týdne dostane
každý vlastník nemovitosti pozvánku s určením dne, hodiny a místa setkání se „zjišťovací“
komisí tvořenou zástupci katastrálního úřadu
a obce s výzvou k trvalému označení vlastnických hranic. V určený den vlastníci projdou s
komisí zjišťovanou vlastnickou hranici a člen
komise barevnou značkou označí lomové body
hranice určené vlastníky. Takto vyšetřený stav
se poznačí do šetřícího náčrtu a soupisu nemovitostí a vlastník ho potvrdí svým podpisem.
Pro rychlý a zdárný průběh zjišťování hranic je nutná shoda sousedících vlastníků na
společné hranici. Jestliže se vlastníci neshodnou na průběhu hranice, bude tato v nové katastrální mapě vyznačena jako sporná podle
dosavadního stavu katastru a vlastníci budou
upozorněni na možnost tento spor řešit soudní cestou.
Součástí zjišťování hranic je i šetření obvodů budov a druhu a způsobu využití pozemků. Vlastníci, kteří dosud neohlásili katastrálnímu úřadu novou budovu či změny
obvodu stávající budovy, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí (např. rodinné

domy, rekreační objekty, samostatně stojící technické a hospodářské budovy), budou
komisí vyzváni, aby tak učinili do 60 dnů.
Rovněž v případě vyšetřené trvalé změny zemědělského pozemku (např. orná půda, zahrada) na nezemědělský (např. ostatní plocha, zastavěná plocha) bude vlastník komisí
vyzván k doložení souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu.
Závěrem několik poznámek:
a) výše uvedená činnost tvorby nové katastrální mapy se odborně nazývá „obnova katastrálního operátu novým mapováním“ a je prováděna na základě § 41
katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. a
dalších prováděcích předpisů.
b) jednotlivé etapy tvorby nové mapy:
1. zjišťování průběhu vlastnických hranic
(duben–červen 2016)
2. zaměření vyšetřených lomových bodů
hranic (červen–listopad 2016)
3. tvorba nové katastrální mapy (prosinec
2016–2017)
4. námitkové řízení a vyhlášení platnosti
(v prvním pololetí 2017)
c) zaměstnanci provádějící „obnovu operátu“ jsou oprávněni vstupovat na soukromé pozemky dle § 7 zák.č. 200/1994 Sb.,
na žádost vlastníka předloží k nahlédnutí
služební průkaz
d) povinnost zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání a označit nesporné vlastnické hranice vyplývá z § 37 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.
e) trvalé označení vlastnických hranic, pokud
nejsou označeny zdí, plotem apod., je možné provést železnou trubkou alespoň 60
cm dlouhou, zatlučenou po úroveň terénu

a obetonovanou tak, aby nedošlo k jejímu
zarostení či poškození sekaček při údržbě pozemku, nebo plastovým znakem (lze
zakoupit u některé měřické firmy nebo ve
spec. obchodě). Ve zpevněných plochách
(betonu či asfaltu) lze bod označit zatlučeným roxorem nebo nastřelovacím hřebem.
f) plná moc pro zástupce vlastníka na šetření vlastnické hranice nemusí být ověřena,
je však žádoucí, aby zástupce měl přesné
informace o průběhu hranice, např. po
které straně podezdívky plotu nebo štítové zdi vede a čí plot nebo štítová zeď je…
apod.
g) v případě nejasností se můžete obrátit
osobně nebo telefonicky na katastrální
pracoviště v Holešově, tel. 573 301 314.
Z pohledu katastru nemovitostí se jedná o mimořádné dílo, které se v tomto rozsahu v katastrálním území Dobrotice provádělo naposledy v roce 1830 v době tvorby mapy
stabilního katastru, ze které vychází i dosud
platná katastrální mapa. Výsledkem nového
mapování bude katastrální mapa odpovídají
skutečnému stavu v terénu, zobrazující hranice pozemků, obvody budov a další prvky polohopisu s nejvyšší požadovanou přesností.
Na základě těchto informací si lze jen těžko představit vlastníka nemovitosti, který by
se zjišťování průběhu hranic nezúčastnil a ignoroval možnost mít v katastru nemovitostí
přesně evidovány své nemovitosti a tím předešel případným sporům o vlastnickou hranici pro sebe i další generace vlastníků.
Ing. Pavel Chrastina
ředitel Katastrálního pracoviště Holešov

VÝROČÍ - BŘEZEN 2016
5. 3. 1916

Narozena MAKOVSKÁ, Marta, malířka, po 1. světové válce se přestěhovala do Holešova, kde žila v letech
1918–1938. Poté do roku 1966 bydlela v Praze, kam se
provdala, ale své volné chvíle trávila na Rusavě, která se
stala námětem řady jejích obrazů. (+ 29. 4. 2005) – 100.
výročí narození

8. 3. 1901

Narozen v Holešově univ. prof. BÖHM, Jaroslav,
PhDr., DrSc., archeolog. Působil ve Státním archeologickém ústavu v Praze, kde se stal r. 1939 ředitelem. Přednášel na univerzitách v Praze a Olomouci. Vědecká publikační činnost obsahuje na 200 titulů z nejrůznějších
úseků pravěku a časné doby dějinné. (+ 6. 12. 1962 v Praze) – 115. výročí narození

18. 3. 1896

Narozen v Pravčicích ZAPLETAL, František, odborný
učitel a ředitel školy. V r. 1937 jmenován kronikářem města Holešova. Jeho kronika obsáhla léta 1932 až 1957. Jako
okresní konzervátor Státní památkové péče si všímal historicky významných holešovských památek a popularizoval
je ve svých přednáškách. (+ 22. 7. 1957 v Holešově) – 120.
výročí narození

Únor 2016

23. 3. 1946 Zemřel SOVADINA-TRÉBSKÝ, František, učitel na
obecných školách na Holešovsku. Vydal r. 1936 „Kytičku
pověstí z Holešovska a Bystřicka“ jako dodatek k vlastivědnému sešitku „Holešovský okres“. Jeho „Životopisné
črty“ (1937) popularizují známější postavy z Holešovska
a Bystřicka, příručka „Z minulosti Holešovska“ podává
obrazy z dějin kraje. Pochován na hřbitově v Třeběticích.
(* 30. 1. 1905 v Třeběticích) – 70. výročí úmrtí
26. 3. 1806 Zemřel buditel HANKE Z HANKENŠTEJNA, Jan
Alois, syn panského sládka Kašpara Ignáce Hankeho v Holešově. Po ukončení studia jmenován kustodem při univerzitní knihovně v Olomouci. R. 1785 povýšen na bibliotékaře
a přednášel na olomoucké šlechtické akademii jako profesor
českého jazyka. Autor vlasteneckých publikací (holešovský
rodák). (* 24. 5. 1751 v Holešově) – 210. výročí úmrtí
31. 3. 1901

Narozen MACŮREK, Josef, PhDr., DrSc., od r. 1935 profesor slovanských dějin, člen a korespondent Česko-slovenské akademie věd. Orientoval se na dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy, především Polsko, Ukrajinu, Maďarsko
a Rumunsko. (+ 20. 4. 1992 v Brně) – 115. výročí narození
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Do holešovské sala terreny jsem se
zamilovala, říká japonská sopranistka
Nao Higano v Holešově
zazpívá japonské
a moravské písně.
Holešov| Během března se bude v Holešově
konat zajímavý festival Sakura - japonské dny
v Holešově. Přiblíží japonskou kulturu, hudbu ale také třeba kaligrafii.
S myšlenkou vytvořit tento zajímavý festival přišla Mgr. Jana Slovenčíková, která celý
program zajistila a zorganizovala. Hlavním organizátorem celé akce je pak holešovský dětský
sbor Moravské děti a město Holešov.
„Loni jsme pořádali koncert Moravských
dětí ve spolupráci se zpěvačkou Nao Higano a od loňského roku máme také avizovanou
návštěvu japonského sboru v Holešově. Sbor
by tu měl být na Velikonoce,“ prozradila plány Jana Slovenčíková. Propojením osvědčené
spolupráce, kontaktů a dobrých nápadů vznikl „festiválek“ Sakura.
Hlavní patronkou akce je právě japonská
operní pěvkyně, ale také odbornice přes kaligrafii a výrobu šperků Nao Nigano.
V rámci festivalu se tedy lidé mohou těšit
na výstavy, uměním, hudbu a 14. března si vychutnat komorní koncert Sakura a jablúčko.
Jedná se o mezinárodní projekt, jehož cílem
je setkávání českých a japonských hudebníků a jejich kultur. Koncert Sakura a jablúčko
se konal poprvé v roce 2005 v okolí města Kopřivnice. V současnosti se koná každý rok na
jaře v České republice a v Tokiu a v létě nebo
na podzim v Yokohamě.
Kdy naposledy jste vystupovala
v Holešově?
Poprvé to bylo v zámku s Moravskými dětmi
v rámci turné Sakura a jablúčko přesně před
rokem. Společně jsme si zazpívali známé japonské i moravské písně, a to nejen na pódiu.
Zpívalo i obecenstvo a dokonce i japonsky! Bylo
to spontánní a veselé setkání. Holešovská sala
terrena je krásný a akusticky výborný sál, pro
náš festival tedy ideální prostor. Můžu říct, že
jsem se do něj přímo zamilovala a jsem šťastná,
že zde můžu zpívat i letos.
Paní Slovenčíková vás oslovila s nápadem vytvořit festival Sakura – japonské
dny v Holešově. Co nás tedy konkrétně
čeká?
Především to, že se bude v zámku konat
14. března koncert s pěveckým sborem Smetana Hulín se sbormistryní Lenkou Poláškovou. Budu moderovat ve slovenském jazyce,
jako tomu bylo loni.
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Nao Higano pochází z Japonska, nyní žije v Kroměříži a mluví plynně slovensky. 

Jaký bude program?
Začnu od konce. Právě na závěr koncertu totiž
proběhne světová premiéra skladby „Na Poĺane, Tři písně z Očové“ (2015) od mladé, talentované slovenské skladatelky Márie Jašurdové.
Skladba vznikla na základě objednávky. Jedná
se o písně ze slovenských lidových písní z Očové pro soprán, klavír a smíšený sbor. Kromě
této skladby se zde objeví dva cykly písní. Pocházejí z tvorby Rafaela Kubelíka, který byl
fenomenálním světovým dirigentem. Komponoval „Verše psané na vodu“ a jedná se o přeložený japonský text do češtiny. Druhý cyklus
pochází od japonského Shoji Moroi.
Proč právě tento umělec?
Hlavně se ale jedná o skvělého dirigenta
a sbormistra a jeho cyklus Tři fragmenty pro
soprán a klavír si mohou takto vychutnat i lidé
v Holešově. Profesor Moroi byl navíc mým
prvním učitelem, který mi ukázal krásu české hudby. Díky jeho doporučení jsem vlastně

Foto | archiv zpěvačky

mohla studovat na Vysoké škole múzického
umění v Bratislavě a získat stipendium.
Na klavír bude během vystoupení doprovázet japonská virtuoska Yukiko
Sava...
Ano, přicestuje ze vzdálené Yokohamy. Poprvé
vystupovala v kroměřížském sněmovním sále
zámku po ničivých povodních v roce 1997,
tehdy také přivezla finanční příspěvek městu
Kroměříž. Yukiko zahraje skladby japonského
skladatele Akira Ifukube, který zemřel před
deseti lety.
Mimo Holešov – jaké koncerty vás ještě čekají?
Na březen chystám své jedenácté vystoupení
v České republice. Spolupracuji s vícero hudebníky a hudebními tělesy v rámci turné Sakura a jablúčko.
Jana Rohanová

Nao Higano
Narodila se v Japonsku v prefektuře Čiba. Studovala operní a koncertní zpěv na Sietoku,
Univerzitě v Tokiu, poté VŠMU v Bratislavě.
Získala 1. cenu v soutěži Yamaha Foundation v Bratislavě a několik prémií Slovenského hudebního fondu za koncertní činnost. Je stálým hostem Opery Slovenského národního divadla. V roce 2009 vydala první CD s názvem Komichi (Ta cesta) se slovenskými a japonskými písněmi. Vyučovala zpěv na konzervatořích v Žilině a v Kroměříži a působila jako hlasová
pedagožka několika pěveckých sborů. Byla také porotkyní pěveckých soutěží a působí i jako
dramaturgyně.
Koncertovala například v Concertgebouw v Amsterodamu, v pražském Rudolfinu a v dalších
prestižních sálech. Spolupracuje se Slovenskou filharmonií, Slovenským komorním orchesterom B. Warchala, Symfonickým orchesterom Slovenského rozhlasu, Tokijskou filharmonií
a se spoustou dalších těles.
Od roku 2008 trvale žije v Kroměříži a je členkou Spolku přátel výtvarného umění Kroměřížska. Kreslí obrazy a japonskou kaligrafii a svá díla vystavuje. Ve volném čase vyrábí šperky.

Holešovsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Lidé se brát chtějí. A klidně i v květnu
Počet uzavřených sňatků
v Holešově roste.
Holešov| Zájem o svatby v Holešově roste. Jednoznačně to potvrzuje statistika místní matriky. Svůj díl zásluh na tom má i zdejší
zámek a zákoutí zámecké zahrady, které jsou
pro nejkrásnější den v životě jako stvořené.
Počet párů, které chtějí žít v oficiálním manželství a pro svůj „den D“ si vybraly Holešov,
roste. Zatímco dříve se konalo jen pár desítek
svateb ročně, v posledních třech letech je zájem o svatby mnohem větší. V roce 2013 se
zde konalo 110 svateb, o rok později 122 a loni
proběhlo 120 obřadů.
Říci si své „ano“ v Holešově plánují nejen
místní. Díky zámku sem míří lidé z různých
konců kraje a často se stává, že si Holešov pro
uzavření sňatku vyberou i cizinci.
Snoubencům je k dispozici překrásná sala
terrena zámku a především v létě zámecká zahrada, která nabízí spousty nádherných zákoutí pro tuto příležitost. Díky snadné dostupnosti

dalších služeb a restaurací je pak možné v areálu zámku vytvořit svatbu se vším všudy.
„Někdy snoubenci projeví přání, aby se
obřad konal na soukromé zahradě nebo například na tvrzi v Rymicích. I to je samozřejmě

možné,“ dodala holešovská matrikářka Jarmila Medková.
Pověra spojená se sňatky v květnu už je
podle matrikářky překonána. „Přece jen je to
ten nejkrásnější měsíc v roce. Už letos máme
nahlášené zájemce o svatbu v tomto měsíci,“
dodala Jarmila Medková.
Svatební obřady v Holešově probíhají zejména v sobotu. Správní poplatek činí 1 tisíc
korun, v každém měsíci je však vyčleněna třetí sobota pro sňatky bez poplatku (pokud jsou
oba snoubenci občany České republiky). „Při
podání žádosti o uzavření manželství snoubenci obvykle projeví přání, kterého oddávajícího u obřadu chtějí mít,“ doplnila Medková.
Plánujete svatbu a rádi byste si své „ano“
řekli v Holešově? Pak kontaktujte matriku
městského úřadu na adrese Masarykova 628
nebo na telefonním čísle 573 521 355.
Jana Rohanová

SŇATKY
Pavla Rolečková – Holešov
Petr Hrubý – Holešov
Dita Janalíková – Rymice
Petr Ďuriš – Bohumín
JUBILANTI
únor 2016
Ludmila Skácelová – Holešov
Vladislav Horák – Holešov
Františka Sedláčková – Holešov, č. Dobrotice
Milada Pecinová – Holešov
Marta Ivánková – Holešov
Vlasta Navrátilová – Holešov
Libuše Stojanová – Holešov
Vlasta Vémolová – Holešov

Únor 2016

Josef Talaš – Holešov
Marie Sedlářová – Holešov, č. Količín
Anastázie Nývltová – Holešov
Ludmila Soukupová – Holešov
Jan Stojka – Holešov
Vlastislav Trhlík – Holešov, č. Tučapy
Věra Pašuthová – Holešov
Jan Sladký – Holešov
Anna Barotková – Holešov

NAROZENÍ
Hana Fritzová – Holešov
Alžběta Mikušová – Holešov
Viktor Goiš – Holešov
Vojtěch Rypka – Holešov
Nikol Vrajíková – Holešov

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat na
slavnostní vítání občánků, které probíhá
v prostorách sala terreny holešovského zámku. Pokud máte zájem o přivítání vašeho dítěte, přijďte si dohodnout termín na MěÚ v Holešově, dveře č. 110 - matrika. Tel: 573521355.
Těšíme se na vaši návštěvu. Termín vítání
2. duben nebo 14. květen 2016.
ÚMRTÍ
Jiřina Kadlčíková – Holešov
Ludmila Rozkydalová – Holešov
Ladislava Pecháčková – Holešov
Olga Mikulíková – Holešov

J. Medková

15

Co připravuje muzeum na letošní rok?
V posledním čísle Holešovska jsme slíbili čtenářům, že prozradíme i některé akce,
které připravuje muzeum pro letošní rok.
První výstavy představí období konce 16.
a začátku 17. století, neklidnou dobu, jejíž
konflikty politické i náboženské nakonec
vyústily do třicetileté války. Podíváme se
na ni skrze životy osobností a šlechtických
rodů, které v ní působily. Putovní výstava
Mezi klíčem a mečem, zapůjčená z Diecézního muzea v Brně, představí nejvýznamnější politickou a církevní osobnost zmíněné doby na Moravě – kardinála Františka z
Ditrichštejna. Společně s ní bude otevřena
autorská výstava věnovaná knězi Janu Sarkandrovi, od jehož příchodu do Holešova
si připomínáme 400 let. Chceme představit působení a smrt tohoto mučedníka, jehož život se osudově propojil s naším městem. V prostoru zámeckých arkád vynikne
další putovní výstava Po stopách Žerotínů,
kterou připravilo město Přerov ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově. Před
420 lety nechal držitel Holešova Viktorín ze
Žerotína ulít pro farní kostel zvon sv. Jakuba (1596). Dodnes tento zvon odbíjí „všem
zlým duchům nazdury“, jak praví nápis na
těle zvonu.
Chodba prvního patra zámku patří výstavám architektury. Jako první zde nabídneme
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výběr nejlepších staveb Antonína a Vladimíra Fischerových. Tato dvojice otce a syna
– stavitele a architekta postavila mnoho významných staveb v našem regionu (např. obě
základní školy v Holešově, kostel v Žeranovicích, obřadní síň židovského hřbitova).
Letní výstavu Příběh chleba si půjčíme
z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Její

podtitul Od zrnka k bochníku za dob našich staříčků poodkrývá, na co se návštěvníci mohou těšit. Podíváme se zblízka na
výrobu pečiva, a to nejen z hlediska technologie, ale také na zpracovatele - zemědělce,
mlynáře a pekaře a na lidovou úctu k „Božímu daru“. Věříme, že výstava krásně doplní dobu prázdnin, která je ale zároveň dobou žní.
Druhá polovina roku bude patřit fenoménu divadla. Divadlo 6. května slaví 70 let
od svého vzniku a to je příležitost, jak si připomenout bohatou tradici ochotnických divadelních souborů na Holešovsku. A protože náš region dal českému divadlu i několik
osobností, bude pozornost patřit i hercům
a herečkám, kteří sbírali vavříny Thálie na
profesionálních scénách.
Nesmíme zapomínat ani na výtvarné výstavy, které už tradičně dostávají prostor v sálech zámku. Květnovou výstavu žáků a studentů Základní umělecké školy F. X. Richtra
v Holešově vystřídá v létě již 14. ročník přehlídky regionálních výtvarníků Letní iluze.
Další cyklus fotografií nám opět představí fotograf Jindřich Buxbaum v rámci Festivalu židovské kultury Ha-Makom.
Za Městské muzeum Holešov
Ondřej Machálek

Holešovsko

Musíme od základu přepsat historii města
1. část
Pro alespoň trochu vlastivědně zaměřené
občany našeho města existuje v jeho historii
několik zcela zásadních milníků, zdánlivě věčně platných. Prvním a snad nejznámějším je
datum „povýšení Holešova na město“. Výročí
700 let od této „události“ slavil Holešov v roce
1972 a nejenže to byly jedny z největších a nejvýznamnějších městských oslav, ale toto datum je dodnes připomínáno obrovským znakem města a nápisem, vyvedeným v omítce
na boční straně kina Svět při vjezdu do Masarykovy ulice z náměstí Dr. E. Beneše. Přitom je celkem zajímavé, že datum 700letého
výročí Holešova jako města bylo od počátku
poněkud sporné. Místní vlastivědní pracovníci a historici vyšli totiž z ne zcela přesného
etymologického výkladu. V nejstarších písemných zmínkách (ve 12. a na počátku 13. století)
se totiž psal název našeho města jako „Holešovice“ (např. Golessouici v první zmínce o Holešově v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka). A teprve v roce 1272 (o správném
datu napíšeme později) se poprvé v listině
vyskytuje název „Holešov“ (v rozhodčí listině Záštita z Kurovic vystupuje jako jeden ze
svědků Hugo de Holesow). Naši předchůdci
poněkud přecenili etymologickou interpretaci této změny. Obecně totiž platí, že koncovka
–ice (nebo spíš –ici) značí ves, sídelní útvar,
ve kterém žije čeleď vedená nositelem jména
– tedy v Holešovicích je usídlen lid Holešův
(tedy Holešovici), v Prusinovicích lid Prusena (=Prusinovici), v Martinicích lid Martina
(Martinici). Mělo se tedy za to, že koncovka –
ice (ici) označuje ves. Ona to je pravda, i když
ze vsi se mohlo, bez změny názvu, stát velké

město (Pardubice – čeleď Pardubova apod.).
Naopak koncovka –ov byla koncovkou přivlastňovacího jména (vlastně –ův), označujícího název dvorce, tedy opevněného sídla.
Tedy Holeš-ův dvorec, Přer-ův dvorec apod.
A to právě mělo znamenat, že když se ves Holešov-ice přejmenovala na Holeš-ov, znamenalo to její povýšení na město. Ale spousta
míst, ve kterých se nacházelo opevněné sídlo,
byla a zůstala vesnicemi, i když mají ve jméně koncovku –ov (Švihov, Prlov, Chvalčov….).
Jak jsme na předcházejících příkladech ukázali, byla to teorie dosti kostrbatá. Navíc zřejmě špatnou interpretací starých textů a přepisováním chyb došlo k tomu, že datum vydání
oné listiny, obsahující snad první zmínku
o Holešově jako městě, které bylo správně
3. listopadu 1275, bylo omylem uváděno jako
1272, tedy o 3 roky dřív. Bohužel, zřejmě zde
bylo přání o co nejstarobylejší původ našeho
města otcem myšlenky.
V posledních několika letech na poli poznání historie Holešova došlo k tomu, že se
do výzkumné práce energicky zapojili mladí,
vysoce erudovaní vědci (Mgr. Dalibor Janiš
Ph.D., Mgr. Jan Štětina, Mgr. Miroslav Popelka a další) a jejich poznatky v mnoha směrech změnily a často úplně převrátily dosavadní pojetí o tom, jak Holešov vznikal a jak
se vyvíjel. Ohledně „povýšení“ Holešova na
město se ukázaly jako zcela zásadní výzkumy
dr. Janiše z Ostravské univerzity. Takzvaný svatopavelský formulář, tedy autentický
opis listin z doby krále Václava II., obsahuje
mimo jiné listiny, které doposud autoři píšící
o Holešově neznali. A jedna z nich, datovaná
do roku 1300, uvádí, že se Soběhrd z Holešova zavazuje, že obstará souhlas olomouckého

biskupa a kapituly, aby mohl zajistit svůj
dluh na svých statcích – tedy statcích, které
patří olomouckému biskupství a on je jejich
správcem – manem. A skutečně, olomoucký biskup Dětřich s kapitulou zvláštní listinou povolil, že Soběhrd může dát do zástavy
biskupské holešovské léno, tvořené hradem
a k němu přináležející tržní vsí Holešovem
(a ještě dalšími dvěma vesnicemi – Dražejovicemi a Tučapy). Tudíž z této listiny vyplývá, že v roce 1300 stál v Holešově hrad (castrum) a ne jen tvrz, ale především že Holešov
byl zcela jednoznačně tržní vsí (tedy v dnešní terminologii bychom řekli, že střediskovou obcí), ale ne městem. Bohužel, první
zmínka o Holešově jako o městě je tedy až
z roku 1322, kdy zřejmě Soběhrdův syn, také
Soběhrd z Holešova, vydal v Olomouci listinu, ve které – a teď pozor – spolu s několika
holešovskými měšťany (cives) a dvěma služebníky dosvědčil, že holešovský plebán (farář) Fridlín pronajal svůj filiální kostel v Žeranovicích na jeden rok knězi Matyášovi.
Tato listina tedy jako první jednoznačně dosvědčuje, že v roce 1322 byl Holešov městem!
Musíme tudíž hodně poopravit naši historii,
důkaz o tom, že Holešov byl městem, je bohužel o padesát let mladší, než jsme si mysleli, a z toho důvodu bychom správně oslavy
700 let povýšení Holešova na město měli slavit až v roce 2022, tedy za 6 let!!!!
Proč asi došlo na počátku druhé poloviny
13. století ke změně názvu Holešovic na Holešov, o tom si povíme příště – je to rovněž
dosud skoro neznámá, ale velmi dramatická
a zajímavá kapitola historie našeho města.
Karel Bartošek

Hrad Lukov: zajímavá přednáška v holešovské knihovně
Zcela zaplněnému přednáškovému sálu
knihovny v Holešově byla slovem i obrazem
21. ledna 2016 představena nová, bohatě ilustrovaná regionální publikace „Hrad Lukov:
proměny opevněného sídla“. Knihu vydal
v roce 2015 Spolek přátel hradu Lukova u příležitosti 25. výročí svého vzniku a na jejím obsahu se podíleli ti nejpovolanější: Ing. Jiří Holík – správce hradu Lukova a předseda Spolku
přátel hradu Lukova, Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
– vědecký pracovník z katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, RNDr.
PhDr. Jana Langová – vedoucí archeologického pracoviště Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně a Radim Vrla – pracovník Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Kroměříži.
Byli jsme potěšeni, že monografii o historii hradu Lukova návštěvníkům přednášky

Únor 2016

představili hned tři autoři. Jako první se svým
příspěvkem vystoupila RNDr. PhDr. Jana
Langová, která pozorné posluchače seznámila s archeologickými výzkumy na hradě Lukově. Jana Langová převzala vedení archeologických prací na lukovském hradě v roce
1994 a v knize je autorkou kapitoly „Svědectví archeologie“. Další z autorů Radim Vrla
seznámil posluchače s popisem a stavebním
vývojem hradu, kterému se podrobně věnuje v publikaci a který doplnil bohatým obrazovým materiálem, např. vizuálními rekonstrukcemi podoby hradu v jednotlivých fázích
jeho stavebního vývoje. Závěr přednášky o záchranných pracích, které na hradě probíhaly a probíhají, patřil Ing. Jiřímu Holíkovi,
který má bezesporu velkou zásluhu na tom,
jak hrad Lukov v současnosti vypadá. Ročně jej navštěvují tisíce návštěvníků, kteří zde

nacházejí odpočinek a poznání. V areálu hradu se konají oblíbené kulturní akce, hrad se
stal vzdělávacím centrem pro žáky základních
škol.
Děkujeme všem přednášejícím za informace, které svým nadmíru spokojeným posluchačům poskytli, a děkujeme jim za to,
že svým nadšením a vůlí dokážou tak úžasné
věci. Na závěr tedy můžeme říci: Hrad Lukov
žije a těší se na své návštěvníky!
MěK
Klub Českých turistů v Holešově a MKS
Holešov zve na Klubový večer s cestovatelem Robertem Bazikou s názvem
Mompové – zapomenutí Tibeťané. Akce se
koná 24. února 2016 v 17 hodin v Kino
Vlubu Holešov.
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Olympijská medailistka Šárka Kašpárková
sportovala s dětmi ze 2. Základní školy
Ve škole se konal sportovní
čtyřboj. Šárka Kašpárková
byla jeho patronkou.
Holešov| 2. Základní škola měla 28. ledna
velký den a nebylo to jen tím, že žáci dostali pololetní vysvědčení. Ve škole se konal sportovní čtyřboj, jehož patronkou se stala olympijská
medailistka, basketbalistka, skokanka do výšky a trojskokanka Šárka Kašpárková.
Sportovního klání se zúčastnily děti prvního i druhého stupně školy. „Někteří jsou bohužel nemocní, ale i tak soutěžilo 74 chlapců
a 54 dívek,“ spočítala ředitelka školy Helena
Moravčíková.
Čtyřboj se konal v následujících disciplínách: trojskok z místa, přeskoky přes švihadlo, sedy-lehy a hody medicinbalem vzad.
Původně bylo v plánu ještě zařadit dribling,
z organizačních a prostorových důvodů však
škola od této disciplíny upustila.
Soutěž se letos konala už potřetí a poprvé
to bylo v roce 2014. „Paní Šárku Kašpárkovou

jsem oslovila na základě informací o OVOV
(Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů).
Je to projekt pro podporu pohybových aktivit dětí a motivace k aktivnímu sportu. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů založili olympijští šampioni v desetiboji Robert
Změlík a Roman Šebrle s cílem motivovat
děti ke sportu na základě vlastní zkušenosti,“

komentovala tříletou spolupráci se známou
sportovkyní ředitelka.
Společné aktivity by měly pokračovat
a dokonce se vyvíjet. „Plánujeme uspořádat
atletický čtyřboj také pro malotřídní školy na
Holešovsku. Ale ještě uvidíme podle zájmu,“
uzavřela Helena Moravčíková.
Jana Rohanová

Holešovští thaiboxeři sbírali zkušenosti v kolébce svého sportu

V lednu letošního roku se tři členové SKP
Thaiboxing Holešov vydali na zkušenou do
Thajského království. Samotné setkání v Bangkoku bylo poměrně kuriózní, neboť trenér Petr Osokin letěl z Prahy, závodník Přemysl Daďa přiletěl z Indie, kde byl půl roku
na studijně pracovní praxi, kdežto poslední
člen výpravy, závodník Jonáš Melichar přiletěl prozměnu z Filipín, kde 3 týdny cestoval po půlročním studiu v Jižní Koreji. Cílem
naší výpravy bylo jak cestování po Thajsku
a poznávání místní kultury, tak i samozřejmě
tréninky v místních klubech. Rozdíly oproti
tréninkům v České republice spočívaly především v objemech, kdy Thajci trénují 2x 2–3
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hodiny denně. První tréninky jsme absolvovali v Bangkoku v Sasiprapa gymu. Poté následoval přesun do města Pattaya, kde jsme
absolvovali trénink v malém gymu, který sice
nesplňoval evropské normy sportovišť, ale
o to více nás mile překvapil osobní přístup
místního trenéra (21 let 300 zápasů!!!), který nám ukázal několik „vychytávek“ při boji
v klinči. Následně jsme se přesunuli na sever Thajska do města Chiang Mai, kde jsme
vyzkoušeli tréninkovou dávku v klubu Team
Quest Thailand. Volné chvíle jsme prokládali poznáváním buddhistických chrámů, výletem za slony a tygry, návštěvou zápasů v thajském boxu a v neposlední řadě jsme si nechali

od mnichů posvětit ochranné amulety, které
se tradičně nosí před začátkem zápasu, tudíž
i Holešov má svou posvěcenou čelenku a náramky na paže. Trenér před odletem absolvoval ještě jeden trénink v Bangkoku v Sor Vorapin gymu a pak už byl bohužel čas odletu. Co
napsat závěrem? Zkušenosti posbírány, nová
přátelství uzavřena. V Bangkoku proběhlo
i setkání se spřáteleným klubem Spartak Žebrák a doufáme, že příští rok výpravu zopakujeme. Cílem by mělo být 14 dní v klubu na
ostrově Koh Samui, tedy tentokrát žádné cestování, ale pouze 2x denně dřina :-)
Petr Osokin

Holešovsko

Házenkáři před jarní částí sezóny 2015/16
Po úspěšné sezóně 2011/12, kdy házenkáři TJ Holešov skončili na stříbrné pozici druhé
ligy a o možnost postupu je připravila jen vzájemná utkání s Olomoucí, přichází v následující sezóně značně protichůdná situace. Umístění
na jedenáctém místě znamenalo sestup do Zlínské ligy. Po dvou letech působení týmu v této
soutěži přichází návrat do vyšší soutěže a zárověň příležitost utkání s kvalitnějšími celky. Před
začátkem sezóny oddíl řešil složité personální
změny na postech hráčů a trenéra mužstva. Po
dlouhých jednáních oslovil svého odchovance
Michala Hradila, který po nástupu do funkce výrazně pracoval na jeho složení a doplnění.
V letní přípravě se nově složený celek, do něhož se kromě posil z okolních klubů vrátili někteří bývalí holešovští odchovanci, se především
vzájemně poznával a herně tvaroval. Generálkou před návratem na druholigové palubovky
byla přátelská utkání s Přerovem, odkud trenér
Hradil přišel a stále v něm hostuje, ale především zápas Českého poháru s družstvem Napajadel. Toto utkání bylo netrpělivě očekáváno nejen
s ohledem na jeho výsledek, případnou možnost
postupu do dalších kola a zjištění aktuální formy celku, ale také z pohledu toho, že Napajedla vedl v tomto utkání trenér Lukačovič. Ten byl
totiž jedním s aspirantů na vedení holešovského
celku a nakonec dal přednost pokračování právě

v Napajedlích. Začátek druholigové soutěže provázely ze strany Českého svazu házené nekonečné organizační změny ve složení moravských
skupin a celek Holešova byl nakonec těsně před
soutěží definitivně zařazen jako třináctý účastník
do severní skupiny.
V samotné soutěži bylo prvním milým překvapením úvodní domácí utkání proti družstvu
MHK Karviná. Celek až v samotném závěru utkání proti kvalitnímu soupeři dokázal po jeho vyrovnaném průběhu získat důležitý první bod.
Ovšem hned ve druhém kole přišlo kruté vystřízlivění, kdy v kombinované sestavě doslova bez
odporu odevzdal oba body v Polance. Zklamáním
byla také ztráta bodu proti juniorce Zubří, kdy
hráči nedokázali dovést do vítězného konce zdárně se vyvíjející utkání proti oslabenému soupeři
a byla z toho opět pouze další remíza na domácím hřišti. Ve čtvrtém kole
Rozlosování jarní části sezóny 2. liga severní Morava
celek nedosáhl na body na
SM-13
hřišti Velké Bystřice, která
vyhlásila útok na postup
13. 02.
17.00 hod.
SKP Frýdek-Místek „B“ – TJ Holešov
do první ligy a tomu pod20. 02.
10.30 hod
MHK Karviná – TJ Holešov
řídila své veškeré snaže28. 02.
18.00 hod.
TJ Holešov – SKH Polanka
ní. V ten den celku kromě
06. 03.
17.00 hod.
HC Zubří „B“ – TJ Holešov
hvězd nebyli nakloněni
12. 03.
10.30 hod.
TJ Holešov – SK Velká Bystřice
ani rozhodčí a přes dobrý
19. 03.
18.00 hod.
Sokol Krmelín – TJ Holešov
výkon mu nebylo souzeno
02. 04.
16.00 hod.
TJ Rožnov pod Radhoštěm – TJ Holešov
body získat. První vítěz08. 04.
18.00 hod.
TJ Holešov – TJ Cement Hranice „B“
ství si tak celek vybojoval
17. 04.
14.30 hod.
TJ Holešov – TJ Šumperk
až v kole pátém, po stře01. 05.
10.30 hod.
TJ Holešov – Lesana Zubří
leckém koncertu Roberta
08. 05.
16.00 hod.
Tatran Litovel „B“ – TJ Holešov
Plška, proti celku Krmelí15. 05.
17.00 hod.
KH Zbrojovka Vsetín – TJ Holešov
nu. Po tomto utkání se na
lavičku zraněných k MarPřijďte podpořit naše hráče v důležitých a věřmě i zajímavých utkáních.
ku Večerkovi zařadil i Jan

Vaclach a celek tím postihlo pro další utkání druhé výrazné oslabení. Následné domácí utkání proti lepšícímu se Rožnovu pod Radhoštěm proběhlo
opět ve znamení skvělého výkonu Roberta Plška,
ke kterému se s 10 zásahy přidal i Eduard Beneš,
avšak na víc než bod to nestačilo. Utkání na hřištích soupeřů v Hranicích, Šumperku a s Lesanou Zubří k bodovému zisku nevedla a postavení v tabulce v tu chvíli moc lichotivé nebylo. Před
posledními třemi zápasy, které se díky změně pořadatelství Vsetína všechny hrály na domácí palubovce, bylo jasné, že pokud si chce celek pro jarní
část soutěže připravit dobrou výchozí pozici, musí
stoprocentně bodovat. Díky velké bojovnosti
v utkáních s Litovlí a Vsetínem celek získal důležité body a v závěrečném utkání proti rezervě
Frýdku-Místku potvrdil svou výhrou vzrůstající
formu. Potěšil tak sebe i fanoušky výrazným vítězstvím a zlepšil si zároveň své postavení v tabulce.
Trenér Michal Hradil si po skončení první
části soutěže pochvaloval přístup a výkon většiny hráčů, kteří v utkáních nastupovali. Zejména
se mohl spolehnout na zkušené brankáře Daniela Nezhybu a Marcela Cagáška, Roberta Plška,
se 101 brankami druhého nejlepšího střelce soutěže, křídlo Jana Vaclacha a pilíře obrany Antonína Bardoděje a Tomáše Procházku. Posledně
jmenovaný domácí odchovanec je ve svých dvaačtyřiceti letech klubovým rekordmanem v počtu odehraných mistrovských utkání.
Do jarní části soutěže jde družstvo mužů TJ
Holešov jednoznačně s cílem udržení si slibné
formy z podzimních závěrečných utkání, která
jej dovede k zisku počtu bodů potřebných pro
zajištění příslušnosti ve druhé lize i pro příští sezónu. V kádru došlo k jediné změně, křídlo Jan
Mrázek odešlo ze studijních důvodů na půlroční
limitovaný přestup do celku TJ Bohunice.
Na domácí utkání jsou všichni příznivci házené srdečně zváni a oddíl se zároveň omlouvá za
rozdílné termíny utkání, které jsou koordinovány s ohledem na povinnosti klíčových hráčů v jiných celcích a také na volné termíny přetížené
sportovní haly.

Jan Vaclach a Libor Krejčí
informace na www.hazenaholesov.cz

Minižáci - jaro 2016
Pro jarní část sezóny 2015/2016 je pro kategorii minižáků (dětí narozených 2005–2008)
vypsáno celkem 21 turnajů. Máme přihlášena
celkem čtyři družstva, tedy o jedno více než v podzimní části. Čtyři turnaje bude oddíl TJ Holešov
přímo pořádat a odehrají se v hale 1. ZŠ Holešov.
V kategorii mini A (ročníky 2005 a mladší)
se účastníme celkem osmi turnajů, z toho čtyři
turnaje se odehrají na hřišti pro miniházenou
a hrají se v počtu hráčů 4+1 a zbylé čtyři turnaje se budou hrát na klasickém hřišti v počtu
6+1 hráč. První turnaj kategorie 6+1 se odehraje
20. 3. v 8.00 v hale 1. ZŠ Holešov. Kategorie mini
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B (ročníky 2006 a mladší) má na programu také
osm turnajů. Z toho dva pořádá oddíl TJ Holešov,
první se konal 23. 1. a domácí oddíl prohrál pouze
jediný zápas na celém turnaji, a to finálový zápas
s oddílem HC junior Zlín, a obsadil krásné druhé místo. Další domácí turnaj se uskuteční 7. 5.
od 8.00.V kategorii mini C (ročníky 2007 a mladší) jsme se rozhodli vzhledem k velkému počtu
dětí oproti podzimní části sezóny přihlásit další družstvo. Pro jarní část máme tedy přihlášena
dvě družstva. Po tom, co jsme v listopadu zvítězili na turnaji v Bystřici pod Hostýnem, bude cílem
pro jarní část zabudovat nové hráče do obou týmů

a umožnit všem dostatečně si zahrát. Zúčastníme
se pěti turnajů, z nichž jeden pořádáme na domácí půdě a to 13. 3. od 8.00.
Kategorie minižáků jsou vedeny zkušeným
týmem trenérů ve složení M. Kasaj, P. Gahura, J. Buksa, M. Koplík, M. Gahura, V. Hublík,
T. Procházka.
Pokud budete chtít přihlásit své dítě do házené či miniházené (ideálně ročníky 2005–2008,
ostatní po dohodě), rádi se s vámi potkáme na
některém z tréninků, které probíhají v hale 1. ZŠ
Holešov v pondělí od 15.00, čtvrtek od 16 hodin.
Petr Gahura
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POLITICKÉ STRANY, SPOLKY
Následující příspěvky jsou reakcí na článek z lednového vydání Holešovska s názvem „Chráníme veřejné finance,
bráníme nesmyslným rozhodnutím“. Autorem byl Ing. Pavel Karhan (KDU-ČSL).

Je potřeba říkat vše a ne jen to, co se nám hodí!
Vážený čtenáři, tento text je reakcí na článek z minulého čísla měsíčníku Holešovsko,
který jeho autor Ing. Pavel Karhan nazval
„Chráníme veřejné finance, bráníme nesmyslným rozhodnutím“.
Přeskočím úvodní promluvu autora shrnující jeho pevné morální a stranické zásady
a zkusím okomentovat nepřesnosti, spekulace a nepravdy uvedené v dalších odstavcích.
Autor například hovoří o tom, jak se svými spolustraníky navrhli a prosadili osvobození od poplatku za popelnice pro seniory
nad 75 let. Toto gesto bude znamenat ztrátu
půl milionu korun v rozpočtu města. Nebyla
by lepší podpora pana Karhana, dlouholetého člena dozorčí rady Technických služeb Holešov, v procesu systémových změn této společnosti, které by přinesly každoroční úsporu
v řádech miliónů v oblasti odpadového hospodářství, kterou město Holešov již několik
let dotuje?
Rovněž je třeba trochu objasnit zmínku autora článku o zvýšení kompetencí rady
města. Důvody pro tento návrh byly čistě
pragmatické. V dnešní době, která je v oblasti
investičních akcí města v podstatné míře závislá na dotacích všeho druhu, je třeba v procesech získávání dotačních titulů reagovat
velice pružně a v co možná nejkratším čase.
Schvalování v zastupitelstvu města tuto pružnost postrádá. Proto koalice přišla s návrhem
zvýšit pravomoc radě města. Návrh nebyl
schválen a je třeba se s touto situací vyrovnat.

V dalším odstavci se čtenář dozvídá, že
KDU-ČSL hlasovala proti navrženému rozpočtu a že je tento rozpočet podle autora
článku „jak opsaná písemka“. Zde je potřeba čtenářům vysvětlit, že velká většina položek v rozpočtu města se skutečně každý rok
opakuje. Jedná se totiž o fixní nebo provozní
položky. Těch „nových“ položek, které v zásadě představují investiční akce města na další
rok, ani mnoho být nemůže, pokud nechceme
město zadlužit na úkor budoucích pokolení.
V uvedeném je rovněž odpověď na nařčení,
že do rozpočtu se zařazují akce nepřipravené,
u nichž neznáme konečnou cenu ani způsob
financování. Přitom jsou jen dvě možnosti.
První možnost nastává u investičních akcí realizovaných na základě dotace, kdy město dá
do rozpočtu částku na finanční spoluúčast při
akci hrazené z dotačního titulu a v případě, že
se dotace nezíská, je možnost tyto prostředky operativně použít na připravené investice
hrazené z vlastních peněz. Druhá možnost
je tedy investiční akce bez dotačního titulu
a tady je do rozpočtu předem stanovena částka, za kterou by měla daná akce být reálně
proveditelná.
„O koncepci se jen schůzuje“, a proto se
právě iniciativou KDU-ČSL ustanovil strategický výbor. Nám se jeví jako nadbytečný,
neboť koalice má v těchto věcech jasno. Byl
vytvořen portál strategieholesov.cz, kde se naprosto transparentně snažíme informovat občany o připravovaných investicích a koncepci

rozvoje, naleznete zde strategické dokumenty města – rozpočet, programová prohlášení
apod. A že některé priority KDU-ČSL, namátkou jmenujme zvonici ve Všetulích, mezi strategickými položkami nejsou? Může se to stát
a je to přece naprosto legitimní.
Mohl bych zde vyjmenovávat všechny
investice, opravy a jiné počiny provedené
v tomto roce v Holešově, ale čtenář by se tím
jen zahltil. Slibuji vám ale, že jakmile proběhne veškeré doúčtování, předložím tuto
zprávu občanům.
Co říct na závěr? Mrzí mě, že naše snaha
pracovat pro blaho občanů a pro rozvoj města často naráží na nepochopení a destruktivní
přístup „politiků“ a zájmových skupin. Autor
článku přesně ukázal, že se za těch x let, co se
pohybuje v různých funkcích v rámci samosprávy města Holešova, stal zkušeným politikem. Ví, jak věc podat, aby docílil pozornosti občanů, svých potenciálních voličů. Ale je
dobré být k občanům upřímný, neboť pokud
například vyburcujete veřejnost k referendu
proti hazardu, měl byste se svým hlasem také
vyjádřit. Někdo by vaši neúčast mohl považovat za zpronevěření se programu a názoru.
Snad si čtenář učinil úsudek o článku
z pera pana Karhana sám a bude i v budoucnu
jeho literární počiny brát s rezervou. Je totiž
potřeba říkat vše a ne jen to, co se nám hodí!
Ing. Radek Doležel (ANO 2011),
místostarosta města

Holešov má svého „mesiáše“?
Věrní čtenáři měsíčníku Holešovsko si po
přečtení jeho prvního vydání v letošním roce
zcela zaručeně pochvalovali, jak dlouhodobě
bohatý je kulturní, společenský, sportovní, ale
i pracovní život v našem městě. Bez nadsázky
– nemáme se za co stydět. V Holešově se neustále něco děje. Každý aktivní „Holešovák“
napříč generačním zastoupením, pokud mu
to zdraví, čas a další osobní či rodinné a jiné
okolnosti dovolí, může najít své uplatnění při
seberealizaci v té či oné preferované oblasti
bohulibé činnosti. Město Holešov má natolik
rozvinutou společenskou infrastrukturu, že,
bez přehánění, existuje vyšší nabídka vyžití,
než-li poptávka. Obzvlášť je to patrné v činnostech, které jsou k dispozici mladší generaci, hlavně v oblasti sportu, ale i dalších. To,
že je stále co vylepšovat, je bezesporu jisté.
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Všichni jsme však obecně limitováni možnostmi, které momentálně máme objektivně
k dispozici. Každý rozumný člověk ví, že nelze věci měnit mávnutím kouzelného proutku.
A slibovat nesplnitelné nebo lhát si navzájem
není naším stylem ani zájmem.
Máme však mezi sebou jednotlivce, kteří jsou diametrálně odlišného názoru, než je
uvedeno výše. Podle nich je totiž v Holešově
všechno řešeno a řízeno špatně. Jsou toho názoru, že veškeré doposud realizované investice a projekty byly, jsou a zřejmě i budou zcela
zbytečné a nepatřičné (rekonstrukce „Pionýráku“, Jihovýchodní obchvat, rekonstrukce zámku, revitalizace sídlišť U Letiště a Novosady,
parkoviště za kinem, rekonstrukce koupaliště, zateplení 1. a 3. základní školy, průběžné
rekonstrukce a opravy chodníků, plánovaná

rekonstrukce stadionu Míru, ulice 6. května
ve Všetulích, bezpodmínečně nutná rekonstrukce DPS na Novosadech a další). A když
už realizovány byly, tak tedy nekvalitně a proti
představám zmíněných kritiků, přestože se na
některých aktivitách a rozhodnutích města podepsali v minulosti i oni (územní plán města,
Strategická průmyslová zóna Holešov, atd.).
Pokud si položíte otázku „ ..proč a kdo je tímto konstruktivním kritikem“.., přečtěte si „mesiášský“ článek v lednovém výtisku Holešovska „Chráníme veřejné finance…“. Je to snůška
lží, polopravd a zavádějících pomluv. Naštěstí
je autor tohoto článku všeobecně znám (ublížený místní politik, který neumí prohrávat).
Kope kolem sebe a neváhá popřít nos mezi očima. Všichni jej již známe a už víme, co od něj
můžeme čekat. I tentokrát nás nepřekvapil.

Holešovsko

Je smutné, když někdo neumí potlačit zlobu
a nenávist a ke svému osobnímu prospěchu
neváhá použít jakýkoliv, téměř vždy neférový prostředek. Pevně doufáme, že na zmíněný
článek zareagují představitelé města tak, jak
si jeho obsah zaslouží.
Nicméně pro pořádek stručně ke zmíněnému
článku několik vysvětlujících argumentů:
• ano, zastupitelstvo schválilo osvobození od
poplatků za popelnice u osob nad 75 roků.
Avšak je třeba zdůraznit, že bylo narovnáno
to, co autor článku, coby svého času předseda Dozorčí rady Technických služeb Holešov
prosadil. Bylo to navýšení těchto poplatků v té
době, za účelem vyššího zisku TS na úkor občanů. Na to jaksi ve svém článku pozapomněl.
• tvrzení o navyšování mandatorních výdajů
Městského úřadu Holešov je nepravdivé. Minulé vedení města snížilo stavy zaměstnanců
cca o 8 až 11. Jen úspora na mzdách a odvodech činila cca 4 miliony Kč ročně. Související další úspory znamenaly další minimálně
1 milion Kč. O dalších úsporných opatřeních
nemluvě.
• zaměstnávání kamarádů? Proč není pisatel
konkrétní? Nic takového se neděje.
• zvýšení kompetencí rady města v souvislosti s operativními navýšeními konkrétních investičních nákladů z důvodů zajištění a udržení externích finančních prostředků (dotací
z programů EU nebo státu) má v každém případě své opodstatnění. V těchto případech
jde většinou o čas. Svolávat proto ke každému takovému případu vždy celé zastupitelstvo je neoperativní, rada města je rozhodně
pružnější. Je to o vzájemné důvěře a vzájemné informovanosti. Takový způsob jednání ale
pisatel bohužel nezná. Pevně věřím, že se k tomuto opatření zastupitelstvo ještě vrátí.
• rozpočet města se každý rok tvoří tak, že se
zcela logicky vychází z reality roku předchozího. Především u tzv. mandatorních výdajů. Takže neopisuje se jako písemka (autor
článku není dostatečně v obraze, aby tvorbu

tohoto zásadního dokumentu města pochopil), nýbrž vždy, včetně roku 2016, vychází
z konkrétních potřeb a požadavků finančních
nároků města a kvalifikovaně předpokládaných rozpočtových příjmů města. Je to živý
organismus, který nutně v průběhu roku reaguje na konkrétní operativní finanční skutečnosti v oblasti příjmů i výdajů města formou tzv. „rozpočtových opatření“ (chápeme,
že i tento mechanismus není pisatel schopen
a ochoten z uvedených důvodů pochopit).
• finanční prostředky, které město obdrží ze
státního rozpočtu každý rok z příjmů z tzv. hazardu, činí v průměru 15.000.000,- Kč. Položme si otázku, jsme ochotni se takovéto částky
vzdát, když se jedná o zcela regulérní a státem
posvěcené rozpočtové zdroje? Vládní koalice, jejíž pevnou součástí je i KDU-ČSL, od tohoto roku prosadila výrazně zvýšené zdanění
hazardu, aby posílila státní rozpočet na straně příjmů. Nikdy ze strany lidovců na vládní úrovni nezazněl návrh na zrušení hazardu
v ČR, což by logicky vyřešilo tuto choulostivou
problematiku i v Holešově. Nikomu z nás se
tato forma podnikání a jeho dopady do některých lidských osudů nelíbí, ale realita je taková, jaká je. Pokrytecký populismus pisatele je
opět pouze účelový.
• o tom, že DPS na Novosadech chátrá a nutně potřebuje opravit, víme všichni. Podle stavebních odborníků se zde vyskytují mimo jiné
i náznaky špatné statiky, což je vážná věc. Koaliční zastupitel Pavel Svoboda proto vyzval
odborné pracovníky úřadu, aby vyhodnotili technický stav této nemovitosti a vyčíslili
předpokládané náklady na kompletní rekonstrukci DPS. Současně se vyjádřil, že v případě, že by rekonstrukce byla dražší než výstavba nového DPS, mohla by se zvážit demolice
a výstavba nového DPS na vhodnějším místě.
Což lze v každém případě vnímat jako přístup
a jednání dobrého a zodpovědného hospodáře. K zamyšlení navrhl i teoretickou možnost využití pro tyto účely rekonstruovanou
budovu tzv. Staré radnice, která by svými

parametry docela vyhovovala tomuto účelu.
To, že je v současné době majitelem firma SYNOT, je naprosto vedlejší. Zítra to totiž může
být například firma KARHAN nebo kdokoliv jiný, protože je tato nemovitost údajně na
prodej a je jen na potenciálním investorovi,
jak tento prostor využije. Podle našeho názoru by však umístění takového zařízení v centru města bylo pro naše seniory téměř ideální.
Pisatel článku však použil opět účelově pouze část výše zmíněné argumentace pana Svobody o návrhu na demolici DPS, což vytrženo
z kontextu vyznívá zcela jinak, než bylo myšleno. Ale jak se říká, účel světí prostředky, že
pane pisateli!?
Prosím, aby tato reakce a slova na článek
nejmenovaného autora byla chápána jako
upřesňující a vysvětlující reálný stav věcí. Je
téměř nedůstojné neustále narovnávat účelově zkreslované až lživé útoky jednoho člověka, který reprezentuje výraznou a významnou
skupinu našich spoluobčanů, kteří vystupují pod značkou KDU-ČSL, a současně i jejich
voliče, u kterých nelze předpokládat, že by jim
byly blízké praktiky tohoto rádoby samozvaného „mesiáše“.
V uplynulých volebních obdobích se v Holešově vybudovala a odehrála řada kvalitních
a úspěšných projektů. Udělalo se mnoho dobrého pro občany našeho města. Bohužel, nestihlo se, ale ani stihnout nemohlo vše, co bychom si přáli. Jsme hrdí na to, že v čele města
v těchto obdobích byla ODS se svými starosty
– našimi spoluobčany, kteří jsou osobně významnou měrou pod těmito úspěchy podepsáni. Je férové podotknout, že u mnohých
realizací byli účastni i zástupci KDU-ČSL (například pánové Antonín Foukal, Vojtěch Jurčík, Josef Bartošek) coby v té době koaliční
partneři. Že u toho nejsou dnes, je možná „zásluhou“ jejich současného předsedy. Ale to si
musí oni pokud možno bez emocí vyhodnotit
sami. Na závěr chceme vyjádřit přesvědčení,
že v tomto nastaveném a kvalitním trendu pokračuje a bude pokračovat i současné vedení
města. Důkazem toho je zodpovědné navázání na předchozí projekty, ale i zajímavé a potřebné projekty nové v současné době realizované či plánované.

Za místní organizaci ODS:
Luděk Hradil – předseda,
PaedDr. Zdeněk Janalík – bývalý starosta,
nyní zastupitel a člen Rady města Holešova,
Pavel Svoboda – bývalý starosta,
nyní zastupitel města

Děkujeme za reakce.
Byl jim věnován dostatečný
prostor a toto téma uzavíráme.
Redakční rada
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Nepodléhejme jednoduchým závěrům a populismu
V minulém Holešovsku bylo otištěno stanovisko zastupitelského klubu KDU-ČSL
k rozpočtu města a dalším aktuálním věcem.
Neustále reagovat na podobná zjednodušená
spojení a polopravdy snad ani není vhodné,
ale přesto je třeba některé skutečnosti uvést.
Především si musíme uvědomit, že letošní rok
proběhnou dvojí volby, to znamená, že se asi
druhý říjnový víkend uskuteční volby do krajského zastupitelstva a v našem okrese i do Senátu. Takže se opět podobná vyjádření začnou
na různých úrovních množit, opět se zvýší
agresivita, pomluvy a boj o politické body. Ale
k uvedenému článku:
1) Když někdo hovoří o zaměstnávání kamarádů, měl by své tvrzení konkretizovat.
Všechna místa na městském úřadu jsou nyní
obsazována po výběrových řízeních.
2) Zrušení poplatku za odvoz a likvidaci
komunálního odpadu pro seniory nad 75 let
je v současné době nepromyšleným a nesystémovým opatřením (dříve byla hranice 85 let,
osvobozeny jsou nadále děti do 2 let, klienti CpS atd.). Je třeba ale uvést, že si zastupitelstvo uvědomuje výši poplatků za svoz odpadů, který mj. byl zvýšen před několika lety
z důvodu toho, že ztráta za svoz a likvidaci odpadů – i černých skládek apod. – se pohybovala kolem čtyř miliónů korun. Opatřením se
pro město snížila asi na dva miliony. Poplatky
jsou skutečně vysoké a jistě by šlo řešit úlevu
pro občany jinými opatřeními. Především jde
o skutečnost, že v některých lokalitách a při
kvalitním třídění odpadů je zbytečný týdenní svoz. Poplatek za svoz komunálního odpadu je navíc regulovaný a sestavený ze dvou

částek. Zákonného poplatku – pokud se nestanoví omezení vyhláškami schválenými
obcemi – který je 250 korun, a poplatku,
jež si stanovují obce za svoz. Je samozřejmě
možno dělat jakékoli úlevy a osvobození, ale
je to vždy na úkor něčeho, tj. jiných obyvatel, investic ve městě apod. A navíc. Víme, že
produkce odpadů je jiná na sídlištích a jiná
na vesnicích nebo v okrajových lokalitách
města, kde lidé více využívají přírodní likvidaci (kompostování). Otázkou je i stanovení
hranice na úlevu, proč zrovna pro obyvatele
nad 75 let a proč ne od 70 nebo naopak od
80. Takže bude na zastupitelstvu, aby se touto otázkou a především celkovým systémem
řešení zabývalo. Ostatně to je i úkol pro dozorčí radu Technických služeb Holešov a další kompetentní pracovníky města. Nyní jen
zastupitelstvo musí navýšit rozpočet města
na krytí vzniklé ztráty.
3) K rozpočtu a jeho opisování. Při sestavování rozpočtu města pro rok 2016 je třeba
říci, že jeho základní podoba skutečně vychází z rozpočtů z minulých let. Město mělo a stále má tři základní školy, tři mateřské školy se
svými odloučenými pracovišti, středisko volného času, mateřské centrum, Centrum pro
seniory, provozuje zámek a zahradu a kulturní středisko, spolufinancuje – a to stále s vyššími povinnými příspěvky – sociální služby ve
městě a musí zajistit i provoz městského úřadu, městskou policii, významnou měrou přispívá na provoz spolků, sportovišť a podobně.
No a to jsou tzv. mandatorní výdaje, které je
dobré v základním rozpočtu města mít stanoveny a pokryty. Při dalších úpravách je možno

pokrývat další investice a spoluúčasti na projektech. Ostatně by bylo objektivní říci, že až
letošním rokem začíná skutečně nové programovací období na různé projekty a ty jsou nyní
postupně vypisovány. A ještě jedna poznámka,
když se před třemi lety snažilo vedení města
řešit situaci ve školství, jež by vedla právě ke
snižování výdajů v této oblasti, někteří zastupitelé se velmi populisticky postavili proti, aniž
objektivně vyhodnotili situaci.
4) Pro vybudování koncepčních materiálů je zřízen „strategický výbor“, ve kterém má
každý zastupitelský klub jednoho člena, proběhla rozsáhlá anketní kampaň, vyhodnocení
informací a ty budou dále sestaveny do materiálu pro rozvojový plán města. Potřeby jsou
ale celkem známy a odrážejí se i v rozpočtových výhledech města.
5) Stav majetku města je také celkem
znám a neustále se jeho hodnota zvyšuje. Město se musí starat o zámek a zahradu, Centrum
pro seniory, domovní a bytový fond, který stárne, stav komunikací a veřejného osvětlení si
žádá velké investice, podobně jako je třeba řešit další propojování okrajových částí města.
A k domu s pečovatelskou službou na Novosadech. Jeho stav není takový, abychom podléhali hysterii. To, že byla stavba provedena
lajdácky, víme, ale vydávat dilatační spáry za
trhliny v konstrukci je dost laciné. Přesto bude
zpracován jednoduchý materiál, který problémy domu popíše. Řešit bude třeba balkony,
snad fasádu a více se starat o vnitřní prostory.
Rudolf Seifert
Koalice pro Holešov

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
21. 2. DÍVKA ROKU 2016 – FINÁLOVÝ
SPOLEČENSKÝ VEČER od 16.00 ve společenské hale TYMY, vstupné 20,- Kč/děti,
50,- Kč/dospělí
28. 2. Námořnická pohádka pro děti v divadélku TYMY hostuje divadlo Hvízd od
15.00, vstupné: 40,- Kč
1. 3. Velikonoční keramická dílna – od
15.30, přihlášky do 25. 2.
5. 3. Kurz Country tanců – od 14.00 do
18.00, cena: 200,-/os., přihlášky do 26. 2.
6. 3., 13. 3., 20. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4. Taneční polepšovna pro dospělé – 1400,- Kč/pár
a 6 lekcí, přihlášky do 29. 2.
8. 3. Dance show na taneční podložce pro
děti od 7 do 15ti let, od 15.00 do 17.00 v ICM,
tentokrát vstup zdarma, přihlášky do 7. 3.
9. 3. Přednáška Premedical „O nás
a o vás“ – v 17.00 v TYMY
11. 3. Premedical – centrum preventivní medicíny - možnost vyšetření od 9.00 do 20.00,
informace a přihlášky v TYMY
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11. 3. Slavnostní finále Holešovského talentu 2016 – 6. ročník
11.–12. 3. Noční deskohraní - od 18.00, cena:
100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní
12. 3. Kouzelnická škola – od 14.00
12. 3. Miss Poupě - pro dívky od 4 do 7 let,
Miss Kvítek – pro dívky od 8 do 12 let
15. 3. Turnaj ve stolním tenise – od 15.30
v ICM, startovné 10,-, přihlášky do 14. 3.
14.–18. 3. Srdíčkové dny – charitativní sbírka
15. 3. Velikonoční dílničky – v TYMY od
17.00 do 18.30,
16. 3. Jarní zpívánky – od 15.00, přijďte se
naučit a zazpívat jarní písničky, vstupné 10,- Kč,
přihlášky do 14. 3.
16. 3. Velikonoční dílničky – v ulici Pivovarská od 16.00 do 17.30, výroba drobností s velikonoční tématikou, cena: 10,- až 50,- Kč dle výrobku, přihlášky do 14. 3.
17. 3. Svátek poezie – od 10.00
19. 3. a 26. 3. RC modely – tréning od 14.00,
vstup pro veřejnost 20,- Kč

20. 3. Pohádka – Lúčnikovo putování za prvním jarním paprskem v divadélku TYMY hostuje
divadlo Hvízd od 15.00, vstupné: 40,- Kč
20. 3. Vítání jara - v 10.00 sraz u ZUŠ Holešov, společná vycházka přes Žopy do Přílep
k myslivecké chatě, zde proběhnou hry pro děti,
soutěže, přírodovědná sazka, táborák atd.
21.–23. 3. Velikonoční jarmark – od 15.00
do 17.00, prodej rukodělných výrobků
22. 3. Řezbářská dílnička – od 14.30 do
16.00, cena: 50,- Kč
22. 3. a 23. 3. Pletení tatarů – cena: 30,- Kč
22. 3. Přišlo jaro do vsi – tradiční velikonoční program pro MŠ a ZŠ v 8.30 a v 10.15, vstupné 40,- Kč dítě, objednávky předem v kanceláři
TYMY
22. 3. Putování za velikonočním zajíčkem
– od 15.30, pro děti od 4 do 10ti let, čekají na vás
různá stanoviště s veselými a zajímavými úkoly,
startovné 10,- Kč, přihlášky do 21. 3.
24. 3. Otevřený domeček – prázdniny
v TYMY od 9.00 do 16.00

Holešovsko

PŘÍSPĚVKY DOPISOVATELŮ

Lyžařský a snowboardový výcvik 1. ZŠ
V týdnu od 11. do 16. ledna 2016 jsme se
jako žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského kurzu na Horní Bečvě v Beskydech ve
SKI areálu U Sachovy studánky. Měli jsme
možnost naučit se lyžovat nebo jezdit na
snowboardu. V pondělí byl sraz před školou
v osm hodin, kde už na nás čekali naši učitelé, aby nás rozdělili do autobusů. O půl deváté jsme odjížděli, mávali rodičům a doufali, že
tam bude více sněhu než v Holešově.
Když jsme přijeli k hotelu Labyrint, rozdali nám klíče, ať se ubytujeme a vybalíme. Pokoje byly pěkné a útulné. Každý den jsme měli
snídani, oběd a večeři. Jídlo bylo výborné,
vždycky jsme si mohli vybrat, co chceme jíst
a na co máme chuť. Na snídaně, obědy i večeře jsme chodili rozděleni na holky a kluky.
Hned první den po obědě jsme se chystali
na sjezdovku. Sněhu více než v Holešově nebylo, ale na sjezdovce byl naštěstí technický sníh.
Naši učitelé v roli instruktorů nás začali rozdělovat do skupin lyžařů a snowboardistů. Lyžaře do čtyř skupin a snowboardisty do dvou.
Lyžaře vedly paní učitelky Pavla Obdržálková, Edda Smiřická, Jitka Gregušová a Šárka
Grešová a snowboardisty pan učitel Radek
Štěpán a paní učitelka Lenka Háblová. Hlavním vedoucím kurzu byl pan zástupce Petr
Oral. Ráno nás určená služba budila v sedm
hodin. Při snídani jsme dostávali informace, jak bude probíhat celý den. Poté jsme se
převlékli do lyžařského oblečení, sešli se před
hotelem a hurá na sjezdovku! Tam jsme se
přezuli, šli ke svému instruktorovi a výuka
mohla začít. Po obědě byl odpolední klid, čas
na osprchování, odpočinek a třeba i návštěvy

na pokojích. V podvečer se konaly různé přednášky o výzbroji a výstroji potřebné k lyžování a snowboardingu, o historii lyžování, o lyžování tělesně postižených, o horské službě
a o našich českých reprezentantech.
Zábavu a různé hry měla na starost paní učitelka Jana Polaštíková. Hry jsme chodili hrát do
společenské místnosti, tam také proběhla soutěž v karaoke a karneval. Po večerním programu
jsme šli na pokoj a chystali se na večerku, která
byla v deset hodin.
Na konci lyžařského kurzu jsme měli diskotéku v hotelovém baru. Někteří žáci vyzvali k tanci i učitele. Atmosféra byla výborná.

Zatančili jsme si, zasmáli se a příjemně unavení jsme šli spát. Druhý den jsme se nasnídali, sbalili své věci a uklidili pokoje.
Přes noc napadlo hodně sněhu, takže bylo
obtížné dostat naše kufry dolů k autobusu.
Šli jsme za sebou po vyšlapané cestičce. Ještě jsme si museli dojít pro lyže a snowboardy
nahoru k vleku, kde jsme je měli schované. Ty
jsme naložili dozadu do autobusu na pětisedadlo a vyrazili jsme domů. Lyžák byl pro všechny super zážitek a budeme na něho dlouho
vzpomínat.
Alena Merhautová, 7. C

„Malý“ den s policií v mateřské škole Sluníčko v Holešově
Netradiční dopoledne prožily děti z Mateřské školy Sluníčko Holešov.
Čím bylo netradiční a zajímavé?
Tento den přijelo do areálu MŠ policejní
auto a v něm příslušníci Policie ČR z obvodního oddělení Holešov. Děti měly možnost si
prohlédnout uniformy policistů, interiér služební oktávie i prostředky a pomůcky, které
používají při své náročné práci. Poutavou formou se děti dověděly, co v praxi znamená POMÁHAT A CHRÁNIT.
Poděkování za tento zážitek i nové poznatky patří příslušníkům obvodního oddělení Policie ČR v Holešově a zejména
Mgr. A. Zapletalové, která pro nás tuto akci
zorganizovala.
Kolektiv MŠ Sluníčko Holešov
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Ledová Praha debrujáry nadchla
Pololetní prázdniny strávili debrujáři z holešovského volnočasového střediska
TyMy tím nejlepším možným způsobem –
vědou a kulturou. Vědulák není sněhulák, ale
zimní akce, při které debrujárské kluby z celé
republiky míří rok co rok poslední lednový
víkend do Prahy. Letos se tak stalo již popětadvacáté. Návštěva památek, muzeí i zajímavých míst zcela zdarma a zpestřená prezentací fyzikálních experimentů šéfa katedry
fyziky matematicko-fyzikální fakulty Karlovy odměnou za celoroční práci. Pohár vědy,
Malá energetická akademie či Veletrh vědy a
výzkumu v Olomouci jsou náročné aktivity

vědeckého charakteru, které nám občas zavaří naše mozkové závity, ale stojí za to.
No a o to jsme měli větší radost, když jsme
si mohli nadělit dárek v podobě čtyřdenního
pobytu v Praze, při kterém jsme se setkali s kolegy z různých míst republiky a naživo zhlédli
zajímavé pokusy přímo v posluchárně didaktiky fyziky matematicko – fyzikální fakulty.
A kdo ví, třeba se pro nějakého holešovského
debrujárka stane tato vyhlášená vysoká škola
budoucí alma mater.

Barbora Winklerová

Princezny, berušky, včelky... Děti si v Srdíčku užily zábavný karneval

Během posledního týdne v lednu uspořádalo Mateřské centrum srdíčko Holešov karneval pro nejmenší děti. Program zajistila Agentura Jana z Olomouce. Pro každé dítě byla
zajištěna zajímavá cena z tomboly, čekala je spousta her a písniček. 
Foto | archiv MC Srdíčko

Červené barety se opět brzy ozvou!
Mnoho zejména starších občanů si vzpomene, že v objektech dnešní Policejní školy
Ministerstva vnitra ČR byl do roku 1969 vojenský útvar číslo 7374 pod názvem 7. výsadkový
pluk zvláštního určení, který byl zejména za
postoje k srpnu 1968 následně zrušen.
O tom, že bývalí příslušníci (nyní již veteráni) tohoto ve své době jedinečného útvaru
jsou stále svým způsobem aktivní, svědčí i to,
že Klub výsadkových veteránů Holešov naplánoval i letos mnoho akcí zaměřených na účast
na různých pietních akcích např. v Hostišové,
Plzni, Prlově, Ploštině, Mařaticích, Kroměříži,
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Praze, Otrokovicích, Prostějově, zejména však
v Holešově.
Jednou z největších našich akcí určitě bude setkání výsadkových vojáků - veteránů k 55. výročí vzniku 7. VP ZU, které již
nyní plánujeme do prostorů VPŠ a SPŠ MV
ČR v srpnu 2016. Nezapomínáme i na mládež a zejména pro ni budeme pořádat 2. ročník Memoriálu plk. Miroslava Šediny (velitel
pluku 7374 v Holešově).
Fyzickou kondici si udržujeme na různých sportovních akcích, např. pochodem
Po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov

(25. 6.), nočním pochodem Clay Eva v Hostišové (15. 4.), v říjnu 22. ročník výstupu na
vrchol Slema (Žilina) a určitě naše družstvo
KVV Holešov bude „důstojný“ reprezentant
Holešova na Memoriálu Štefana Baniče (vynálezce padáku) v Otrokovicích.
Akcí ještě máme více, nelze je však všechny uvést, bližší informace je možné najít na
našich stránkách www.kvvholesov.cz
S přáním „modré nebe nad hlavou“
František Gult
člen KVV Holešov
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Tříkrálová sbírka je o laskavých
lidských srdcích a otevřených očích
Minulý článek o tříkrálové sbírce vás, čtenáře, zahltil spoustou čísel v tabulce, vybranými částkami v našich obcích a průběhem
akce. Jak to ale vlastně „děláme“, že se sbírka setkává s tak velkým úspěchem, resp. rok
od roku přibývá všeho mnohonásobně – dětí,
vedoucích, dobrovolníků i dárců a roste i výsledná částka?
Tajemství úspěchu je v poslání samotné
sbírky. Je to sbírka o laskavých srdcích a otevřených očích, které vidí. Už před samotnou
sbírkou je tu společenství kněží, starostů
a místních asistentů v jednotlivých obcích,
kteří spolupracují při přípravě sbírky. Zabezpečují předání pomůcek ke koledování,
kontrolují počty skupinek apod. Kněží se na
organizaci ve své farnosti podílí propagací
a modlitbou či požehnáním, někde i samotnou koordinací. Velkou roli zde hrají dobrovolníci. Letos s námi navázali spolupráci
studenti SPŠ MV Holešov a spolu s paními
vychovatelkami pomohli nabalit 95 igelitek

s materiály ke koledování. Balení, které zabere jednomu člověku týden práce, se zvládlo v počtu 22 lidí za 2 a půl hodiny! A kolik
u toho bylo legrace!
Už celou řádku let se do TKS zapojuje středisko skautů z Holešova, kdy jsou v této sbírce
zapojeni všichni vedoucí s dětmi – světluškami a vlčaty. Jejich podíl vedoucích skupinek
je téměř 50%!
V menším měřítku (ale přece) se také letos přidali i někteří členové TOMíků. Podporují nás i školy, protože jejich prostřednictvím
se šíří informace mezi dětmi - koledníky. Na
3. ZŠ se letos paní učitelka Svobodová stala
koordinátorkou 30 dětí, které již rozdělené do
skupinek po 3 králích přivedla v sobotu ráno
na místo setkání.
Mezi stálice tříkrálového týmu patří kromě pracovníků Charity v den koledování také
tři paní dobrovolnice – jejich laskavé srdce
i bystré oko ocenili všichni hladoví či žízniví… Všem zmiňovaným bychom ještě jednou

chtěli poděkovat, protože bez nich by tato
sbírka nebyla takovou, jakou je.
A pak přijde den D, hodina H a královská
veličenstva se vydávají do ulic a k vám domů.
Jen díky vám se vracejí zpátky s rozesmátou
tváří, mnohdy plni zážitků a příhod a také taškami plných sladkostí, které od vás dostanou.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Perlička z TKS: Skupinka s vedoucím
zvoní u dveří, děti začínají zpívat: „Mííí třííí
královééé jdémééé k váááám…“ – dveře se
otevřou a vzápětí s rachotem zase zaprásknou. Všichni ztichnou.
Po pár vteřinách nejmenší dítko: „To nevadí, že nechcou otevřít, my jim ten dům
přesto požehnáme, aby se měli celý rok dobře. Mííí třííí královééé jdeme k vááám….“
(Bylo moc milé, že děti věděli, že jejich posláním je požehnání a předání pokoje a dobra.
Nikoli výběr peněz :) )
Leona Machálková

Jaký byl rok 2015 v Městské knihovně Holešov?
„Tak už je leden, měsíc svěšené oháňky“. Těmito slovy charakterizuje první měsíc
v novém roce pejsek Baryk v oblíbené knížce Františka Nepila. My v knihovnách ovšem
leden vidíme trochu jinak. „Tak už je tu leden, měsíc statistiky“, určitě si povzdechne
snad většina z nás knihovníků a začíná kolotoč
shromažďování čísel – odborně řečeno statistických ukazatelů – ze všech našich poboček,
z obecních knihoven a samozřejmě z ústřední
knihovny na nám. Dr. E. Beneše 17. Ve zvýšené míře kontaktujeme knihovníky, starosty
obcí, telefonujeme, e-mailujeme, neustále ověřujeme údaje, abychom se nakonec
dobrali ke konkrétním výsledkům a mohli
na základě čísel prezentovat, jak knihovny
v uplynulém roce pracovaly, zda výborně,
dobře nebo dokonce došlo „k propadu“ ve
všech statistických ukazatelích. A že těch statistických údajů není zrovna málo, to dokazuje hustá síť kolonek uvedených z obou stran
na A4 papíru, které se musí vyplnit.
Jsme rádi, že můžeme na základě vyplněné statistiky konstatovat, že rok 2015 pro
holešovskou knihovnu dopadl velmi příznivě, podařilo se nám mít lepší výsledky než
v předchozím roce. Abychom byli přece jen
trochu konkrétní, uvádíme pro představu ty
nejdůležitější statistické údaje: knihovna má
celkem 118 332 knihovních jednotek (jsme
čtvrtou největší knihovnou ve Zlínském kraji), zaregistrovalo se celkem 2 018 uživatelů,
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z toho 676 do 15 let (v porovnání s rokem 2014
je to o 119 více), návštěvníků knihovny bylo
celkem 55 250, čtenáři si vypůjčili 145 603
dokumentů, naše webové stránky vyhledalo
11 250 zájemců, v rámci 11 539 vstupů do elektronického katalogu bylo zaznamenáno neuvěřitelných 113 821 dotazů. A že se nevěnujeme
pouze samotnému půjčování knih, periodik
a jiných informačních dokumentů, dokazují i besedy pro školy a kulturní akce pro širokou veřejnost, kterých bylo v roce 2015 celkem 179.
Poděkování patří všem knihovníkům za
jejich práci. Rádi bychom ale na tomto místě vyzvedli práci dobrovolné knihovnice paní
Ludmily Kamencové, která vede knihovnu
v Količíně (na obrázku) od roku 2015. Stačil

jeden rok a její obětavá práce přinesla své výsledky: zvýšil se počet čtenářů, výpůjček, počet
návštěvníků, vymalováním knihovny a přemístěním nábytku vzniklo velmi příjemné
místo pro setkávání občanů Količína. V količínské knihovně to prostě „žije“. Pochvalu zaslouží i Osadní výbor v Količíně.
Děkujeme také všem, kteří služby knihovny využívají, ale dovolujeme si pozvat i ty, kteří ještě do knihovny cestu nenašli. Těšíme se
na vás. A jelikož víme, že je stále co zlepšovat,
máte všichni možnost vyplnit buď v papírové (k dispozici v knihovně) nebo v elektronické podobě (na www.knihovna.info) „Dotazník
pro zjišťování spokojenosti uživatelů Městské
knihovny Holešov“.
MěK
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Před sedmdesáti lety začala historie
holešovského letectví
Více než šedesátiletá historie létání a letectví v Holešově začala na počátku roku 1946
a v těchto dnech si připomínáme sedmdesát let od této doby. Někdy na přelomu roku
1945 a 1946 se sešlo několik zájemců o létání
v hostinci Josefa Janáka na náměstí v Holešově, aby založili místní aeroklub. Přesné datum se doposud nepodařilo zjistit, ale prvním
dokladem o existenci aeroklubu v Holešově je
dochovaný průkaz jednoho z členů aeroklubu
s sedou Aeroklubu Holešov byl místní prodejce radiopřijímačů Bohuslav Zelinka a jednatelem Karel Barot.
V zimě absolvovali zájemci o létání krátké teoretické školení pod vedením škpt. Bohumíra Páry, který byl pilotem Leteckého
pluku 43 z Přerova. Protože však aeroklub
neměl zpočátku ani letiště, ani letadla a ani
vycvičeného instruktora, museli členové aeroklubu požádat své kolegy z Aeroklubu Bystřice pod Hostýnem o dočasnou pomoc a létali spolu s nimi. První lety na kluzáku SG-38
absolvovali pod vedením bystřického instruktora Antonína Batrly na svazích kopce
Kozinec u Chvalčova a na Chlumu u Bílavska
na začátku května 1946. Od roku 1947 pak létali na letišti pod Chlumem. V roce 1947 absolvoval Ladislav Štěpán příslušné zkoušky
a stal se prvním holešovským plachtařským
instruktorem. V roce 1947 získali holešovští
plachtaři také první dva letouny ŠK-38 Komár a Z-23 Honza. V letních měsících let
1946 a 1947 se jim podařilo uspořádat dva
hojně navštívené letecké dny na pozemcích
u cesty z Holešova do Zahnašovic. Vyhlášené
byly v té době také letecké plesy na holešovském zámku.
Od počátku se činovníci holešovského aeroklubu snažili získat pozemek pro výstavbu

sportovního letiště. První pokus z roku 1947
nevyšel. Nové naděje však svitly na přelomu
let 1948 a 1949. V té době probíhaly přípravy k zahájení výstavby dopravního letiště na
pozemcích mezi Holešovem a Zahnašovicemi. Od ledna 1949 začal Okresní národní výbor v Holešově vykupovat pozemky. Byl mezi
nimi i statek s pozemky Vladimíra Křenka
nedaleko Zahnašovic. Na louce za statkem si
Aeroklub Holešov zřídil v letech 1949 a 1950
dočasné sportovní letiště. Na konci roku 1950
byly ale zahájeny práce na terénní úpravě
plochy nového letiště a plachtaři se museli
opět vrátit na letiště pod Chlum u Bílavska,
kde létali až do dokončení výstavby letiště
v Holešově.
Začátky historie holešovského letiště
jsou dost komplikované. V roce 1947 začalo
Letecké oddělení n. p. Baťa ve Zlíně hledat prostor pro výstavbu nového podnikového letiště
s veřejnou dopravou. V té době si n. p. Baťa
pořídil několik velkých dopravních letadel
Ju-52 a DC-3, pro leteckou dopravu svých
zaměstnanců a také podnikání v letecké dopravě. Dosavadní letiště v Otrokovicích však
pro jejich provoz nevyhovovalo. Po zvážení
různých variant nakonec vybralo s podporou
Zemského národního výboru v Brně a ONV
v Holešově pozemky u Holešova. ONV Holešov se zavázal pozemky vykoupit do konce
roku 1949, ovšem už na podzim 1948 začaly
přípravy k jeho realizaci. Byla zahájena výstavba tří bytových bloků pro zaměstnance
letiště a také parovodu od plánované nové
teplárny n. p. Thonet Holešov na letiště.
Stavbyvedoucím byl tenkrát známý „baťovák“ Josef Engliš. Ten zařídil koupi a převoz
ocelové konstrukce prvního hangáru a tří
ocelových palivových nádrží z Vídeňského

Nového Města do Holešova. Hangár a letištní plocha byly zkolaudovány na jaře roku
1952.
Mezitím se ale zkomplikovala situace u investora stavby. V roce 1949 vláda rozhodla, že
jediným veřejným leteckým dopravcem budou v Československu pouze Československé
aerolinie. V roce 1951 byl Svitlet Gottwaldov
(nástupce Leteckého oddělení n. p. Baťa Zlín)
začleněn do ČSA a ty neměly o provoz hangáru
zájem. Prvním provozovatelem letiště tak byly
od září 1952 Letecké opravny Praha-Kbely,
které v hangárech zřídily opravny letounů C-3
Siebel. Leteckou dopravu zahájily ČSA z letiště v Holešově od 1. dubna 1953. To se už na letiště přestěhoval i Aeroklub Holešov. Do léta
skladoval svoje kluzáky v zámku v Holešově,
dokud si na letišti nepostavil v létě roku 1953
první dřevěný hangár. Hangár byl adaptovaná dřevěná jídelna, kterou aeroklubu prodal
n. p. Thonet Holešov.
V letě roku 1954 byl ale pobočný závod
Holešov Leteckých opraven Prah-Kbely zrušen a hangáry převzal n. p. Československé
automobilové opravny Brno, závod Gottwaldov, které zde do roku 1962 opravovaly různé
typy autobusů a nákladních automobilů.
Popisovat dál celou historii holešovského
letiště až do jeho zrušení v roce 2009 (vzhledem k rozsahu článku) není možné. Snad se
podaří dokončit rozpracovanou publikaci
o historii holešovského letectví, kterou začal
psát autor tohoto článku. Pokud by některý ze
čtenářů Holešovska chtěl něčím do této publikace přispět, může se na autora obrátit prostřednictvím kontaktu na Vlastivědný kroužek
Holešov.
Jan Dúbravčík

Výroční valná hromada Vlastivědného kroužku Holešov
V pátek 29. ledna 2016 v podvečer se sešli členové Vlastivědného kroužku Holešov
na výroční valné hromadě, aby zhodnotili svou práci v uplynulém roce a naplánovali
akce v roce novém. V roce 2015 zorganizoval
výbor kroužku celkem osm přednášek pro veřejnost, čtyři vlastivědné vycházky, jeden celodenní zájezd pro členy a veřejnost, jedno
představení publikací, jejichž autory byli členové kroužku.
Přednášková činnost byla zaměřena na
70. výročí osvobození naší vlasti a na některá další významná výročí z historie Holešova.
S velkou pozorností se setkala přednáška „Aktuální archeologické výzkumy v našem okolí“ Mgr. Miroslava Daňhela a Mgr. Miroslava
Popelky.
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Oproti předcházejícímu roku bylo méně
vlastivědných vycházek. Tradičně zaujala vycházka pod vedením pana Kolbingera do Prusinovic na hrádek Kasařov. Zato se podařilo
zorganizovat první celodenní zájezd kroužku
po stopách holešovských Žerotínů.
Bohatá byla v roce 2015 publikační činnost našeho kroužku. Na podzim se opět podařilo vydat sborník, do kterého přispěli členové spolku. Byl tentokrát vydán vlastním
nákladem za finanční podpory města Holešova a obce Žeranovice. Vyšly i některé publikace
z pera členů Vlastivědného kroužku Holešov.
Pan Dalibor Kolbinger s paní Ladislavou Hradilovou vydali monografii o hradu Obřany
a pan František Dvorník druhý díl publikace

o historii katastrálního úřadu v Holešově. Pan
Miroslav Olšina pak vydal koncem roku práci
o holešovských ulicích.
V novém roce plánuje výbor opět celou
řadu zajímavých přednášek, vlastivědných
vycházek a opět jeden celodenní zájezd, tentokrát za památkami jihozápadní Moravy.
Program všech akcí je uveřejněn na internetových stránkách vkholesov.cz a ve vývěsní
skříňce v městské knihovně. Věříme, že naše
akce budou pro naše členy a příznivce zajímavým zpestřením kulturního života ve městě
Holešově.

Ing. Jan Dúbravčík, předseda spolku

Holešovsko

Masopustní veselí na Holešovsku

Masopust v Holešově v režii skautů. 

Také ve Všetulích si dali na maskách záležet.

Ivánek, Nastěnka, dědeček Hříbeček a pan místostarosta Chmelař... v Martinicích.
Tučapy, Ludslavice, Bořenovice.

Fašank v Jankovicích.

Únor 2016

Žopy a dělníci ze Žopských uhelných dolů. 

Foto | archiv obcí, Jana Rohanová
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Kulturní servis
DIVADLA
19. února
24. února
24. března

Dámská šatna (19.00, TYMY)
Divadelní ředitel (19.00, zámek)
Japonské divadelní frašky KJÓGEN - samurajské
komedie (19.00, zámek)

VÝSTAVY
Fantazie světla (knihovna)
3. 3.–31. 5. Mezi klíčem a mečem. Kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba (zámek)
4. 3.–12. 6. Sv. Jan Sarkander, farář holešovský (zámek)
Život - smrt - úcta
od 9. března Slavné stavby Antonína a Vladimíra Fischerových
ve Zlíně a okolí (zámek)

BESEDY, PŘEDNÁŠKY
24. února

Klubový večer s cestovatelem Robertem Bazikou
(17.00, Kino Club Holešov)

PLESY
20. února
26. února
26. února
5. března

Ples 2. Základní školy Holešov
Ples Vyšší a Střední policejní školy Holešov (zámek)
Večírek 3. Základní školy (19.30, tělocvična školy)
Ples D6K

KONCERTY
1. března
14. března
17. března
20. března
22. března
27. března

Koncert Vladimíra Merty (19.00, zámek)
Sakura a jablúčko II (19.00, zámek)
Praque Cello Quartet + Jiří Škorpík (19.30, zámek)
Koncert Holešovského chrámového sboru
a Holešovského komorního orchestru (farní kostel)
F. X. Richter: Della Deposizione dalla Croce Di Giesu
Cristo (19.30, zámek)
Koncert bez hranic, japonsko-český koncert
dvou souborů (19.00, zámek)

OSTATNÍ
24. února
27. února
27. února
19. března
24. března

Nízkoprahový klub Coolna, den otevřených dveří
(9.00–17.00, bývalé SVČ Duha, Školní 1582)
Rohálovská desítka
Veselá štamprle, košt slivovice (od 14.30, hostinec
Barborka)
Holešovský blešák (8.00–13.00)
LiveArt – Japonská kaligrafie – krása písma a šperky,
malba na hedvábí (16.00–18.45, zámek)

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA 
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