Technické služby jsou firma
jako každá jiná
Rozhovor s novým šéfem místních
technických služeb Liborem Liškou. 

Zážitek s Esther Yoo

14

V zámku se konal jedinečný koncert. Přijela
vynikající houslistka a hvězda světového
formátu Esther Yoo.

Holešov na veletrhu

6

V lednu jsme se zúčastnili
veletrhu cestovního ruchu
Regiontour Brno 2017. 
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Romantika v zámeckém prostředí

Holešov | Víc než dva tisíce spokojených
bruslařů. Taková je po zhruba čtyřech týdnech provozu bilance holešovského zámeckého kluziště. Lidé si oblíbili především víkendové bruslení a také využívají kluziště během
zapnutého osvětlení ve večerních hodinách.
Často plochu navštěvují skupinky dětí z družin a od spuštění provozu se zde konalo dvanáct večerních hokejových utkání. Velký zájem je i o půjčení bruslí, konkrétně se jednalo
o několik desítek případů.
Lidé si užívají nejen skutečné ledové plochy, ale vychutnávají si během bruslení i romantickou atmosféru zámeckého prostředí.
Do toho bylo kluziště zasazeno nejen kvůli
zmíněné romantice, ale také z ryze technických důvodů. Variant, kde by mohlo být kluziště umístěno, vedení města zvažovalo několik. Jednalo se o orelském hřišti, prostoru
bývalé házené, hřišti 1. nebo 3. ZŠ. Frekvence
pohybu dětí by v těchto oblastech byla možná
větší, prostory však nevyhovovaly technickým
požadavkům.
„Limitující byl příkon elektrické energie
na chlazení média. Jediná možnost dostatečného elektrického příkonu byla v areálu
zámku. Zde jsme blízko dosahu vody k tvorbě ledu,“ dodal šéf holešovských technických
služeb Libor Liška. Na druhou stranu však
dodal, že díky převládajícím teplotám pod bodem mrazu se zatím energetická náročnost
pro udržování kluziště nejeví jako značná.
Jana Rohanová
Pokračování na straně 7


Foto | Jana Rohanová

Farní ples v Holešově

Holešovská zima 2017



Foto | Milena Machálková

ÚVODNÍK STAROSTY

Ulice 6. května a letošní rok, a to i z hlediska dopravy
Vážení a milí čtenáři,
první měsíc letošního roku nám ukázal, co
všechno má zima ve svých zásobnících, a na
co bychom neměli v tomto ročním období zapomínat. Prošli jsme vysokými mrazy a ledovkami s výpadkem přívodu pitné vody či
promrznutím a zástavou některých malých
toků (pro městu důležitý náhon), sněhovou
nadílkou a krátkou kalamitou i dlouhodobou
inverzí a smogovým zatížením. Nyní je již ve
vzduchu cítit předjaří, a snad jsme již většinu
zimních trablů vybrali. Naopak lyžaři, běžkaři i bruslaři si užívají pohybu a radosti ze
svých sportovních aktivit. Zámecké kluziště
k tomu významně přispěl, a dokonce se někteří z nás k bruslení vracejí po mnoha letech.
V této souvislosti bych rád poděkoval těm,
kteří se zapojili do odstraňování všech nepříjemných kalamitních situací nebo havárií,
a to i přesto, že můžeme mít některé náměty
na zlepšení. Jedná se o pracovníky Technických služeb a ty, kteří v těchto podmínkách
pomáhají při čistotě města v rámci PP. Poděkování si zaslouží zaměstnanci Vodovodů
a kanalizací, příslušníci SDH Dobrotice a další. Především si ale dovolím poděkovat všem
obyvatelům města a provozovatelům různých
objektů a areálů za udržování čistoty a schůdnosti a sjízdnosti různých míst ve městě v době
vyhraněných zimních situací. Bez této pomoci by město nebylo schopno svými silami kalamitní situace v rychlém a potřebném času
zvládnout.

Rekonstrukce ulice 6. května
Nejvíce viditelnou investiční akcí v letošním roce bude druhá etapa celkové rekonstrukce ulice 6. května. Viditelná bude především z hlediska dopravy, kterou tato investice
ovlivní velmi výrazně ve větší části města. První práce budou zahájeny ještě v době vegetačního klidu, a to tím, že bude třeba vykácet alej
habrů v části ulice – tj. od ul. Palackého po ul.
Sokolskou. Kácet se také bude několik dalších
stromů v druhé části ulice, které je třeba odstranit z důvodu opravy komunikace a budování dešťové kanalizace, která bude ústit do
Rusavy.
Je třeba uvést, že oprava ulice bude rozložena do dvou částí – první část (Palackého
– Sokolská / Kráčiny) bude zahájena v dubnu stržením současného povrchu vozovky
a společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž
(VaK) zahájí opravu páteřního vedení kanalizace a vodovodu. Ta bude obsahovat i rekonstrukci domovních přípojek. Jedná se o výměnu těchto sítí ve stávajících trasách. Po nich
budou následovat další zemní práce prováděné Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK),

tj. budování podloží a samotné komunikace.
Město přispěje do celkové investice obnovou
chodníků, popř. vjezdů, a parkovacích míst
a následně zelení.
Poté bude následovat rekonstrukce druhé části ulice 6. května. S tím, že by měla být
vždy alespoň v provizorních podmínkách průjezdná jedna ucelená část komunikace. Práce
v druhé části ulice (od křižovatky s ul. Sokolská po křížení s ul. Za Vodou) budou obsahovat
obnovu chodníků a parkovišť po loňské opravě
kanalizace a vodovodu prováděné společností
VaK, a od léta také vystavění nové již zmíněné
dešťové kanalizace a obnovení a rekonstrukci
komunikace i s podložím. Ta bude zahrnovat
i opravu mostu přes Rusavu a nové řešení obou
důležitých křižovatek. Obě křížení v ulici 6.
května - s ul. Sokolská a Kráčiny a s ul. Dukelská a Za Vodou - jsou velmi využívána a nové
řešení a napojení by měly přispět k zpřehlednění i ke zvýšení bezpečnosti v obou místech.

Doprava ve městě
Rekonstrukce ulice 6. května a její uzavírka
výrazněji zvýší objem dopravy i v jiných částech
města. V nejbližším sousedství se opět dotkne
ulice Míru, ulice Dukelská, Kráčiny, Družby
a také průjezdu náměstím nebo ulicí Nerudova. O přesném harmonogramu prací a opatřeních budou obyvatelé města informováni v následujícím měsíci, ale již nyní je třeba si tuto
situaci uvědomit a počítat s ní. Proto si dovolím obyvatele města požádat o trpělivost a případně i pomoc. A to tím, že budou především
disciplinovaní v oblasti dopravy a parkování.
Jedním z problematických míst v dopravě je ulice Družby, a to především v době, kdy
rodiče přivážejí žáky 3. Základní školy do vyučování a do ulice vjíždějí autobusy, a také
po skončení vyučování. Zatím na lokalitu dohlížejí strážníci Městské policie a věnují se jí
příslušníci Policie ČR. Město připravuje celkové dopravní řešení celé lokality Novosad,
Kráčin a ul. Dukelská i s vytvořením systému
jednosměrek. Toto opatření ale nebude vhodné nyní - tedy do druhé poloviny roku – realizovat, protože v návaznosti na uzavírku ulice
6. května bude složitější usměrňovat dopravu
i v jiných místech. Ale vše ukáže až realita.
Podobně nepříjemná situace z hlediska dopravy je také ve Smetanových sadech a snad
i na dalších místech. Z tohoto důvodu nezbývá,
aby se zpřísnil postih městské policie, Policie
ČR i správních orgánů pro bezohledné a nedisciplinované řidiče. Protože za problémy v dopravě mohou právě osoby nerespektující druhé účastníky provozu, dopravní značení anebo
nedbají pokynů policie.

Křižovatka ulic Palackého, Nerudova a Grohova
Toto křížení velmi frekventovaných komunikací ve městě je dalším problémovým
místem, které vyžaduje jednoznačné řešení.
K tomu postupně město spěje tím, že již byl vybrán projektant, který podal dva návrhy řešení.
Jedno uvažuje o osazení světelnou signalizací a druhé je podobné tomu současnému přechodnému. Protože osazovat jednu křižovatku
uprostřed města nákladnými a složitými semafory není vhodné i z hlediska koncepčnosti řešení křižovatek ve městě, nabízí se druhé řešení. Jedna světelná křižovatka by totiž bránila
plynulosti dopravy a byla by příčinou kolon.
Nyní bude následovat dokončení projektové
dokumentace a proběhne konečný schvalovací proces přes všechny dotčené instituce. Hned
jak to povětrnostní podmínky dovolí, bude
provedeno nové vodorovné značení a po projití územního řízení a stavebního povolení bude
moci být křižovatka i stavebně upravena. Předpokládáme, že by ale konečné stavební práce
proběhly až po ukončení rekonstrukce ulice 6.
května a jejím zprovoznění.

Zámek a další stavby
Postupně probíhá oprava poslední strany zámku. Ta si ale zřejmě vyžádá podobně
jako přední strana další neplánovanou investici v podobě nutného restaurování vzácných
barokních oken v zámecké kapli, a také se
i na této stěně nalezly opět historické původní
omítky. Ty je třeba stabilizovat a spojit. V dohledné době bude zahájena rekonstrukce plotu u zámecké zahrady v ulici Partyzánská, proběhne oprava a zateplení objektu mateřské
školy a osadního výboru v Tučapech. K dalším
investicím probíhají přípravné práce, a také se
o nich rozhodne podle přiznaných projektových výzev. Jde o obnovu autobusového nádraží, rekonstrukci stadionu Míru, vybudování víceúčelového hřiště v Količíně, opravy chodníku
v ulici Palackého, veřejného osvětlení aj.
Další investice se připravují architektonickými či projektovými dokumentacemi. Jedná se např. o další etapu rekonstrukce sídliště
U Letiště, lokality mezi Novosady a Třešňovými sady, v lokalitě „Pechovo“, oprava a zateplení hasičského domu v ul. Bořenovská nebo
oprava pláště Centra pro seniory a také obřadní místnosti na hřbitově. Samostatnou akcí
je rekonstrukce plaveckého bazénu a Sport
centra.
Rok 2017 tedy nebude v mnoha oblastech
klidným, přesto jistě alespoň trochu přispěje
ke zkvalitnění úrovně života v našem městě.
Proto jej berme pozitivně.
Rudolf Seifert, starosta

Holešov se prezentoval na veletrhu cestovního
ruchu Regiontour Brno 2017
Brno | Každoročně zahajují turistickou sezonu veletrhy cestovního ruchu. První letošní
výstava a přehlídka turistických lokalit a míst
Regiontour proběhla na výstavišti v Brně od
19. do 22. ledna. Následující týden se konal
veletrh cestovního ruchu Slovakiatour Bratislava. Velké většiny těchto akcí se zúčastňuje i město Holešov, které představuje své památky, kulturní i společenský program pro
letošní rok i nabídku zámecké galerie či židovských památek popř. i projektu Otevřené brány, jenž je zaměřen na možnost návštěv kostelů a dalších sakrálních památek. Holešov je
součástí turistické oblasti Kroměřížsko a prezentuje se i v rámci Zlínského kraje a oblasti
východní Moravy.
Rudolf Seifert

Vážná havárie vody ochromila Holešov
Holešov | V důsledku mrazů a zřejmě pohybu půdy bylo nutno provést opravu hlavního vodovodního přivaděče pro město v ulici Očadlíkova. Nehodu přivaděče o průměru
400 mm správce sítě VaK Kroměříž zjistil
v pondělí 16. ledna večer a v úterý přes den
proběhlo vytipování místa a provizorní oprava. Hlavní práce ale společnost musela naplánovat na čtvrtek 19. ledna, protože bylo třeba
zajistit potřebné prvky pro opravu. Společnost informovala město i další subjekty, ale
původně naplánovaný čas opravy 8 - 14 hod.
se ukázal z důvodu podmínek jako nereálný. Oprava se tím protáhla až do 18. hodiny.
Město využívalo již od úterý 17. ledna všechny
možnosti informování veřejnosti. Ale přesto
se museli obyvatelé, ale i místní firmy potýkat s delším nebo celkovým zastavením dodávky vody, i když v některých místech došlo
jen k poklesu tlaku. Práce na opravě byly velmi náročné a ve velkých mrazech museli pracovníci VaKu pracovat takřka po pás ve vodě.
Z tohoto důvodu bych rád ocenil přístup
společnosti i jejich pracovníků k odstranění
poruchy a doufám, že tuto výjimečnou situaci
pochopí i veřejnost. Ono totiž nic není samozřejmé a povětrností podmínky nám mohou
přinést i další podobná překvapení.
Rudolf Seifert

Hledám ke koupi dům,
Holešov a okolí.
Tel.: 731 362 416
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Provoz Sport centra bude zachován.
A co nejvíce beze změn
Holešov | Jednou z nejaktuálnější a nejvýznamnější věcí současného dění v našem
městě je provoz a budoucnost krytého bazénu. Bazén a s ním spojené sportovní centrum
je významným střediskem, kde místní občané
tráví volný čas, a vyvíjejí své sportovní aktivity. Rada i Zastupitelstvo města si důležitost
tohoto sportovního areálu uvědomují, a proto připravují celkovou opravu. Město již vybralo projektanta na zpracování projektové
dokumentace, který navrhne opravy i případné dispoziční změny areálu a připraví stavební dokumentaci. Je již také stanoven celkový směr oprav. Jedná se o obnovu sítí a jejich
rozdělení pro jednotlivé části provozu, opravu statiky ochozů u vany bazénu a vzduchotechniky, zateplení budovy, zajištění nosníků

střechy, opravu dámských šaten i sauny a její
případné rozšíření, a další dispoziční změny
a úpravy.
Do 30. dubna areál provozuje pan T. Svoboda a od 1. května převezme provoz městská
obchodní společnost Tepelné hospodářství.
Hlavním důvodem je právě výše zmíněná nutnost celkové opravy areálu. Ta by měla probíhat po několik let vždy přes letní období. Přípravné práce proběhnou letos. Je také třeba
jednoznačně stanovit způsob a systém podpory provozu bazénu ze strany rozpočtu města.
Pro zákazníky sportovního centra je nyní
aktuální otázka nad budoucností zakoupených permanentek. Tedy těch, které si nedokážou z časových důvodů vyčerpat do změny provozovatele. K tomu je třeba uvést, že

Tepelné hospodářství převezme veškeré závazky podobně jako i zaměstnance střediska.
Nyní záleží jen na současném provozovateli,
zdali bude ochoten na dohodu s městem přistoupit a zrealizuje ji.
Po dvaceti letech provozování sportovního areálu je třeba panu T. Svobodovi skutečně
poděkovat, ale protože orgány města rozhodly
o novém směru, především z důvodu nutných
oprav, přechází nyní objekt na město. Před
městem také stojí vyřešení způsobu vyrovnání se se současným provozovatelem za některé stavební úpravy i vybavení. Doufejme,
že vše proběhne ke spokojenosti obou stran,
ale především ku prospěchu místních obyvatel a uživatelů sportovního centra.
Rudolf Seifert, starosta

Letní brigády
v roce 2017
Holešov | Rozpočet města počítá i pro
letošní rok s pořádáním letních brigád
pro studenty. Určená částka je ve výši
té loňské a umožní zaměstnání kolem
sto dvaceti studentů. Brigády jsou určeny pro žáky nebo studenty od patnácti let věku a pouze pro ty, jenž mají
trvalé bydliště v Holešově nebo místních částech - Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Budou probíhat na podobných místech jako v minulých
letech v době letních prázdnin ve čtyřech turnusech vždy po dvou týdnech.
Mzda bude v hodnotě oficiální minimální mzdy. Začínat se bude první týden v červenci.
UPOZORNĚNÍ – Přihlášky k brigádám budou pracovníky Městského
úřadu přebírány od pondělí 2. května. Důvodem je skutečnost, že je třeba přesně podle aktuální potřeby určit
místa i termíny, kde budou probíhat,
kolik studentů bude na jednotlivá místa určen, a kdo bude za ně odpovídat
a zadávat práci. Přihlášky před tímto datem nebudou přijaty. Více informací se zájemci dozvědí během měsíce dubna.
Rudolf Seifert
starosta

Únor 2017
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Mysteriózní zážitek s Esther Yoo
V rámci festivalu MUSICA
Holešov 2017 se konal 22.
ledna úchvatný koncert
houslistky Esther Yoo
a Czech Virtuosi
Holešov | Spoluzakladatel a předseda spolku Musica Holešov, pořádajícího festival virtuozní hudby se stejným názvem, doktor Novák, pozval autora tohoto článku na první
letošní koncert festivalu. Prý, ať si přijdu konečně poslechnout pořádnou hudbu. Domnívám se sice, že dobré hudby si užívám v našem městě dost a že místní hudební tělesa
mají vysokou úroveň, ale proč si neposlechnout světové hudební špičky? Koncert Ruská noc mladé americké houslistky Ester Yoo
s korejskými kořeny, doprovázené velkým komorním orchestrem Czech Virtuosi pod vedením německého dirigenta Caspara Richtera (je to symbolické, když v Holešově diriguje
jmenovec – a ostatně kdo ví, třeba i příbuzný
- slavného Holešováka) představil díla největších ruských skladatelů – Glinky, Čajkovského a Šostakoviče.
Tento koncert zahájil letošní již VIII. ročník festivalu Musica Holešov. Po úvodním
slovu dramaturga festivalu, klavírního virtuosa Karla Košárka, kovaného Holešováka,
zazněla jako první skladba předehra k opeře Ruslan a Ludmila starého dobrého M.I.
Glinky. Skoro padesátičlenný orchestr svým
přesným, bezchybným a sebevědomým zvukem naplnil velký sál zámku jásavými tóny do
posledního milimetru. Glinkova skladba doslova burácela, aniž by ohlušovala. Druhou
skladbou a vrcholem večera pak byl Koncert

pro housle a orchestr č. 1 a moll (op. 77) D.
Šostakoviče. Upřímně řečeno, pro nás laiky
je Šostakovič místy skoro neposlouchatelný.
Navíc tento koncert je hodně dlouhý, musím
se přiznat, že osm vět, uvedených v programu, mne poněkud vyděsilo. Naštěstí na mladinkou, velmi hezkou až krásnou houslistku
s bohatou mimikou a hereckými schopnostmi byl moc pěkný pohled a tak jsem se (a jistě nejen já) utěšoval tím, že bude aspoň pěkné pokoukání. Ale její hudba, to nebyla prostá
interpretace, to bylo opravdové mystérium,
které vtahovalo nejen odborníky, ale i laiky do
úžasného světa tónů, ve kterém její bezchybné, vášnivé provedení velmi těžkého, složitého, náročně harmonicky i rytmicky strukturovaného a mimořádně dlouhého partu bylo jen
částí hlubokého zážitku, ve kterém se objevovalo cosi nepojmenovatelného – ano, mystérium vyzařované touto drobnou, porcelánovou
dívenkou, která předváděla něco, co vysoce
přesahovalo pouhý koncert. S mnoha posluchači jsme se mnohem později, po částečném

vyprchání kouzla, shodli na tom, že po skončení koncertu jsme pocítili prudkou bolest, že
to úžasné skončilo a nepokračuje dál.
Po přestávce potom zazněly dva opusy
P.I. Čajkovského – opět bravurně předvedená
předehra Romeo a Julie a poté houslový zázrak Ester Yoo – Ruský tanec z baletu Labutí jezero. A vše se opakovalo – sice mnohem
kratší, ale stejně tak hluboký zážitek, který
se jen nestačil tak rozvinout jako v první části večera, ale zase nepotlačil rozumové vnímání okouzlených posluchačů, takže o to víc
ocenili absolutní technickou virtuozitu mladé
houslistky.
Opravdu je dobré občas si poslechnout
světovou špičku, hudební elitu, kterou nám
nabízí Musica Holešov. Díky za to, že v našem
malém městě máme takovou příležitost. Ale
stejně tak krásný zážitek poskytují i naši místní umělci – nejsou sice tak geniální, ale jsou
naši a rozdávají pohodu. Řekněte, které město má takové štěstí na tak kompletní nabídku
krásné hudby?
Karel Bartošek

Získejme pro Holešov Rákosníčkovo hřiště!
Město Holešov má možnost opět usilovat o získání Rákosníčkova hřiště. Společnost
Lidl, která se tomuto projektu věnuje už od roku 2012 a během této doby postavila 69
hřišť, vyhlásila další ročník.
V roce 2017 by mělo být zrealizováno v českých a moravských městech jedenáct Rákosníčkových hřišť. O tom, kde konkrétně budou Rákosníčkova hřiště zrealizována,
rozhodne svým hlasováním veřejnost. Podle výsledku hlasování zákazníků společnosti Lidl a ostatní široké veřejnosti budou následně vybrány prodejny Lidl s nejvyšším
počtem hlasů, a v jejich blízkosti budou postavena nová Rákosníčkova hřiště.Hlasovat
je možné do půlnoci 28. února.
Hlasovat můžete zde: https://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/hlasovani/zlinsky-kraj/
nebo na Facebooku https://www.facebook.com/lidlcesko/app/1555116631371855/
Prosíme, hlasujte. Společně tak získejme pro děti Rákosníčkovo hřiště.

6

Holešovsko

Romantika v zámeckém
prostředí
Město Holešov pro Vás připravilo

Dokončení ze strany 1
Technické zajištění a údržbu řeší pracovníci technických služeb, kolegové z Městského kulturního střediska zase mají na starosti prodej vstupenek.
Pokud bude přetrvávat zájem obyvatel a „dovolí“ počasí, kluziště by mělo být v provozu až do konce
března, kdy uplyne doba tří měsíců, na kterou bylo pronajato. Limitující je především hranice 15 stupňů Celsia, nad kterou se nesmí dostat venkovní teplota. Poté
totiž již není možné led udržovat.
Doufáme, že si nejen obyvatelé Holešova užijí atmosféru zámeckého bruslení. Aby byla ještě o něco
příjemnější, připravili jsme na konec února bruslení s
Rádiem Zlín. Ke kluzišti přijede přenosový vůz rádia s
cílem vysílat živé vstupy. Součástí by měla být i show s
některým se známých hokejistů.
Město do budoucna uvažuje o stálé variantě kluziště, které by fungovalo pravidelně v zimním období. V
souvislosti s tím je však nutné dořešit spousty otázek,
mimo jiné také financování.
Jana Rohanová

ZÁMECKÉ
KLUZIŠTĚ
Provozní doba
PO, ST, PÁ
ÚT, ČT
SO, NE

12 - 20 hod. (14 -15 přednostně s hokejkami)
14 - 18 hod.
9 - 13, 14 - 20 hod.

Pronájmy (hokej)
ÚT, ČT

19 - 21 hod.

Od pondělí do pátku dopoledne pronájmy po předchozí objednávce.
Telefonní objednávky pronájmů pouze v pracovních dnech, minimálně 1 den předem v době od 8 do 14 hod. na tel. 734 878 711

Holešovští gymnazisté vyhráli krajskou technickou soutěž
Holešov | Tým studentů Gymnázia Ladislava Jaroše zvítězil v konkurenci gymnázií, průmyslových a středních odborných škol v soutěži Talenty pro firmy.
Tuto soutěž pořádá Hospodářská komora
ČR na podporu polytechnické výuky s cílem
propojit studium s praxí.
Studenti gymnázia vedení Mgr. Zdeňkem
Hrnčiříkem tvořili tým se zástupkyní holešovské společnosti iNels.
V tříhodinovém limitu soutěže vytvořili ze
stavebnice Merkur funkční model tiskařského
lisu s řízenými otáčkami. Museli prokázat manuální zručnost, spolupracovat v týmu a především schopnost technicky přemýšlet.
Jako vítězové postoupili do národního kola soutěže, ve kterém jim budeme přát
úspěch. 
Miriam Kuczmanová
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Slavnostní předání vysvědčení o absolutoriu
a diplomů absolventům VOŠ
Holešov | Dne 26. ledna 2017 se v sala terreně holešovského zámku uskutečnilo předávání vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné školy Vyšší policejní školy
a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. Jedná se o nejvyšší poskytované vzdělání v holešovském regionu.
Slavnostní akt proběhl za účasti zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik plk. Ing. Andreje
Rohála, PhD., starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta, předsedů zkušební komise, pedagogických pracovníků školy, rodinných příslušníků absolventů a dalších hostů.
Absolutorium probíhalo ve dnech 23. až 25. ledna 2017. Zkoušku úspěšně vykonalo 38 policistů. Z tohoto počtu 8 policistů je zařazeno u služby pořádkové policie a 30 u služby kriminální policie a vyšetřování. Celkově 13 policistů prospělo s vyznamenáním a 25 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“,
zkráceně „DiS.“
Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. Za výborné studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria udělil ředitel školy
čestnou medaili školy nprap. Haně Válkové. Příjemnou atmosféru doplnil svým hudebním vystoupením varhaník a učitel hudby Ludvík Šuranský.
Mgr. Lumír Hendrych, Ph.D.

Absolventům školy pogratuloval i starosta města Rudolf
Seifert. 
Foto | Arnošt Kratochvíla

Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2017
Holešov | V roce 2017 je opět možnost
žádat o dotace z Fondu kultury, sportu
a vzdělávání města Holešova. V roce 2017
existují čtyři druhy dotací: dotace tzv. Akce
milion, dotace mimořádné, dotace na tělocvičny a dotace na mládežnická družstva
v dlouhodobých soutěžích. Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři, speciální dodatek žádosti dle druhu dotace a přílohy dle článku 2
Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (tyto přílohy stačí
doložit v každém kalendářním roce pouze
jednou, a to u první podané žádosti žadatele). Povinné přílohy jsou tři, a to

1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu
žadatele
2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního
orgánu žadatele (lze použít aktuální výpis
z veřejného rejstříku elektronicky podepsaný příslušným soudem)
3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu
Příjemcem mohou být právnické osoby
(spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací i fyzické
osoby a fyzické osoby podnikající. Všechny tyto osoby však musí vyvíjet činnost na

území města Holešova. Největší finanční
částka je tradičně rozdělována v části tzv.
Akci milion. Její uzávěrka je 28. 2. 2017.
Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace bude probíhat v termínu 1. 3. 2017 – 30.
11. 2017. Další informace týkající se Fondu
jsou k dispozici na oficiálním webu města
www.holesov.cz. Případné dotazy je možné
konzultovat na následujících kontaktech:
ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550,
petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.
Ilona Augusti

Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města
Holešov | Město Holešov zveřejňuje výzvu
k předkládání návrhů na udělení cen města
Holešova za rok 2016.
Město Holešov vyhlašuje osobnosti v následujících kategoriích:
1. Osobnost města Holešova
2. Osobnost v oblasti kultury
3. Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
4. Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
5. Sportovní naděje (do 15 let)
6. Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let
věku včetně
7. Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
8. Kolektiv působící v oblasti sportu
9. Trenér či organizační pracovník působící
v oblasti sportu
10. Čin roku
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Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo města. Jejím nositelem se
může stát fyzická osoba starší 40 let, která žije
či žila v Holešově 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. Na osobnost města Holešova v oblasti
sportu, kultury a dalších aktivit může být nominován člověk či kolektiv, který působí nebo
působil na území města Holešova. Osobnosti
v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit uděluje rada města.
Novinkou v udělování ocenění je kategorie Čin roku, která má podpořit a ocenit jedince nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizovanou za významný čin nad rámec jejich
činnosti. Všechny výše uvedené kategorie lze

udělit in memoriam. Uzávěrka všech návrhů
je 28. února 2017.
Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která zašle vyplněný formulář na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze
také využít datovou schránku či emailovou
adresu petr.chvatal@holesov.cz.
Nominační formuláře a další informace jsou ke stažení na oficiálním webu města
v sekci Město – Dotace a ocenění. Nominační
formulář je možné si vyzvednout také osobně
na Městském úřadě, na odboru kultury, školství a památkové péče.
Ilona Augusti

Holešovsko

Zánik buku červenolistého
Holešov | Buk červenolistý v zámecké zahradě se pro poválečné generace Holešováků stal
jedním ze symbolů zámeckého areálu, jeho silueta byla orientačním bodem při vycházkách
po dlouhá desetiletí. Ztepilá a mohutná koruna stromu, zajímavá, tmavě červená či spíše
fialová barva jeho listů se zapsaly do vědomí i srdce většiny našich spoluobčanů. Málokdo si proto dovede představit, že by Holešov
o tento strom přišel.
Bohužel se ale čas zámeckého buku nenávratně naplnil. Vnitřní hniloba a houba vykonaly své dílo a strom se vloni samovolně
rozlomil. Zbytek kmene je v nerovnovážném
stavu a hrozí, že lámání bude pokračovat.
Historie tohoto stromu přitom není příliš dlouhá a nedá se srovnat se stářím budovy zámku či zámecké zahrady. Původní
záměr architekta zámeckého komplexu v Holešově, Filiberta Lucheseho, byl vystavět zámek „na volném prostranství“, aby vynikla jeho majestátní architektura (ostatně nyní
po skoro sto letech obnovená původní jednobarevností fasády). Odstup vzrostlých dřevin od budovy zámku byl zachován ještě na
počátku 19. století, jak je zřejmé z dobových



Foto | Jaroslav Chmelař

vedut zámku a zahrady. Až ve druhé polovině 19. století, kdy majitelé zámku, hrabata
z Wrbna, přestali dbát na „zastaralá“ pravidla koncepce zámecké zahrady (a mimo jiné
dočasně zasypali prostřední kanál „trojzubce“
a na takto vzniklém prostoru nechali pěstovat zeleninu), se začala výsadba stromů přibližovat ze všech stran k budově zámku. A na
konci 19.století (zhruba v 70tých či 80tých

2. Základní školu opět navštívila olympijská
medajlistka Šárka Kašpárková

Místostarosta Jaroslav Chmelař (vpravo) přivítal sportovkyni květinou.

Foto | Karel Bartošek

2. Základní školu v Holešově opět navštívila olympijská medailistka Šárka Kašpárková, tentokrát dorazila v pátek 27. ledna. Návštěvy basketbalistky, skokanky do výšky a trojskokanky už
jsou prakticky tradicí. I letos se tak díky její podpoře konalo ve škole sportovní dopoledne pro
žáky. Sportovkyni přišel za město Holešov s květinou přivítat místostarosta J. Chmelař. (roh)
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letech) byly vysazeny po obou stranách jeho
zahradního průčelí dva stromy – jeden náš
známý buk červenolistý (na jižním rohu fasády) a symetricky od něj (na severním rohu fasády) druhý strom, možná také buk, který ale
zřejmě po první světové válce zanikl – na fotografiiích této části zahrady se již ve třicátých
letech 20. století nevyskytuje. Po druhé světové válce náš „jižní“ buk narostl do dostatečně
majestátních rozměrů, aby se stal dominantou přední části holešovské zámecké zahrady.
Tento typ stromů se ale nedožívá vysokého věku a stovka let je zhruba horní hranicí
jeho obvyklého stáří. Náš červený buk tedy
už několik desítek let přežívá svou smrt. Jeho
zánik je tedy pro nás smutný, ale neodvratný. Měli bychom se s ním důstojně rozloučit,
bylo by vhodné, kdyby se podařilo zachovat
jeho část třeba ve formě stolu, lavice či dřevěné plastiky. O tom, zda na jeho místo zasadit
strom nový, nebo se částečně vrátit k původní
koncepci zahrady (která fungovala přes 200
let) a nechat siluetu zámecké budovy volnou
s otevřenými průhledy, by bylo dobré zevrubně veřejně diskutovat.
Karel Bartošek

Děkujeme všem, kteří podpořili reprezentační ples darem do tomboly. V tombole bylo
díky nim více než 150 krásných a hodnotných
cen. Ceny darovali: J. Režný (Obchodní dům
Morava), Tepelné hospodářství spol. s. r. o.,
Technické služby, s. r. o., RAPOS, spol. s r.
o., LENA NÁBYTEK, s. r. o., PSM plus s. r. o.,
Trachea, a. s., SATTURN, spol. s r. o., Projekce Lochman, s. r. o., BM plus., s. r. o., HRONÍK Zlatnictví, JACOM, spol. s r. o., Restaurace U Černé kaple, AUTO BARRETO, s. r.
o., ETMONTA, s. r .o., Fiala Transport, s. r.
o., Zdeněk Grygera, Autoškola Dohnal, Mgr.
Rudolf Seifert, Bc. Jaroslav Chmelař, Krmiva pro zvířata Doleželová, Raab Computer, s.
r. o., Hotel TACL, Zlatnictví Žádná, Hodiny Zlato - Jindřich Petřík, Restaurace Kanada,
Vinotéka Petr Šenkyřík, masážní salon Karolína, GAS, My love bag, papírnictví U Trnky, domácí spotřebiče a nábytek JANIŠ, Teta
Drogerie - J. Dohnal, Agentura Velryba Zlín,
Polášek bytový textil, EL-ENG, Alto móda,
Novodonia s. r. o., Květiny Kamélie, lékárna
Mgr. J. Dvouletá, notářská kancelář JUDr.
Petr Skopal, Michal Kasaj + Petra Chmelařová, Nábytek Pařenica, Lékárna Pod Věží, s. r.
o., CK Bohemia tours, s. r. o., EMKAD CZ, s.
r. o., JUDr. Novák, Toptrade, s. r. o., RAVAL
INTERIER, s. r. o., lékárna Dr. Max, SANITA CAR, s. r . o., JOSPO, a. s., Květiny a drobné dárky - Pavla Mikešková, Farma Holešov
spol. s r. o., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Intea Service, parfumerie SAXANA,
Fotoateliér Vladimír Šrámek, kavárna Mlsná
kočka a další.
DĚKUJEME
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Vzpomínka na Josefa Pospíšila
Holešov | Dne 23. 1. 2017 v ranních hodinách mě zastihla smutná zpráva o smrti pana
Josefa Pospíšila. Snad každý se mohl s tímto
významným holešovským podnikatelem setkat osobně nebo prostřednictvím jeho vyhlášených lahůdek a uzenin. V to ráno jsem si
hned vzpomněl na slogan „Pospíšilovy dobroty, lék na všechny trampoty“. V některých případech však bohužel dobroty ani jiné léky nepomohou, a tak nemoc, která Josefa pohltila,
také vyhrála.
Měl jsem tu čest s Josefem Pospíšilem
spolupracovat deset let jako jeho nejbližší
spolupracovník. Za tuto dobu spolupráce se
mezi námi vytvořil přátelský vztah, který přetrval až do jeho smrti. Nepamatuji se, že by
někdy naše odlišné názory vedly k hádce či
jiné rozepři, vzájemně jsme se respektovali.
Josef Pospíšil nebyl typickým podnikatelem, kterých je mezi námi tisíce. Byl mimořádný a výjimečný. Měl snad absolutní vizionářský cit a talent pro gastronomickou
technologii a nové trendy v této oblasti, a proto byl vždy značný kus cesty před ostatními
v této branži. Vždy naslouchal názorům okolí, a i když ne vždy to bylo v souladu s jeho
prvotním názorem, přesto o něm přemýšlel
a byl ochoten názor změnit. Kdo z nás to dnes
dokáže?
Pozoruhodné na něm bylo, že v tak složitém odvětví, jakým potravinářství je, byl
schopen svoje aktivity rozvíjet a stal se tak
nejvýznamnějším podnikatelem v Holešově
a dalekém okolí. Jeho výrobky znají lidé nejen

Josef Pospíšil

Foto | František Fuit

v okolí Holešova, ale třeba i na Pražském hradě, kam své speciality dodával.
Zažil jsem s Josefem Pospíšilem snad
jen dobré chvíle a na leckteré historky budu
vzpomínat stále. Mnohé jsem se od něho naučil a mnohokrát vzpomněl, a to i v době, kdy
jsem pracoval mimo jeho firmy.
Jeho srdce bylo laskavé a ochotné vždy
pomoci. Určitě vzpomenou všichni ti, které
obdarovával při různých akcích svými výrobky. Za všechny vzpomenu Charitu Holešov,
kterou na tříkrálovou sbírku nikdy neopomněl zabezpečit vydatnou svačinou pro koledníky. Rovněž za rybářský spolek Holešov
musím poděkovat za Josefovu vstřícnost. Vše
dělal bez nároku na cokoliv, nikdy nechtěl,
aby jeho jméno bylo s touto pomocí spojováno. Byl to velice skromný člověk. Byl veselé
povahy, bylo ho vždy a všude plno. A tak, když
za mnou před Vánocemi přišel do kanceláře,
viděl jsem, že není vše zcela v pořádku s jeho
zdravím. V ten moment mně hlavou proběhla
myšlenka, že se se mnou přišel rozloučit a při
odchodu, při posledním podání ruky, jsem
z jeho výrazu již mnoho pozitivního neviděl.
Na pana Josefa Pospíšila budu vždy vzpomínat s úctou. Tak, jak by se mělo vzpomínat
na člověka, který, i když za tak krátký život,
vykonal tolik, co by jiní možná vykonali za několik životů. Pan Josef Pospíšil patřil a věřím,
že bude patřit, mezi největší podnikatele Holešovska a širokého okolí.
S veškerou úctou vzpomínal
Fuit František

Po roce opět příprava v Thajsku
Holešov | Před nadcházející náročnou sezónou jsme vyrazili do tréninkového campu.
Po náročné cestě s mezipřistáními v Turecku a Bahrajnu jsme přistáli v hlavním městě Thajska.
Odtud jsme zamířili na ostrov Koh Samui.
Pro tréninky jsme i na základě referencí zvolili camp Jun Muay Thai.
Tréninky jsou 2 krát 2 hodiny denně v náročném tempu a v náročném klimatu, jak je
v Thajsku zvykem.
Naše výprava čítá celkem 7 členů, z nichž se většina připravuje na Galavečer bojovníků, který proběhne 23. 3. 2017 na zámku
v Holešově.
Konkrétně Petr Haiser se připravuje na
souboj o profesionální titul ve váze do 71 kg.
Tímto bychom vás rádi pozvali na tuto sportovní událost, která nemá v Zlínském kraji
obdoby.
Mgr. Petr Osokin
trenér
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Sára Janečková – Holešov
Kateřina Konečná – Hoelšov
Anna Rudolfová – Holešov
Václav Strnad – Holešov
Debora Janíková – Holešov
Amélie Rolincová – Holešov
Matyáš Votava – Holešov
Eliška Kurážová – Holešov
Markéta Jakešová - Holešov
Šimon Hapka - Holešov
JUBILANTI
Únor 2017
Vladislav Horák – Holešov
Františka Sedláčková – Holešov, č. Dobrotice
Milada Pecinová – Holešov
Vlasta Navrátilová – Holešov
Libuše Stojanová – Holešov
Vlasta Vémolová – Holešov
Eva Zhýbalová – Holešov
Libuše Rypková – Holešov
Oldřich Čuba – Holešov, č. Tučapy
Marie Šimíková – Holešov, č. Tučapy

Jiřina Pechalová – Holešov
Jaromíra Hlaviznová – Holešov, č. Količín
Karel Barot – Holešov
František Mikulík – Holešov
Marie Mrázková – Holešov
Zdeňka Gábová – Holešov
Josef Žáček – Holešov
František Doležel – Holešov
Ludmila Sadilová – Holešov
Ladislav Sklenář – Holešov
Růžena Velísková – Holešov
Vlastimil Šimčík – Holešov
Richard Mlýnek – Holešov
Marie Šefčíková – Holešov, č. Žopy
Vlastimil Skařupa – Holešov
Jiřina Konečná – Holešov
Naděžda Svobodová – Holešov
Jiří Bláha – Holešov
Estera Konečná – Holešov
ÚMRTÍ
Vlastimil Zborek – Holešov
Miroslav Herodes – Holešov
Vladimír Riemer – Holešov

Františka Solařová – Holešov
František Kotas – Holešov, č. Žopy
Jarmila Slaměníková – Holešov
Vlasta Mlčáková – Holešov
Jana Svobodová – Holešov
Miroslav Vyhnálek – Holešov
Ivanka Hanzlíková – Holešov
František Daďa – Holešov
Danuše Bršťáková – Holešov
Stanislav Jurášek – Holešov
Ludmila Sedlářová – Holešov
Olga Peclová – Holešov
Irena Jakubčíková – Holešov
Milada Hradilová – Holešov
Jaroslav Kovařík – Holešov
Františka Šenkyříková – Holešov
Miroslav Mlýnek – Holešov
Dagmar Oškerová – Holešov
Stanislav Křížek – Holešov
Marie Rischková – Holešov, č. Tučapy
Marie Francová – Holešov
Soňa Milionová – Holešov
Marie Válková – Holešov
Připravila: J. Medková

Dne 1. února 2017 zemřel ve věku 83 let dlouholetý náčelník Aeroklubu Otrokovice a od roku 1972
náčelník Aeroklubu Holešov pan Jan Dubnický. Poslední rozloučení se konalo ve smuteční síni lesního
hřbitova ve Zlíně ve středu 8. února 2017.
Čest jeho památce
J. D.

Únor 2017
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Vítejme v novém roce v Centru pro seniory
Holešov | Starý rok končí, začíná nové období a my v Centru pro seniory rekapitulujeme
a zároveň s optimismem plánujeme činnosti
na tento rok. Spolu s uživateli společně hodnotíme uplynulý rok s jeho úspěchy i zádrhely a vzpomínáme na všechny příjemné chvíle, které nám přinesl. Zde v našem domově je
to zejména setkávání obyvatel při různých akcích, jak zájmových, tak společenských a tím
naplňujeme nejen standardy kvality sociálních služeb, ale hlavně potřeby našich obyvatel. Člověk je tvor společenský a o našich
seniorech toto rčení platí dvojnásob. Jejich
potřeba společnosti, komunikace a sdílení
je stejně důležitá, jako u mladších generací
a všichni zaměstnanci se ji snažíme uspokojovat a naplňovat.
V prosinci se u nás v Centru pro seniory
konalo tradiční Vánoční posezení. Přichystána byla slavnostně vyzdobená společenská
místnost, občerstvení. Hudba i kulturní vystoupení a tanec byly samozřejmou součástí
zábavy. Senioři se pobavili, zasmáli i zavzpomínali na léta minulá, kdy vánoční čas trávili
ve svých domovech a rodinách.
Mezi svátky naše centrum navštívili úžasní zpěváci ze Scholy Rymice a Společenství
mladých z Holešova. Na každém patře uspořádali minikoncert vánočních koled a zasloužili si hlasitý potlesk a uznání. Však pater
máme v našem domově osm… Mnozí obyvatelé se ke zpěvu přidali a za slzy se nikdo
nestyděl. Tímto děkujeme za krásnou dobrovolnickou akci, která se již stává tradicí. A tradice jsou pro naše uživatele velmi důležité,
však mnozí toto vědí a oceňují.
V neposlední řadě, tak jako jinde, se
i u nás slavil Silvestr – příchod nového roku.

A tady předávám slovo, nebo chcete-li čistý list, našemu obyvateli Z. J., který výstižně popisuje tuto společenskou událost očima
uživatelů:
„Jakým způsobem oslavíme konec roku?“
tak se na svých společných besedách ptala
hrstka seniorů. Nakonec se díky ochotě ošetřujícího personálu a souhlasu vedení centra
začalo s přípravami. Každý z dvaceti účastníků, většinou z třetího podlaží, se podílel dle
svých možností, na přípravách slavnostního
odpoledne.

Sestřičky nám velmi ochotně pomohly
při realizaci slavnostní tabule, kde nechybělo cukroví, chlebíčky, slané tyčinky a další dobroty. Pití bylo nealkoholické. Prostorami se linuly tóny lidových písniček a spousta
anekdot, mnohdy i trochu košilatých. V těchto chvílích všichni přítomní zapomněli na
své zdravotní, či osobní problémy. Dokázali jsme si, že Silvestr se dá slavit bez alkoholového opojení a někdy nevalné a nezábavné
úrovně televizních pořadů. Mezi nás přišla
i paní ředitelka, která si s námi zazpívala
a popřála nám mnoho zdraví a zdaru v novém roce.
Nakonec jsme si připili symbolicky trochou vinného moku. Doufáme, že jsme i ostatním dali motivaci, jakým způsobem lze oslavovat. Již teď se těšíme na dalšího Silvestra.
Děkujeme tímto všem za ochotu a pomoc.
Senioři ze 3. patra CPS
Vážení čtenáři, děkuji, že jste dočetli tyto
řádky až sem, a že vás zajímá dění v našem
Centru pro seniory, vyjadřujete nám tím váš
zájem a ten nás velmi těší. Vězte, že jste kdykoliv u nás vítáni, naše zařízení je otevřeno
všem, kteří projeví zájem seznámit se s jeho
chodem, případně podpořit naše akce pomocí nebo časem věnovaným našim seniorům.
Ti si zaslouží úctu a respekt i přes své nedokonalosti, nepohyblivost či neobratnost, však
všichni budeme jednou staří…
Smysluplné a požehnané vykročení do nového roku vám všem přejí zaměstnanci CPS
S úctou
Gabriela Holčáková
Instruktorka sociální péče CPS Holešov
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Město Holešov realizuje projekt „Podpora
sociální práce v ORP Holešov“

Holešov | Město Holešov zahájilo prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví realizaci projektu od 01.02.2017 a přijalo
dva nové sociální pracovníky, kteří posílí výkon sociální práce na celém území Holešovska po dobu 24 měsíců. Před zahájením projektu pracovali na MěÚ v Holešově, Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, Úseku sociální práce a sociálních služeb 2 sociální pracovníci. Projekt umožní poskytování sociální práce ve větším rozsahu a pokryje cílové
skupiny, kterým nebyla pomoc poskytována,
nebo byla poskytována, ale ne v dostatečné míře z časových důvodů stávajících pracovníků. Projekt rovněž umožní poskytovat

Únor 2017

pomoc osobám i mimo obec
Holešov zejména v rámci terénní práce.
Hlavním cílem projektu
je koordinace a ověření metodické role MPSV k výkonu sociální práce v obcích v přenesené působnosti. Projekt MPSV
bude spolupracovat s 15 vybranými obcemi po
celé ČR, které dostanou finanční alokaci z výzvy 03_16_128 na 2 – 4 nové sociální pracovníky, na vzdělávání v rámci kurzů a supervizi,
po dobu dvou let. Konkrétně se jedná o Hradec
Králové, Litvínov, Jilemnice, Kladno, Hodonín, Most, Holešov, Moravský Beroun, Písek,
Chrudim, Valašské Meziříčí, Bučovice, Kolín,
Lovosice, Havlíčkův Brod. V rámci projektu
budou obecní úřady rozděleny do tří územních
celků/“krajů“ a vzniknou tři krajské metodické
kanceláře (Praha, Hradec Králové, Olomouc).
Tyto kanceláře budou vytvořeny v „krajském

městě“, aby byla zajištěna dosažitelnost všech
zapojených obcí, respektován princip subordinace ve státní správě (obecní úřad – krajský
úřad – státní úřad/MPSV). V kancelářích vždy
bude působit jeden metodik a právník. Jejich
hlavní činností bude metodické vedení a spolupráce se sociálními pracovníky.
Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu a vychází z podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, kde
jsou vymezeny předpoklady k výkonu povolání sociální pracovník, a mj. též povinnosti obcí s rozšířenou působností. Sídlo nových
sociálních pracovníků je na ul. Tovární 1407,
v přízemí budovy MěÚ Holešov.
Mgr. Michaela Vaško,
vedoucí odboru SVZ
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„Technické služby jsou firma jako každá jiná“
Holešov | Loni v říjnu se změnilo vedení
společnosti Technické služby, s. r. o. Ve funkci jednatele Ing. Miroslava Strnada vystřídal
Libor Liška, který doposud působil ve společnosti VaK Kroměříž, a. s.
Zde pracoval 25 let, a to postupně na pozicích projektant, technik BOZP a PO, mistr
a naposledy vedoucí střediska jímání a úpravy vody.
Pane Liško, jaké je to v novém zaměstnání? Jaké jsou Vaše první dojmy?
Technické služby jsou společností fungující
jako klasická firma. Najdou se tu věci skvělé,
ale i takové, které by se daly zlepšovat.
Když jste na současnou pozici nastoupil, bylo asi nutné, abyste si udělal
vlastní přehled….
Ano. Zajímal jsem se o fungování celé společnosti i o věci, které z mého pohledu potřebovaly okamžitou nápravu. V některých záležitostech jsem hledal řešení. Taková řešení,
která budou efektivní.
Zajímal jsem se o to, jak jsou nastavené současné smlouvy a smluvní vztahy. Například při kontrole smlouvy s dodavatelem
elektřiny jsme přišli na způsob, jak je možné ušetřit. To jsou okamžitá řešení, ke kterým přistupujeme. Na druhou stranu jsou
záležitosti, které nás „trápí“ dlouhodobě. Je
to například svoz odpadu, který je třeba lépe
koordinovat. Řešíme také současný stav smuteční síně a chystáme změny, které celkově zefektivní chod společnosti. V souvislosti
s tím probíhá audit strojního vybavení a audit personální.
Můžete být u změn konkrétní? Jak změny poznají samotní obyvatelé?
Tak například bych rád upravil otevírací dobu
odpadového centra. Nyní je nastavena tak, že
je zde otevřeno v letním období do 17 hodin
a v zimním do 16 hodin během pracovních
dnů. Věřím ale, že by lidé ocenili, kdyby mohli
odpad vyvézt i v sobotu odpoledne. Ještě zvažujeme, zda by se jednalo o všechny soboty,
nebo například vyhradíme jednu v měsíci.
Také bychom chtěli rozšířit separovaný odpad a zvýšit četnost jeho svozu.
Jak je řešena údržba zeleně ve městě?
Veškeré vztahy z oblasti zeleně řeší smluvní
vztahy s městem Holešov. Technické služby
jsou poptávány městem na údržbu zeleně,
sečení, hrabání listí a podobně. Tuto činnost
tedy pro město vykonávají technické služby,
pokud to město žádá. Když dostaneme pokyn,
abychom uklidili, rádi to uděláme. Jsme připraveni převzít zodpovědnost za úklid města,
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Libor Liška. 

ale musíme být dohodnuti s majitelem, kterým
je město Holešov.
Jaká je v Holešově „třídící“ morálka?
Myslím si, že se separuje velmi dobře, i když
se u kontejnerů najdou někdy věci, které sem
vůbec nepatří jako třeba pneumatiky, toalety, sedačky apod., na to máme sběrný dvůr. Je
pravda, že odvoz některých věcí je vázán poplatkem, a na tomto bychom chtěli pracovat:
poplatek snížit nebo zrušit úplně. To je však
ještě otázka mnoha jednání.
Letos poprvé po dlouhé době vydatně
sněžilo. Jak jste na situaci reagovali?
Město Holešov má zpracovanou koncepci jak
zimní tak letní údržby ve spolupráci s technickými službami. Dle této koncepce technické služby v zimních měsících drží pohotovost a vyjíždějí
v momentu, kdy chodníky a místní komunikace začínají být neschůdné. Když začalo sněžit,
začali jsme situaci ihned řešit a snažili jsme se,
aby cesty a chodníky byly sjízdné a schůdné. Ne
všude se to podařilo okamžitě ke stoprocentní
spokojenosti všech. Jsme limitováni jak technikou, tak její průjezdností (odstavená auta, veřejné osvětlení, které omezuje a nedovoluje pohyb

Foto | Jana Rohanová

techniky...) Na základě zkušeností z letošního nadílky určitě budeme uvažovat o vylepšení a rozšíření techniky pro zimní údržbu.
Kolik tun inertního posypu před sezonou zajišťujete?
Zhruba tři sta až čtyři sta tun. Podle toho, jak
tuhá je zima.
Co vás čeká v letošním roce?
Rádi bychom obnovili vozový park a rozšířili provozní činnosti o některé další oblasti, které pak rádi nabídneme městu Holešov
i okolním obcím. Týká se to například podélného značení vozovek a parkovišť. Uvažujeme samozřejmě i o činnostech, které souvisejí
s údržbou a opravou chodníků. Rádi bychom,
kdyby se povrch silnic pouze „neflikoval“, ale
plnohodnotně opravil.
Vidím, že jdete do nové práce s energií…
Mám moc rád jedno Werichovo heslo, které
hovoří o tom, že všichni si myslí, že něco udělat nejde, a pak přijde někdo, kdo neví, že to
nejde, a udělá to. Rád bych toto heslo využil
i v mé současné pozici jednatele technických
služeb.
Jana Rohanová

Holešovsko

Městská knihovna hodnotila rok 2016: o 20 tisíc
stoupl počet návštěvníků on-line služeb
Holešov | Městská knihovna Holešov zhodnotila rok 2016: o dvacet tisíc stoupl počet
návštěvníků on-line služeb. Podle vedoucí
knihovny Ireny Železné je to díky individuální práci knihovnic se čtenáři, kterým vysvětlovaly, jak mohou internetové služby využívat,
a jak vyhledávat v e-katalogu.
„Pro nás je to jasný důkaz, že budoucnost
knihoven půjde tímto směrem. On-line služby nejsou nijak časově omezeny a uživatelé je
mají k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ komentovala rekordní nárůst Irena Železná. Knihovna zaznamenala 32 712 vstupů
do elektronického katalogu, což je o 21 173
více než v roce 2015 a zaevidovala 103 169
hledání.
Počet fyzických návštěvníků oproti roku
2015 naopak loni mírně poklesl o 405 lidí.
O 113 čtenářů se snížil také počet registrovaných čtenářů. Holešovské knihovnice se proto
letos budou více soustředit také na to, aby čtenářů zase přibylo.
Naopak téměř o 1300 návštěvníků více
než v roce 2015 přišlo na kulturní a vzdělávací
akce, kterých městská knihovna ve spolupráci
s dalšími subjekty loni uspořádala 187. Jsou
mezi nimi besedy, výstavy, soutěže, pasování
prvňáčků , Noc s Andersenem nebo pravidelné přednášky pro školy.
„Spolupráce se školami je velmi dobrá.
Loni pravidelně každý měsíc do knihovny
chodily holešovské mateřské školy Havlíčkova a Masarykova, s knihovnou se seznámily
i děti z Ludslavic. Stejně tak pravidelně k nám

Prosincové Mikulášské půjčování pro nejmladší čtenáře bylo jednou z téměř dvou seti akcí, které holešovská knihovna loni uspořádala pro veřejnost.
Foto | Dana Podhajská

přicházely děti ze všech tří holešovských základních škol včetně družin, nebo naše
knihovnice chodily za školáky. Nabídku besed
využilo také gymnázium, odborné učiliště se
základní školou a školy z Martinic, Prusinovic, Přílep a Žeranovic,“ dodala Irena Železná.
Součástí hodnocení roku 2016 jsou i výsledky z dotazníku pro zjišťování spokojenosti
čtenářů. Podle Ireny Železné lidé nejvíce připomínkovali provozní dobu: „Několikrát jsme
zvažovali rozšířit ji, ale při současném personálním zajištění to není v našich silách“. Návštěvníci dále kritizovali nevyhovující prostory a špatný stav budovy. „V loňském roce
byl zpracován na žádost pana starosty Rudolfa Seiferta předběžný plán s finančním

odhadem na rekonstrukci. V příštím roce by
se mělo začít s postupnými opravami,“ uvedla k tomu vedoucí knihovny.
Holešovská knihovna nabízí 118 459 knižních svazků a soustředí pod sebe pět poboček.
V rámci regionálních služeb se dále stará o 17
obecních a místních knihoven na Holešovsku.
Za 93 tisíc korun z grantu ministerstva
kultury (celkové náklady na projekt činily 134
tis. korun) loni nakoupila 9 nových počítačů a dvě tiskárny, které slouží čtenářům v Holešově i na pobočkách. Knihovna má i sponzory - firma TOS Hulín loni věnovala 4 tisíce
korun na nákup knih a čtenářských odznáčků
pro prvňáčky.
Dana Podhajská

Papírové loutky inspirované slavnými knižními předlohami zdobí
prostory holešovské knihovny
Holešov | Originální výstavu ručně vyrobených loutek vystavuje v prostorách oddělení
pro dospělé čtenáře Městská knihovna Holešov. Autorka Vlaďka Dvořáková tímto způsobem oslavila a připomenula patnáct let
působení holešovského amatérského divadelního souboru Hvizd. V prosinci při této příležitosti v knihovně proběhla i komponovaná
retrospektivní oslava pro děti a pamětníky.
Vystavené loutky pocházejí z nejrůznějších
divadelních představení, které soubor za svou
historii odehrál. „ Jedná se o instalace k jednotlivým inscenacím, taková zákoutí,“ řekla
k výstavě Vlaďka Dvořáková.
Nevšední papíroví panáčci a panenky inspirované například předlohami Christiana
Morgensterna Ferda Páv a všelijaká zvířata
nebo Andersenovou Sněhovou královnou budou v knihovně k vidění do 31. března.
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Jedna z instalací loutek Vlaďky Dvořákové v prostorách holešovské knihovny. 

Foto | Dana Podhajská
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Házenkáři TJ Holešov před jarní sezónou ve druhé lize
Holešov | S blížícím se začátkem jarní části sezóny 2016/2017 nabízíme ohlédnutí za
průběhem jeho podzimní části. Do letošního
ročníku druhé ligy vstoupili holešovští házenkáři pod názvem TJ Holešov - Přerov. Vzhledem tomu, že v sezóně předchozí se oba tyto
celky potýkaly s úzkou hráčskou základnou,
vznikla tedy výše uvedená vazba, kterou lze
po půl roce působení hodnotit velmi pozitivně. S příchodem několika přerovských hráčů
v čele s trenérem Richardem Bučkem se vytvořila společně s Michalem Hradilem ideální trenérská dvojice a souhra hráčů obou
celků fungovala od samotného začátku i na
palubovkách.
Vstup do sezony v utkání prvního kola
Českého poháru na hřišti divizního Uherského Hradiště přinesl první výhru v poměru
33:23. Ve druhém pohárovém kole bylo v derby utkání soupeřem celku Holešov - Přerov
prvoligové mužstvo Bystřice pod Hostýnem
a od úvodu utkání bylo jasně patrné, že souhra a připravenost hráčů, kteří se pravidelně
umisťují na předních příčkách první ligy, je na
daleko lepší úrovni a výsledek 26:44 byl více
než přesvědčivý.
Po prvních druholigových výhrách nad
celky Uničova a Velké Bystřice přichází sice
vysoká prohra na půdě Litovle, ale další vítězná utkání s nováčkem z Luhačovic, cenné
body z Frýdku-Místku a vítězství s nebezpečným Šumperkem dávaly naději na umístění v horních patrech tabulky. Následovala čtrnáctidenní reprezentační přestávka
v soutěži, po které celek na své vítězné tažení už tak plně nenavázal. Na smolnou prohru o jednu branku s Lesanou Zubří dalo
ještě zapomenout vítězství nad Polankou,
kdy spojka Jan Šoustal po uplynutí hracího
času nevídaným způsobem skóroval z nařízeného devítimetrového hodu. V zápase v Rožnově byli holešovští horším týmem
a zaslouženě prohráli, stejně jako doma
o jedinou branku se Vsetínem. V posledním utkání podzimu v Karviné se body z palubovky zkušeného soupeře neočekávaly,

Domácí utkání mužů TJ Holešov, na která jsou jeho příznivci srdečně zváni :
neděle 5. března 2017 – 17,00 hodin – TJ Holešov - Přerov – Tatran Litovel „B“
sobota 18. března 2017 – 17,00 hodin – TJ Holešov - Přerov – Pepino SKP Frýdek-Místek
sobota 1. dubna 2017 – 17,00 hodin - TJ Holešov - Přerov – Lesana Zubří
sobota 22. dubna 2017 – 17,00 hodin - TJ Holešov - Přerov – TJ Rožnov pod Radhoštěm
sobota 6. května 2017 – 17,00 hodin - TJ Holešov - Přerov – MHK Karviná
Více na: www.hazenaholesov.cz a www.facebook.com/TJHolesov/?fref=ts

přesto holešovští zvládli úspěšně první poločas, aby nakonec v tom druhém vítězství
přenechali domácím.
Podzimní část sezony hráči TJ Holešov
odehráli s bilancí 6-0-5 a s dvanácti body jim
náleží dělené šesté místo společně s týmy Litovle a Polanky nad Odrou. Ztráta na první
Rožnov pod Radhoštěm činí 5 bodů.
Přípravu na jarní část sezony zahájil celek v lednu a po její fyzické části sehrál turnaj v Prostějově, kde dokázal přehrát domácí mužstvo, připsat si šestibrankovou
porážku s Lesanou Zubří a na závěr prohrál o tři branky s Kuřimí. Trenéři si v turnaji vyzkoušeli herní varianty a také dva

nové hráče, kteří pro jarní část sezony tým
doplní – výbornou spojku z divizních Dřevohostic Jana Chytila a Michala Vaculíka,
pilíře obrany divizních Žeravic. Házenkáři
TJ Holešov mají v plánu sehrát do 19. února 2017, kdy zahajují jarní část sezony utkáním v Uničově, minimálně ještě dvě přípravná utkání.
V jejich dresu bohužel na začátku jara neuvidíme Antonína Bardoděje a Michala Hradila, které trápí nepříjemné zdravotní potíže,
naopak trenéři věří, že celku i na jaře pomůže
zkušený obranný pilíř Tomáš Procházka.
Libor Krejčí

Odvoz a ekologická
likvidace autovraků
Vystavení dokladu ekolikvidace
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

až 1500 Kč za váš vrak
Autovrakoviště Třebětice
Tel.: 777 550 621, 608 749 219
16

Holešovsko

Atletice Holešov to
na mistrovství Moravy
medailově zacinkalo!
Ostrava | Halové mistrovství Moravy
a Slezska mladšího a staršího žactva, které
proběhlo 3.2.2017 v Ostravě, přineslo Atletice Holešov výrazné úspěchy! V moravské konkurenci nenašel mezi staršími žáky
v běhu na 800 metrů přemožitele Pavel
Mynařík, když svůj závod zcela suverénním
způsobem ovládl. Zaběhnutý čas 2:04,37
min jej navíc vyšvihl na pozici české žákovské jedničky v této náročné disciplíně.

AKCE KNIHOVNY
1 únor - polovina března výstava obrazů Na
křídlech anděla
autor: Tomáš Krejčí, text: P. Miroslav Jáně

V mladších žácích na sebe výrazně upozornil Jan Sedlář, když v běhu na 300 metrů
obsadil 3. místo a ve skoku dalekém přidal
těsnou 4. příčku. Ocenění si zaslouží celá
devítičlenná žákovská výprava, která Atletiku Holešov na této vrcholné moravské
akci reprezentovala.
Jakub Hřib

Vážení odběratelé,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu úředních
hodin našich zákaznických center. S platností
od 1. února 2017 budou naše zákaznická centra
otevřena ve dnech pondělí až čtvrtek.
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM KROMĚŘÍŽ
Kojetínská 3666/64, tel. 573 517 500
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
ZAVŘENO

11.30
11.30
11.30
11.30

-

16.00
15.00
16.00
15.00

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM HOLEŠOV
Cukrovarem 278, tel. 573 502 834
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
ZAVŘENO

11.30
11.30
11.30
11.30

-

15.00
15.00
16.00
15.00

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

www.vak-km.cz
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Martin Štěpánek
obchodní manažer

informace@vak-km.cz

1. - 31. března: HVIZD 15 aneb LOUTKY
ČTĚTE!: – výstava k 15. výročí vzniku holešovského amatérského divadelního souboru Hvizd
1. - 31. března: ČTYŘLÍSTEK – výtvarně- literární soutěž pro děti a mládež
2. března, 17:00: ZDRAVOTNÍ PREVENCE
RAKOVINY PRSU – přednáška pracovnic
MammaHELP centra
3. 3. a 31. 3.: REGISTRACE NOVÝCH ČLENŮ ZDARMA A AMNESTIE PRO DLUŽNÍKY
Druhá polovina března: OTA JANEČEK –
výstava ilustrací dětských knih
23. března, 14:00: PRO PRVŇÁČKA JE TO
HRAČKA – zábavné soutěžní odpoledne pro
žáky 1. tříd holešovských základních škol
a škol z okolních obcí
23. března, 17:00: OBJEVY ZJIŠTĚNÉ PŘI
RESTAUROVÁNÍ BOČNÍCH OLTÁŘŮ VE
FARNÍM KOSTELE – přednáška Mgr. Anny
Grossové z NPÚ v Kroměříži
31. března – 1. dubna: NOC S ANDERSENEM – 17. ročník mezinárodní pohádkové
noci
Městská knihovna Holešov a Mamma
HELP, z. s. nestátní nezisková organizace
pacientek s nádorovým onemocněním prsu
Vás zvou na Přednášku se zaměřením na
prevenci rakoviny prsu, jejíž součástí je multimediální prezentace a nácvik samovyšetřování na fantomovém modelu, včetně krátké diskuse
Ve čtvrtek 2. března 2017 v 17.00 hodin,
studovna Městské knihovny Holešov, nám.
Dr. E. Beneše 17
Sbor dobrovolných hasičů Dobrotice organizuje v sobotu 25. února tradiční vodění medvěda a večerní pochovávání
basy.
Tímto zveme naše spoluobčany a příznivce na večerní pochovávání basy, které
se uskuteční na Sádku od 20 hodin, kde
k poslechu a k tanci bude hrát hudební
skupina RETRO band. Tombola a bohaté
občerstvení je zajištěno!
Na vaši hojnou účast se těší hasiči
z Dobrotic!
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Blíží se XVI. všesokolský slet
Holešov | Přestože XVI. všesokolský slet je
plánován až na rok 2018, přípravy na něj jsou
již v plném proudu v celé Čr. Veškeré skladby již byly představeny odborné veřejnosti a nyní nastává chvíle, kdy se rozšiřují i do
jednotlivých žup a jednot, a začne se s jejich
nácvikem.
Přípravy na slet začínají daleko dříve, než se
samotný slet uskuteční. Práce od úplného začátku, kdy se nejprve sestavuje tým režijní komise, vypisují konkurzy na hudbu či sestavy,
zpracovávají se nahrávky a řeší se další a další
úkoly organizačně spojené se sletem, začínají
2 roky před sletem samotným.
Lze jen těžko několika slovy vyjádřit, jak
složité přípravy na slet jsou. Ať už se jedná
o skladby samotné a jejich skloubení se sestavou, návrhy úborů cvičenců a návrhy všech

skladeb určených k předvedení, kdy se asi 450
cvičenců muselo naučit za dva měsíce to, co se
ostatní budou učit celý rok. Zejména obtížný
byl nácvik skladby pro děti, které ale vše obdivuhodně zvládly.
Jakousi novinkou je zahraniční účast na
tomto sletu, kdy se v česko – slovenské skladbě spolu představí čeští cvičenci a kolegové ze
slovenska. Skladba byla složitější právě kvůli zahraniční účasti, takže s jejím nácvikem
se začalo později. Ale i v tomto ohledu se vše
zvládá.
A co se děje v současnosti? Především se
chystají termíny nácvičných srazů. Ty jsou
určeny pro župní vedoucí jednotlivých skladeb, které začnou zhruba za dva měsíce. Probíhá také nábor cvičenců na jednotlivé skladby, aby bylo možno zhruba odhadnout počet

cvičebních úborů a náčiní, což bude velmi důležité, jak pro ústřední cvičitelské sbory, tak
pro veškeré materiálně technické zabezpečení sletu. Vlastní nácviky v jednotách začnou
zřejmě v říjnu 2017. Do té doby musí komise vychytat všechny možné nedostatky a také
vzít v potaz připomínky jednotlivých vedoucích cvičitelů a zahrnout je do příprav a organizace skladeb, případně sletu jako takového.
Do sletu se mohou zapojit i zahraniční
cvičenci z nejrůznějších zemí, kteří ale musí
přijít s vlastní skladbou podobně, jako tomu
bylo při minulém sletu, kdy vystupovali cvičenci dánských sportovních akademií.
Zdroj: SOKOL – časopis České obce sokolské
Hana Georgiánová,
výbor TJ Sokol Holešov

Lyžařský a snowboardový kurz 1. ZŠ Holešov
Holešov | V pondělí 16. ledna jsme netrpělivě přešlapovali před školou a čekali na autobusy, které nás dovezly do Horní Bečvy,
kde se ve Ski areálu Sachova studánka uskutečnil náš lyžařský výcvik pro sedmý ročník.
Těšili jsme se na týden plný lyžování a zábavy. Někteří byli trochu nervózní, protože ještě nikdy nestáli na lyžích ani na snowboardu. Ale proto jsme sem jeli, abychom se
něco naučili a zažili něco nového.
Na místě jsme vytáhli z autobusů kufry,
lyže, snowboardy a spoustu dalších nutných
věcí. Třeba sladkostí, abychom vše ve zdraví přežili. Hotel Labyrint není přímo na svahu, takže jsme svá zavazadla museli vynést
do kopce. Ještě že jsme si lyže a snowboardy nechali přímo na svahu, jinak bychom je
museli každý den nosit na hotel a zpět. Před
hotelem jsme dostali klíče od pokojů a šli se
ubytovat.
Po obědě jsme se vydali na svah. Tam
nás naši učitelé Petr Oral, Radek Štěpán,
Edda Smiřická, Pavla Obdržálková a Jana
Dohnalová v rolích instruktorů rozdělili do
čtyř lyžařských skupin a páté snowboardové. Podle našich schopností jsme jezdili na
malé, ale i velké sjezdovce. Téměř polovina
nás všech stála na lyžích nebo snowboardu
poprvé, a proto pro nás bylo pondělí velmi
náročné. Některým dělalo problém i nazout
lyžáky a na lyžích vyšlapat kousek do kopce.
Na konci kurzu ale už všichni s radostí lyžovali a zajeli si slalom na čas.
Během výcviku jsme měli i přestávky. Do hospůdky na svahu jsme chodili na
malé občerstvení, abychom načerpali další
síly. Některý den bylo hodně mrazivo, takže teplý čaj nebo čokoláda přišly vhod. Ve
středu, třetí kritický den, jsme lyžovali jen
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dopoledne a po obědě jsme ulevili našim
svalům v hotelovém bazéně a na vycházce.
A přestože byla večer zima, neodradila nás
ani od večerního lyžování.
Každý večer jsme se scházeli a pod vedením paní učitelky Jany Polaštíkové a Jitky
Gregušové jsme hráli buď společenské hry,
nebo jsme poslouchali přednášky o výstroji
a výzbroji lyžaře nebo snowboarďáka a sledovali film o nebezpečí na horách. Nechybělo ani Caruso show, které mělo obrovský
úspěch. Společné večery jsme zakončili karnevalem a vyhodnocením soutěží v uklízení pokojů a ve slalomu. Všichni si zasloužili cenu za účast a nejrychlejším slalomářům
patřily perníkové medaile. Vše vyvrcholilo

závěrečnou diskotékou, kde ti nejčistotnější
dostali za odměnu zmrzlinové poháry.
V sobotu jsme se probudili lehce rozlámaní po náročném týdnu. Po snídani jsme
si sbalili a uklidili pokoje. Při úklidu pomáhali ti, kteří prohráli v soutěži o nejuklizenější pokoj. Na svahu jsme si vyzvedli své
lyže a naposled se podívali na sjezdovku.
Hřál nás příjemný pocit, že jsme se všichni
naučili lyžovat nebo jezdit na snowboardu
a že se sem určitě někdy vrátíme.
Sabina Vrbecká, Natálie Olšáková, Kamila
Polišenská a Vladimír Dočekal, žáci 7. C

Holešovsko

POLITICKÉ STRANY, SPOLKY

Rozpočet přes kopírák? aneb Ohlédnutí za uplynulým rokem
Když jsem před rokem napsal svůj komentář
k rozpočtu pro rok 2016, strhla se proti mně lavina několikanásobně delších článků hanobících
mé jméno. Ne, nechci a nebudu nikoho osočovat a nechci vyvolávat nové a nové mediální konflikty. Uvedu tedy jen pár nezpochybnitelných
faktů.
Zastupitelstvo města na svém jednání 19. 12.
2016 přijalo rozpočet na rok 2017. Rozpočet je
schodkový s deficitem 17,364 mil. Kč, který je financován přebytkem z roku 2016. Dobrá zpráva!? Do doby, než se podíváte na hospodaření
v roce 2016. Nejzásadnější položkou je příjem
z výherních hracích přístrojů a to ve výši 17 mil.
Kč, což je historicky nejvyšší částka, kterou město přijalo za to, že na svém území podporuje hazard bez jakéhokoliv omezení, a je srovnatelná
s mnoha podstatně většími městy. Druhou zásadní položkou je příjem z prodeje nemovitostí
15,5 mil. V roce 2015 to bylo pouze 4,6 mil. A na
rok 2017 se plánují jen 2 mil. Kč. A to je další
věc, která by dobrému hospodáři nedala spát. Co
jsme to prodali? Částka obsahuje prodej dvou
významných nemovitostí města, kterou se ochudí městský rozpočet o 750 tis. ročně. Dále pak
plochu v centru, kde budou budoucí generace

zastupitelů těžko hledat plochy pro další rozvojové aktivity.
A k přebytku z roku 2016? Je takový, protože vedení města nestihlo plánované akce. Například rekonstrukci ulice 6. května, kde se kromě investice VAKu, nestačilo „kopnout“, protože
město nezvládlo přípravu akce tak, jak bylo plánováno a rekonstrukce ulice 6. května mohla
plynule navázat na výměnu vodovodu a kanalizace. Lidé tak musí chodit blátem a doufat, že
akce bude provedena alespoň v letošním roce.
Hospodaření vypadá na papíře dobře, ale
skutečnost je jiná. Město stále více spoléhá na
příjmy ze státního rozpočtu, včetně hazardu.
Vzdává se postupně svých majetků a navíc bohužel způsobem, že prodává nejdříve ty, které městu příjem přinášejí a pro nové majitele
jsou lukrativní. Podíváme-li se na provozní příjmy v rozpočtu, tak nerostou, spíše klesají, zato
výdaje neklesají, spíše rostou. Žijeme z ruky do
huby, koncepce či strategie není. Pár příkladů:
Vzácné knihy naší knihovny stěhujeme hned 3 x
za poslední 2 roky. 20 let známou skutečnost, že
nájemci bazénu vyprší smlouva s koncem roku
2016, řešíme v prosinci. A to tak, že když se nepodařilo bazén pronajmout jedné ze tří účelově

nastrčených firem s vyloučením stávajícího nájemce ze soutěže, předáme ho městské firmě.
Město provede rekonstrukci, a pak se uvidí. Škoda, že teprve zahajujeme přípravu, a stávající provozovatel byl do poslední chvíle „tahán za
nos“.
Tak toto nám zastupitelům za KDU-ČSL
vadí. Nekoncepčnost, svolávání mimořádných
zastupitelstev, bez řádně připravených podkladů, převádění odpovědnosti na zastupitele,
a poté rozhodování rady proti vůli zastupitelstva.
Zkreslování skutečností občanům, špatné hospodaření s majetkem města, nevyužívání stávajících kapacit, ale vytváření nových organizačních
struktur, které ve svém důsledku snižují kvalitu
a zvyšují náklady, ale zato zesilují ekonomický
vliv politiků města.
Práce našeho klubu není jednoduchá. Mohli
bychom rezignovat a čekat na další volby. Ne, to
není a nikdy nebude náš styl. Věříme, že poctivá
práce své plody přinese, je to jen otázkou času.
Škoda jen toho, co to stojí naše město. V plném
znění na: http://holesov.kdu.cz/domu
V Holešově 9. 1. 2017
Ing. Pavel Karhan
předseda MO KDU-ČSL Holešov

V rozpočtu města není moc možností pro experimenty
Základní či úvodní rozpočet města pro každý rok je nyní vždy sestavován tak, aby pokryl na úvod všechny provozní potřeby města
a městských organizací. Má několik základních
myšlenek. Jednak jde o pokrytí provozu městského úřadu, organizací města – tři základní
školy, tři mateřské školy se svými odloučenými
pracovišti, městské kulturní středisko, středisko volného času, mateřské centrum, osadní výbory a místní části, sbory dobrovolných hasičů
atd. Školským zařízením a MKS se vždy nechávají vlastní našetřené prostředky ve „fondech“
pro rozvoj těchto organizací.
Další část rozpočtu je věnována investicím.
V tom letošním jsou uvedeny ty akce, které
jsou připraveny nebo navazují na loňské - jedná se o dokončení opravy zámku v této etapě,
rekonstrukci ulice 6. května, opravu bazénu,
areálu masných krámů, plotu u zámecké zahrady, vybudování nového dětského hřiště,
opravu mateřské školy v Tučapech atd. V základním rozpočtu jsou také schváleny finanční prostředky na zajištění podpory neziskového sektoru, provoz sportovních areálů aj.
A co je pozitivní na současném hospodaření města, je to, že nyní disponuje rozpočet rezervou dosahující dvě desítky milionů korun, které se dají využít pro podporu
či spoluúčast investičních akcí, které mohou
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být podpořeny z některých aktuálních výzev.
V případě potřeby může město tyto finance
využít i přímo na opravu své infrastruktury
a objektů. V této oblasti je mnoho potřeb, které obyvatele trápí, a jsou důsledkem mnoha
desetiletého zanedbání obnovy majetku města. „Volné“ finanční prostředky jsou tak deponovány pro potřeby investic, které může zastupitelstvo města během roku uvolnit podle
potřeb a uvážení.
Jen pár slov na vysvětlenou. Rekonstrukce ulice 6. května je sdruženou investicí města, VaKu a ŘSZK. Všechny tyto organizace
mají své finanční možnosti a schvalovací procesy na uvolňování finančních prostředků.
V této oblasti bylo a je město tahounem celé
investice a přizpůsobuje práce situaci a podmínkám, a to i kapacitním, svých partnerů.
Prodej nemovitostí města je velmi choulostivou věcí, ale je vždy navázán na určité souvislosti – domy čp. 20 a 64, jsou či byly takřka
v havarijním stavu a jejich rekonstrukce by si
vyžádala nebývale vysoké prostředky. Dům
čp. 20 je naopak navázán na rekonstrukci celé
lokality, tj. masných krámů i náměstí sv. Anny
- a jeho stav je podobný jako u dvou předcházejících nemovitostí. Souhrn finančních prostředků potřebných na opravu ve vztahu k potencionálním příjmům přesahuje návratnost

několika desítek let. Příjmy z hazardu jsou obvyklým předvolebním tématem, ale tyto příjmy nejsou vázány na provozované přístroje
ve městě, ale jedná se o propočet z celorepublikového průměru. Je hezké být populistickým, ale nevím, jak bude město podporovat neziskový sektor na současné úrovni, když
tyto finanční prostředky stát přestane posílat
městům, ale začne je rozdělovat přímo sportovním svazům nebo z Prahy – jak navrhuje
současná vládní koalice. Navíc v Holešově neexistují černé herny a stále klesá kriminalita
a nabírá platnost nový zákon o hazardu, který velmi zpřísňuje i provoz automatů - mimochodem stále jich ubývá a hráči se stěhují na
internet a do sázkových kanceláří.
A ty výdaje? Největší položkou jsou mandatorní výdaje, které se stále zvyšují. Jedná se
o provozní náklady a mzdy – a že se zvedají, je
opět věcí státu. A např.: kmenový počet pracovníků městského úřadu je již dlouhodobě
stejný, i když byrokracie a zatížení samospráv
díky státu stále enormně narůstá.
Experimentovat v rozpočtu není nemožné,
důležité je, jej naplňovat a dokázat finance
efektivně a smysluplně využívat i stabilizovat.
A to i v oblasti příjmů.
Rudolf Seifert
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ANO, Všetuly žijí...
Holešov | … a žít budou. Jako přirozená a plnohodnotná součást města Holešova. Od listopadu je plně funkční kruhová křižovatka
ulic Palackého a 6. května. Při každodenním
plynulém průjezdu si již málokdo vzpomene
na dlouhé čekání při výjezdu ze Všetul směrem do města, na nepřehlednost staré křižovatky a prudké brždění v zatáčce při jízdě od
Sfinxu. Na lepší se dobře zvyká a na špatné
rychle zapomíná. ANO, byli jsme „PRO“ toto
řešení. A věříme, že i probíhající revitalizace
celé ulice 6. května přinese obyvatelům Všetul jenom pozitiva, a to ať již v zrekonstruované vozovce a sítích, tak třeba ve vybudování
přechodu na frekventované křižovatce s ulicí
Dukelskou. A věříme, že nebude třeba kácet
vzrostlé stromy pro egoistické zájmy. Připomínáme slova „ochránce“ Všetul ing. Karhana
(KDU-ČSL): „Rovněž jsme PROTI výstavbě
kruhového objezdu u ulice 6. května… - Parlamentní listy 4. 10. 2015“. Uvědomme si prosím, třeba při pohodové cestě přes „kruháč“,

kdo přináší a realizuje smysluplná řešení,
a kdo hájí sobeckost a rozfoukává ohníčky zloby a závisti.
ANO, ve Všetulích se podařilo dokončit
osvětlení cyklostezky do Količína a připravuje se projekt revitalizace „Kolonky“, této
dlouhodobě opomíjené malé části Všetul, kde
ale také žijí občané. ANO, podporujeme také
nový návrh starosty Seiferta na vybudování
dětského hřiště mezi ulicemi Slovenská a Kráčiny. Po skončení revitalizace ulice 6. května
nás čeká řešení dopravní situace u 3. ZŠ a SVČ
TyMy. Všichni, kdo těmito ulicemi jezdí, ať již
protože tam bydlí nebo protože vozí děti do
školy či zájmových kroužků vědí, že situace
v exponovaných časech není dobrá a je potřeba vymyslet a hlavně zrealizovat opatření
vedoucí ke zlepšení. ANO, tato se připravují
a budou se realizovat.
ANO, jsme pro vybudování klidové zóny na
volné parcele „na Pechovém“. A třeba i s moderní kapličkou – původním tom nápadu Rudolfa

Seiferta (záměrně neuvádíme funkci starosty, protože tento nápad měl dávno před svým
zvolením, než mu byl uzmut a transformován).
Ke zlepšení sportovního vybavení Všetul slouží
i nové hřiště fotbalistů s umělým povrchem. Je
pravda, že toto hřiště bylo postaveno samostatně fotbalovým klubem SFK ELKO Holešov bez
přispění města, ale město činnost klubu dlouhodobě podporuje a bez mnohaletého finančního přispění majitele společnosti ELKO Jiřího
Konečného (ANO 2011) by činnost klubu byla
výrazně omezená.
Na těchto pár případech chceme připomenout, že nám nejsou lhostejné problémy obyvatel města, že aktivně přispíváme ke zlepšení života a chceme lepší město pro všechny
a nejen vyvolené kamarády. A nenecháme se
odradit štvavými útoky, ale budeme pracovat
a usmívat se i na ty škarohlídy.
Milan Fritz (ANO 2011),
radní města Holešova

Holešovské kino: v březnu se Styďte s námi;-)!
Holešov | Vážení spoluobčané, vážení diváci. Letošní filmová sezóna v Holešově se právě rozbíhá. Poslední březnový den se můžete
těšit na projekci svérázného psychologického
dramatu jménem Stud. Jedná se o dílo režiséra Ladislava Helgeho z roku 1967; film uvádíme k padesátému výročí jeho vzniku a současně jeden rok po úmrtí režiséra.
Zasvěcený výklad k filmu a k okolnostem,
za nichž vznikl, podá pan Vítězslav Tichý,
významný filmový teoretik a sběratel filmů
z Bystřice pod Hostýnem. Po filmu bude následovat debata, během níž pan Tichý zodpoví
dotazy diváků. Další projekce budou následovat – můžete se těšit na jednu prázdninovou
oddechovku, podzimní („dušičkový“) horor či
kultovní klasiku v zimním termínu.
Iniciativa Holešovské kino vedle spolupořadatelství (se spolkem Každý může pomáhat)
výše zmíněných projekcí se rovněž snaží podnítit další akce, které by byly pořádány jinými
subjekty. Jedná se například o promítání mobilního kina pod širým nebem nebo využití kina
Svět jakožto jednoho z míst konání Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež.
Rovněž se zapojíme do úsilí získat finanční
prostředky z Fondu kinematografie. Zde předpokládáme, že v jarním termínu bude opět vypsán dotační program pro digitalizaci a modernizaci kin. Podmínkou získání prostředků je
vyjádřený zájem města Holešova o digitalizaci
místního kina. Už v roce 2016 byly na digitalizaci kina zpracovány dvě studie od dvou dodavatelů. Bohužel situace se prozatím nepřehoupla
do fáze projektu a výběrového řízení. Zajímavou
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příležitost k zamyšlení se nad využitím finančních prostředků na zábavu nám (všem) na přelomu roku dali městští zastupitelé: na začátku
ledna 2017 bylo v zámeckém parku zbudováno
umělé kluziště. Celkové náklady, plánované kolem částky 1,3 milionu korun, se velmi přibližují levnějším variantám digitalizace kina. Led na
kluzišti se začátkem dubna rozpustí a celá plocha poputuje na jiné místo... V případě digitalizace kina by šlo o techniku, která by zůstala
na místě v majetku města a sloužila by místním
občanům dlouhé roky. Podle statistiky Unie filmových distributorů byl rok 2016 z hlediska návštěvnosti kin rekordní. Zvyšující se zájem diváků hlásí jak velká vícesálová kina, tak malá

kina jednosálová. Loňský počet návštěv v kině,
15 a půl milionu, představuje pozvolný, ale
podstatný nárůst z necelých 11 milionů diváků
v roce 2011. Rovněž se jedná o podstatně optimističtější situaci než v krizové druhé polovině
let devadesátých, kdy se roční počet návštěvníků kin pohyboval kolem devíti milionů.
Pro připomenutí: Těšíme se na vás v klubu (malém sále) kina Svět v pátek 31. března
2017 od 19 hodin! Sledujte náš web holesovskekino.joomla.com. Dozvíte se vše podstatné
z dění kolem kina (nejen) v Holešově.
Michal Šuráň,
iniciativa Holešovské kino

Holešovsko

Karel Valášek - zapomenutý hrdina ze Všetul
Holešov | Je tomu už sto let, co se ve Všetulích narodil Karel Valášek. Mohl prožít obyčejný život, osud ale chtěl, aby tomu
bylo jinak. Jeho neobyčejně obyčejný život
je už v jeho rodné obci zapomenut, vlastně
se o něm nikdo ani nedověděl. Stojí za připomenutí. Karel Valášek je jediný stíhací pilot
a spolu s Karlem Bednaříkem jsou jediní dva
váleční letci, kteří bojovali v řadách britského královského letectva (RAF) proti nacismu
a narodili se na území dnešního Holešova.

Dětství a mládí
Karel Valášek (celým jménem Karel Vítězslav Valášek) se narodil 21. března 1917 v obci
Všetuly č. 63, dnes součástí města Holešov.
Jeho otec Josef Valášek pracoval jako kovář
v cukrovaru ve Všetulích, matka Amálie jako
dělnice v cukrovaru. Měl celkem šest sourozenců. V letech 1923 až 1928 chodil do obecní školy ve Všetulích. Jeho prospěch nebyl nijak oslnivý a v páté třídě mu musel dokonce
třídní učitel Josef Chmela do třídního výkazu zapsat poznámku „Podvádí a lže!“. Od roku
1928 do roku 1931 pak navštěvoval měšťanskou školu chlapeckou v Holešově. Na chodbách školy mohl potkávat staršího spolužáka Roberta Ossendorfa a o dva roky mladšího
Karla Bednaříka, budoucí spolubojovníky ve
Velké Británii. V roce 1928 mu zemřel otec
a matka s dětmi musela opustit služební byt
v cukrovaru a přestěhovat se do podnájmu ve
Všetulích č. 38. Po ukončení povinné školní
docházky se nejdříve vyučil ve dvouleté Baťově škole mladých mužů a následně chodil dva
roky do mistrovské strojní školy u firmy Baťa
ve Zlíně. Od roku 1935 pracoval u firmy Baťa
jako mechanik.

Letecké začátky
V roce 1937 od dubna do srpna absolvoval na
letišti v Otrokovicích v Aeroklubu Masarykovy letecké ligy Zlín v rámci akce „1000 pilotů republice“ elementární pilotní výcvik na
letounech Zlín Z-XII. Jeho instruktorem byl
zkušený pilot Václav Uruba z Rusavy, strýc

Karel Valášek u letounu Zlín Z-XII.
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pozdějšího pilota RAF Petra Uruby. Spolu s ním absolvovalo výcvik i dalších třicet
zaměstnanců firmy Baťa, mezi kterými byli
i pozdější příslušníci československého letectva v RAF Jan Lazar, Jozef Hrala, Jan Neradil a Pavel Kocfelda. Na závěr výcviku složil
dne 26. srpna 1937 před komisí Ministerstva
veřejných prací úspěšně teoretické i praktické zkoušky a následující měsíc obdržel pilotní průkaz pilota turistických letadel. Ve svém
životopise uvádí, že krátce pracoval i jako radiotelegrafista u leteckého dopravního oddělení firmy Baťa.
Od 1. října 1938 nastoupil vojenskou prezenční službu ve Škole leteckého dorostu
v Prostějově a krátce i u Leteckého pluku 5
v Brně, kde ale nelétal, do okupace v březnu
1939 to nestihl.

Útěk do odboje
Po okupaci Československa se rozhodl uprchnout do zahraničí. Se svým kamarádem Pavlem Kocfeldou překročil 14. července 1939

Foto | archiv J. Dúbravčíka

nové hranice s Polskem u Bludovic a vzápětí
se hlásil na československém konzulátu v polském Krakově. Po několika dnech byl umístěn do blízkého tábora v Malých Bronowicích,
kterému velel pplk. Ludvík Svoboda a odtud
byl transportován s dalšími uprchlými československými letci a svým kamarádem Pavlem
Kocfeldou do polského přístavu Gdyně, odkud 29. července 1939 odplul lodí Chrobry do
Francie. Dne 2. srpna přistála skupina asi 250
československých letců ve francouzském přístavu Boulogne-sur-Mer. Karel Valášek, na
rozdíl od většiny československých letců odjel do Paříže, kde byl v továrně na cigaretové papírky Zig-Zag ubytován až do přepadení
Belgie a Holandska nacistickým Německem.
Proč nebyl přesunut do severní Afriky do Cizinecké legie se nepodařilo zjistit, pravděpodobně nepodepsal závazek.
Už 13. května 1940 se hlásil ve výcvikovém táboře československé armády u města
Agde na pobřeží středozemního moře, kde byl
zařazen do Letecké skupiny. Letecký výcvik
ale opět nezahájil. Na konci května se přesunul do města Bordeaux odkud 19. června 1940
odplul na lodi Karanan k britským břehům.

Příprava k boji
Do britského přístavu Falmouth připlul Karel Valášek 21. června 1940 a po několika zastávkách ve shromažďovacích táborech dorazil v polovině července na leteckou základnu
RAF v Cosfordu. Zde byl 25. července 1940 přijat do dobrovolnické zálohy RAF v hodnosti vojín-nováček (Aircraftsman 2nd Class – AC2).
Na začátku října 1940 nastoupil k základnímu vojenskému výcviku k výcvikovému křídlu
v Cambridge a 8. března 1941 k výcvikovému
křídlu v Paingtonu, kde absolvoval teoretickou
výuku v leteckých pilotních odbornostech (stavba letadel, aerodynamika, navigace,…). Mezitím
byl 7. února povýšen do hodnosti svobodníka
(Leading Aircraftsman – LAC). Dne 24. května
konečně zahájil elementární pilotní výcvik u letecké výcvikové školy na základně RAF ve Watchfieldu, kde létal na dvoumístných dvouplošnících Tiger Moth. Od července pokračoval ve
výcviku na základně RAF v Hullavingtonu, nejprve na pokračovacích dvoumístných letounech
Miles Master, později na jednomístných stíhacích Hurricane. Dne 11. října byl ustanoven na
funkci stíhací pilot v hodnosti četař (Sergeant
– Sgt.). Závěrečný bojový výcvik absolvoval od
21. října u operační výcvikové jednotky v Hawardenu na letounech Spitfire. Za mrazivého
9. prosince 1941 se hlásil i se svým kamarádem
Pavlem Kocfeldou u velitele 313. československé stíhací perutě S/Ldr Josefa Jaškeho. První
boj Sgt. Karla Valáška s německou Luftwaffe na
sebe nedal dlouho čekat. (Dokončení příště).
Ing. Jan Dúbravčík
Vlastivědný kroužek Holešov
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Dva a tři sloupce
Soutěž ve střelbě z velkorážních pušek
Holešov | Zimní soutěž ve střelbě z velkorážních
pušek
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Na střelnicinec
se sešlo téměř
padesát střelců, kteří se rozdělili do třech kategorií. Závod
byl jako vždy postupně odstřílen na oblíbené
vzdálenosti (300, 100, 200 m a ve druhé části na 300 m).
Zahájení provedl předseda klubu Mgr.
K. Kratochvíl, vedle něj jako obvykle zástupce Města Holešov Jaroslav Chmelař a hlavní
rozhodčí M. Šefránek, který představil ostatní
rozhodčí. Pochopitelně byly předvedeny i terče, na které se bude střílet, časové omezení,
počet ran a základní bezpečnostní opatření.

ÚNOR
24. 2. Premedical – centrum
preventivní medicíny - možnost vyšetření od 9.00 do 20.00, informace
a přihlášky v TYMY
24. -25. 2. Noční valentýnské deskohraní od 18.00, cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami
a nejen to, tentokrát i valentýnské karaoke,
přihlášky do 23. 2.
DÍVKA ROKU 2017 - dívky a slečny přijďte
ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá, soutěž je určena dívkám ve věku 13 - 15let , k termínu konání musí dosáhnout minimálně 13
let a ke dni konání finále nesmí dosáhnout 16
let. Účastnický poplatek 100,- Kč. Čekají vás
úžasné zážitky a hodnotné ceny. Soutěžní disciplíny: rozhovor s moderátorem, test znalostí, zručnost, dovednost, aerobic, volné vystoupení, módní přehlídka. Přihlášky nejpozději
do 6. 2.
25.2. Jednodenní kurz paměti, pozornosti
aneb tréning mozku „ŠŤASTNÝ NEURON“ kurz trvá 8 hodin (9.00–17.00), cena: 1590,, sleva pro seniory 65 let a více + děti 1390,Kč/osoba, Procvičíte si intenzivně svoji
paměť, schopnost koncentrace, zapojíte logické myšlení, zlepšíte si vyjadřovací schopnosti
a mnohé další funkce, jež používáme a potřebujeme k práci i v osobním životě, přihlášky
do 20. 2. v SVČ - TYMY
26. 2. DÍVKA ROKU 2017 - FINÁLOVÝ SPOLEČENSKÝ VEČER
Od 17.00 ve společenské hale TYMY, vstupné
40,- Kč/děti, 80,- Kč/dospělí
BŘEZEN
2. 3. Vědomý půst – v 18.00 hodiny v čajírně
TYMY, vstupné: 50,- Kč
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Závod nezačal podle plánu v 9 hodin, neboť jsme ještě chvíli čekali na lepší viditelnost
terčů na „třístovce“.
Díky slušné účasti členů klubu (14) mohla
soutěž proběhnout bez potíží. Do práce se zapojili i střelci, ale chtěl bych vyzvednout především práci členů, kteří nestříleli. Místo toho
na jednotlivých čarách prováděli výměnu terčů a podíleli se na zpracování výsledků (Ehrlich D., Pečeňa, Zicháček, Jurča na 300 m,

výsledky zpracovával Ehrlich R. a dopravu terčů zajistil Horák).
Závodu se střelecky zúčastnili Staněk,
Kratochvíl, Solař, Horák, Humplík, Martinec,
Tóth a Veselý.
Krásné poháry, které zabezpečil P. Staněk
předal při vyhodnocení hlavní rozhodčí spolu s ředitelem soutěže nejlepším jednotlivcům
a dvojicím. Další závod z VPu plánujeme až na
březen.
MŠ

3. – 5. 3. Vědomý půst - kurz
4. 3. Slavnostní finále Holešovského talentu
2017 – 7. ročník, galavečer od 16.00, v programu se představí finalisté z různých oblastí zájmové činnosti – tanečníci, zpěváci, instrumentalisté atd. nejen z Holešova,
ale také z širokého okolí, v rámci večera vystoupí také vítězové předcházejících ročníků, čeká vás krásný večer a spousta zábavy
5. 3. Miss Poupě - pro dívky od 4 do 7 let,
Miss Kvítek – pro dívky od 8 do 12 let
- disciplíny: rozhovor, módní přehlídka,
volná disciplína, přihlášky do 28. 2.
5. 3. Taneční polepšovna pro dospělé zahájení – 1400,- Kč/pár a 6 lekcí, přihlášky do
29. 2.
9. 3. Svátek poezie - od 10.00, regionální
přehlídka recitátorů základních škol
9. 3. Tea time – posezení u čaje – přijďte si
popovídat anglicky s našimi dobrovolníky
z Řecka a Španělska
od 16.00 do 18.00
11. 3. RC modely – tréning od 14.00, vstup
pro veřejnost 20,- Kč
12. 3. Soutěž v aerobiku – soutěž jednotlivců
17. 3. SOVÍ NOC - přednáška o sovách (Ornis Přerov, ukázka vycpaných exponátů živých sov) + večerní pozorování (lákání sov
na zvukový záznam v zámeckém parku) –
od 17.00 v Drive klubu v kině Svět + zámecká zahrada do 20.00, vstupné: 30,- Kč děti,
50,- Kč dospělí
19. 3. Všetulská hůlka – mezinárodní nepostupová mažoretková soutěž od 9.00 v zámku Holešov, vstupné: 70,- Kč dospělí, 30,Kč děti
20. – 24. 3. Srdíčkové dny – charitativní sbírka
21. 3. Hedvábná dílna s Bárou - od 17.00 do
20.00 v SVČ – TYMY, přijďte se kreativně

vyřádit při malování na hedvábí, kurzovné
100,- Kč + cena materiálu, přihlášky do 17. 3.
24. – 25. 3. Noční deskohraní - od 18.00,
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč
ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to,
tentokrát i valentýnské karaoke, přihlášky do
9. 3.
23. 3. Přednáška Premedical „Informace
a dezinformace na cestě ke zdraví“ – od 17.00
v SVČ – TYMY, vstupné dobrovolné
24. 3. Premedical – centrum preventivní medicíny - možnost vyšetření od 9.00 do 20.00,
informace a přihlášky v TYMY
26. 3. Pohádka – Lúčnikovo putování za prvním jarním paprskem v divadélku TYMY od
16.00, vstupné: 40,- Kč
26. 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.
31. 3. Beseda o EU a ČR - v 10.00 v kině Svět
31. 3. Noc s Andersenem - od 16.00 v SVČ –
TYMY, cena: 100,- Kč, přihlášky do 20. 3.
OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT
DO VŠECH KROUŽKŮ
Nabídka příměstských a pobytových táborů
Léto s TYMY 2017 už je zveřejněna
na našich webových stránkách, bližší informace v kanceláři TYMY
!!! V SOBOTU MÁME V TYMY OTEVŘENO!!! od 14.00 do 18.00

Holešovsko

Letečtí modeláři z Holešova hodnotili uplynulou sezónu
Holešov | V pátek 27. ledna 2017 se sešli na
své výroční schůzi členové LMK Čmelák Holešov na Starém Pivovaře. Z padesáti členů
bylo přítomno 35 členů. Pozvání přijali také
představitelé našeho města pan Mgr. R. Seifert a Bc. Chmelař. Z pozvaných sponzorů se
zúčastnil majitel firmy S+H elektromontáže
pan Hradil Vlastimil.
Ve zprávě o činnosti vyzvedl předseda Ing. Polášek uplynulý rok jako zlomový,
protože se podařilo zastavit trend stárnutí
členů klubu přijetím 15 nových členů. Tento pozitivní jev měl za důsledek oživení činnosti a navýšení reprezentace, jak klubu, tak
města Holešova. K dosavadním stálým reprezentantům pánům Glozigovi a Návojovi /kategorie F1, F3AX/ přibyli reprezentanti v kategorii historici / Fojtů, Podvala/, F3K
/Králík, Ehrenberger, Hruboš, Kalvoda, Rafaj, Schreiber/a RAXE /Kubiš Vojta, Hrbáček
Adam a Pelánek/. Všichni výše uvedení reprezentanti šíří podvědomí o klubu a městu Holešov, nejen po naší republice, ale i v zahraničí. Za to jim poděkoval nejen předseda, ale
i přítomní představitelé města.
V další části výroční zprávy zazněly mimo
jiné také plány pro letošní rok, kde stojí za
zmínku především sportovní akce jako Světový pohár kategorie F3K, který proběhne 29. 30.04.2017, dále pak Holešovské aerovleky ve
dnech 27. - 28. 5. 2017 a v neposlední řadě 19.
ročník Čmelák model show, který bude generálkou na 20. ročník a budou zde k vidění obří
modely o váze vyšší než 20 kg. Tato akce bude
zajišťována ve spolupráci s firmou Fiala proppelers a Fiala motors. Tato firma je významným dodavatelem a výrobcem leteckých vrtulí a čtyřtaktních motorů předním evropským
a světovým modelářům.

Všechny výše uvedené akce budou patřit k největším a nejlepším, co budeme mít
možnost v letošním roce vidět na území naší
republiky.
Co je však nejdůležitější pro širokou veřejnost je to, že všechny tyto akce jsou přístupny všem zájemcům a vstupné je pouze
dobrovolné.
V závěru poděkoval předseda Městu Holešov za podporu modelářského sportu a vytvoření skvělých podmínek, které k nám do

města a na modelářskou plochu každým
rokem přilákají spoustu modelářů z celé republiky a zahraničí a dají tak možnost občanům našeho regionu nahlédnout do tajů tohoto sportu. Poděkoval také sponzorům, mezi
něž patří především firmy : Hotel Tacl, Trachea a.s., Gergel s.r.o., ELKO EP s.r.o., S+H
Elektromontáže s.r.o., Fiala Transport s.r.o.,
FlyHenry s.r.o., Raval Interier s.r.o. a dalším.
Ing. Miroslav Polášek
předseda LMK Čmelák Holešov p.s.

Pozvánka
na přednášku
Květiny k sušení, pěstování,
sbírání, použití
3. března 2017 od 17hod.
v Domě zahrádkářů ,
Holešov
Přednášku provede
V. Čablová
Únor 2017

Ekologická likvidace
autovraků ZDARMA
včetně potvrzení na místě
až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz

Dobrotice, tel.: 776 719 631
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VÝROČÍ - BŘEZEN 2017
11. 3. 1942
Zemřel NOP, František, učitel, ředitel na Chvalčově, ve Všetulích (1928-1938), v Žopích (1939-1941). Věnoval se osvětové a kulturní činnosti, vedl kroniku, knihovnu, pěvecký sbor, a to zvláště za působení ve Všetulích. Župní funkcionář jednoty Sokol. Zapojen
do protifašistického odboje, zatčen společně s profesorem Jarošem, zemřel v Osvětimi. Na škole ve Všetulích je umístěna jeho pamětní deska.
(*31.12.1890 v Morkovicích) – 75. výročí úmrtí
12. 3. 1892
Zemřel DUDÍK, Antonín, kaplan v Holešově a v Kostelci u Holešova, vlastenecký kněz. Vystudoval filosofický ústav a bohosloví v Olomouci. V letech 1849-50 byl knihovníkem Slovanské knihovny v Olomouci. Autor cestopisů, povídek, překladatel. Z jeho díla: „Tatíček
Hynek a synové anebo Bděte, neboť hodina nejistá“(1869), „Sever a jih: cestopisné obrázky“ (1879), „Zazděný G čili Církev v klášteřích“ (1879),
„Východ: obrázky cestopisné vydané na paměť pouti J.V. císaře Františka Josefa I. k hrobu Spasitele“ (1880). (*2.6.1824 v Kojetíně) – 125. výročí
úmrtí
14. 3. 1962		
Zemřel KREJCÁREK, Miloslav. V letech 1925-1928 učitel obecné školy v Kostelci u Holešova. Vyslán československým ministerstvem školství do Jugoslávie, kde vyučoval děti českých a slovenských krajanů v obci Mezurač (Medjurič) a Daruvaru. V létě 1940
odjel ilegálně do Sýrie, kde se stal příslušníkem československé vojenské jednotky na Středním východě. Od září 1944 bojoval v Dukelském průsmyku v Karpatech. Po válce se stal důstojníkem z povolání a působil na generálním štábu v Praze. Tiskem vyšla jeho „Rukověť pro poddůstojníky“ (1946, 1947, 1949). Byl nositelem vojenských řádů a vyznamenání. V létě 1946 se oženil s Ankicou Udragovič z Medjuriče a přestěhoval se s rodinou z Prahy do obce Dlouhá Loučka, kde působil jako učitel. Odtud se rodina přestěhovala do Holešova. Učil v Zahnašovicích, pak na Střední
všeobecně vzdělávací škole v Holešově a od r. 1959 na II. základní škole ve Smetanových sadech. V rámci tehdejšího okresu Holešov se stal předsedou okresního poradního sboru loutkářů. Působil v ochotnickém divadle, v Holešově - Všetulích vedl divadelní a loutkářský odbor při osvětové
besedě. (*17.10.1906 v Pozděchově) – 55. výročí úmrtí
15. 3. 1907
Narozen OSTRÝ, Viktor. Rodina žila v Holešově. Ostrý byl odchovancem režiséra Františka Šrámka, stal se členem souboru
divadla na Kladně. V Praze se seznámil s norskou zpěvačkou Karen, svou pozdější ženou. Její soubor - Orchestr Karen Ostré - po léta uváděl jako
konferenciér. Po válce odešel s paní do Norska, kde několik let zpíval jako tenorista. (+ 1965 Vídeň) – 110. výročí narození
16. 3. 1837		
Narozen BARTOŠ, František. Čestný občan města Holešova, sběratel lidových písní z Rackové, Tučap, Rusavy a Prusinovic. Nově založenému reálnému
gymnáziu v Holešově věnoval část své knihovny. Z jeho díla:
„Anthologie z národních písní československých“ (1874),
„Národní písně moravské nově nasbírané“ (1899), „Národní písně moravské“ (1900), „Moravská svatba“ (1892) aj.
(+11.6.1906 v Mladcové u Zlína) – 180. výročí narození
16. 3. 2012 Zemřela KRYSTÝNKOVÁ, Eva, PhDr., rozená
Šráčková, historička a archeoložka. Pracovala v Městském
muzeu v Hodoníně jako odborná pracovnice dějin umění
a historie, poté na úseku památkové péče v Holešově a Olomouci. V 60. letech jako vedoucí Národního kulturního památníku Mikulčice prováděla i některé výzkumy (raně středověké pohřebiště Josefov). V němčině vyšlo její odborné
dílo o archeologii na Moravě „Übersicht über die Archäologischen Entdeckungen: Aus der Zeit des Grossmährischen
Reiches“ (Mikulčice,1970), česky pak „K ochraně archeologických památek v okrese Kroměříž“ (1969), „Krása gotických památek“ (1957). (* 1930) - 5. výročí úmrtí
17. 3. 1897		
Narozen ZEDEK, František, holešovský rodák, skladatel šachových úloh Svou prvotinu publikoval v časopise Čs. republika v r. 1922. Své skladby shromáždil
do rukopisné sbírky „Dumky z Hostýnských hor“. (+ 1981) –
120. výročí narození
29. 5. 1637 Zemřel TŘANOVSKÝ, Jiří. Po studiích ve Wittenbergu evangelickým farářem v Praze (1612), 1613-1615
rektor luterní farní školy v Holešově. Jako farář v Liptovském Mikuláši vydal r. 1636 v Levoči kancionál „Písně duchovní staré i nové... čili Cithara sanctorum“, který se stal
základním sborníkem evangelických duchovních písní na
Slovensku. Modlitební knížky: „Augšpurská konfese“ (1620),
„Modlitby křesťanské“ (1635). Zpěvníky: „Tři knihy posvátných písní či hymnů Jiřího Třanovského“ (1629). (*27.3.1592
v Těšíně) – 380. výročí úmrtí
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Macešky v Číně
Holešov | Zážitkům „Z cesty po Číně“ po dva
večery pozorně naslouchalo mnoho nadšených příznivců cestování. Ing. Dušan Maceška se ve studovně Městské knihovny v Holešově podělil o své dojmy z „Říše středu“.
Návštěvníci mohli kromě poutavého vyprávění, doprovázeného humorem a zajímavými postřehy, zhlédnout i spoustu, mnohdy
unikátních, fotografií. Putování jsme začali
v Pekingu, hlavním městě této obrovské země,
kterou snad nelze důkladně celou procestovat
a plně poznat. Za symbolické centrum Pekingu je považováno známé náměstí Nebeského klidu. Odtud byl jen krůček k legendami
opředenému Zakázanému městu. Jedná se
o císařský komplex postavený v 15. století za
dynastie Ming. Bylo nám tak dovoleno navštívit místa, kam více jak 500 let noha obyčejného smrtelníka nesměla vstoupit. Prošli
jsme se po Velké čínské zdi, nejslavnější stavbě v dějinách lidstva. Ohromující byl pohled
do hrobky sjednotitele Číny císaře Čching poblíž města Si-an. Jeho ostatky mělo chránit
8000 terakotových válečníků v plné zbroji.
Navštívit Čínu znamená obdivovat i nádherně různorodou přírodu, ať už kamenný les, vápencové mogoty, soutěsku Tygřího skoku na
řece Jang-c´-tiang či Perlovou řeku. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na pandu

Únor 2017

velkou, současný národní symbol, zobrazený
i na čínských zlatých mincích.
Ještě dlouho by se dalo povídat a věříme,
že spokojení návštěvníci si ten „svůj“ zážitek
našli. Za tyto velmi pěkné večery patří naše

poděkování manželům Maceškovým. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví a cestovatelského elánu.
Běla Holčapková, MěK Holešov
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4.

31. 3 - 2. 4. 2017
svod
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MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:
TECHNIK ÚDRŽBY
Vzdělání SŠ/SOU s maturitou/vyučení v elektrotechnickém oboru + platné elektrozkoušky z vyhlášky
č. 50/1978 Sb. §6, svářečská zkouška, oprávnění VZV, praxe v oboru údržby elektro, vodo-topo-plyn.

VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY

31. března 2017, 19 h.

Vzdělání min. SŠ s maturitou ekonomického směru, aktivní znalost NJ, praxe v administrativě – fakturace,
mzdové účetnictví; spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost.

Kinoklub kina Svět
v Holešově

Vzdělání technického směru, orientace ve výkresové dokumentaci, praxe ve výrobní firmě a s vedením týmu
lidí, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, odolnost proti stresu, týmový duch;
rozhodná, spolehlivá, aktivní, samostatná, flexibilní a zodpovědná osobnost s přirozenou autoritou.

VEDOUCÍ VÝROBY

OBCHODNÍK
Vzdělání min. SŠ s maturitou, technické myšlení, orientace ve výkresové dokumentaci, aktivní znalost NJ,
výborné komunikační a organizační schopnosti, spolehlivost, pečlivost, aktivita, samostatnost, zodpovědnost,
praxe na obdobné pozici nebo v kovovýrobě výhodou.

Úvod k filmu a beseda
s filmovým teoretikem

DĚLNÍK

Vítězslavem Tichým

Výuční list, manuální zručnost, zodpovědnost, pečlivost, fyzická zdatnost, vhodné i pro absolventy

Režie

Perspektivní zaměstnání v novém prostředí úspěšné mezinárodní společnosti, jednosměnný provoz,
zajímavé platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, bonusy / prémie, roční odměny, příspěvek na stravování.

Nabízíme:

Ladislav Helge

V případě zájmu nám zašlete životopis s fotografií a průvodním dopisem na níže uvedený email,
u dělnické pozice je možné se hlásit jak písemně, tak telefonicky.

V hlavní roli

Július Pántik
Iniciativa
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Holešovské kino
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Očekávaný termín nástupu:
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Délka pracovního poměru:
Typ smluvního vztahu:
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Email:
08.02.17
15:20
Tel.:

04/2017
Pravčice (Hulín)
HPP
Na dobu neurčitou
Pracovní smlouva
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Antonín Kozubík
antonin.kozubik@wiegel.cz
733 124 148, 573 332 900

Karel Košárek uvádí VIII. ročník hudebního festivalu
pod záštitou starosty Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta

MUSICA HOLEŠOV
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

úterý 11. duben
19:30 hod

jaro 2017

Francouzsko - španělský večer
Turina, Chausson

Bohuslav Matoušek - housle, viola, Karel Košárek - klavír, Kvarteto Martinů

středa 3. květen
19:30 hod

George Sandová a Fryderyk Chopin
Chopin, Liszt, Smetana

Hana Maciuchová - umělecký přednes, Ivo Kahánek - klavír

pátek 12. květen
19:30 hod

Epoque Quartet a Dasha

Metheny, Reinhardt, Porter, Rodgers...

Dasha - zpěv, Epoque Quartet
Předprodej vstupenek:
Informační centrum Zámek Holešov, tel.: 571 160 890
V síti Ticketportal na www.tickeportal.cz nebo na tel.: 222 246 283

Únor 2017

www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV
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Kulturní servis

2.

VÝSTAVY
do 3/2017
do 3/2017
1. 3. - 31. 5.

Výstava obrazů ak. malíře Karla Práška
(zámek)
Výstava obrazů a kreseb Tomáše Krejčího
Slavné vily Polska a Slovenska
(1. patro zámku)

1. března

Vás zve na

Den otevřených dveří

DIVADLO
23. února

ola

kladní šk
á
Z

Vzpoura nevěst
(19:00 kino Svět)
Muzikál Járy Beneše: Na tý louce zelený
(19:00, zámek)

který se uskuteční
ve čtvrtek dne: 23. 2. 2017
od 8 do 15
00

30

PŘEDNÁŠKY
22. února

Klubový večer s cestovatelem
Michalem Štěpánkem
(17:00, Kino Club)

OSTATNÍ
26. února

Dívka roku 2017
(16:00, TyMy)

program:
prohlídka nově zrekunstruovaných prostor školy
ukázka výuky na 1. stupni
ukázka výuky se stavebnicí lego
ukázka výuky jazyků
ukázka práce ve školní družině a školním klubu

na všechny návštěvníky
se srdečně těší
žáci a zaměstnanci školy
Smetanovy sady 625, Holešov
www.zshol.cz

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA 
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