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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Nový rok zahájen ohňostrojem a koncertem
Zámecké kluziště opět lámalo rekordy

SPOLEČNOST

Novoroční ohňostroj si nenechaly ujít stovky návštěvníků
Do nového roku jsme v Holešově opět vstoupili
tradičním novoročním ohňostrojem. Několik slov občanům vyslal z prvního poschodí zámku starosta města
Rudolf Seifert, který pak společně s malou pomocnicí
tu velkou parádu odstartoval. I přes drobné komplikace se stovkám pozorovatelů naskytla nad holešovským
trojzubcem nádherná podívaná, která byla umocněna
vhodně zvoleným hudebním doprovodem. Holešovský
ohňostroj je v okolí vyhlášený a pravidelně jej pozorují
nejen návštěvníci zámecké zahrady, kterých, jak se zdá,
rok od roku přibývá, ale také občané blízkých vesnic. Letos tomu bylo zrovna tak, a to i přes to, že k nám dorazila
výstraha před mrznoucími mlhami.
Nový magický rok 2020 je tedy odstartován a my
vám všem přejeme, abyste jej prožili ve zdraví a pohodě.
Hana Helsnerová

Jiří Doležel

Hana Sovišová

Michal Petráš

Renata Lišková

Roman Sehnal

Petr Šamánek

Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vstoupili jsme do roku 2020 a máme mnoho před sebou
Milé dámy, vážení pánové, přátelé,
vstoupili jsme do roku 2020, roku, který má být
údajně rozháraný, ale také plný možností pro stabilizaci, koncensus a nadějný pro další rozvoj. Prožili jsme
podnětný advent, působivé a velmi důležité vánoční
svátky, jež nám přinášejí mnoho možností k zamyšlení a posílení vztahů v rodinách i ve společnosti a zamyšlení k základním otázkám naší civilizace a kultury.
Následovaly opět rekordně bujaré oslavy konce roku
a zahájení letošního. Mohli jsme si vychutnat velmi
pozitivní novoroční koncert Holešovského komorního
orchestru i s tradičním novoročním ohňostrojem a absolvovat opět rekordní a důležitou tříkrálovou sbírku.
Advent a Vánoce v Holešově obohatilo společensky
využité náměstí, jež díky milé atmosféře krásné sváteční dny dotvořilo. Tak tedy vzhůru do doku 2020,
i když jsme již takřka u konce ledna: „Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“
Henry Ford.„Když sníme sami, je to jen sen. Když sníme
s ostatními, je to začátek reality.“ Hélder Câmara.
ZAČÁTEK ROKU 2020
Co jsem uvedl v úvodu o rozháranosti se zatím,
co se týká města a jeho zastupitelstva, trošku vyplňuje. Město nyní čeká velmi důležité rozhodnutí o velmi
výrazné investici – a to je rekonstrukce sport centra
– tedy krytého plaveckého bazénu s dalšími prostory (sauna, šatny, sprchy, ale i vestibul, posilovny
atd.). Město nechalo za nemalé finanční prostředky
zpracovat projektovou dokumentaci, která zahrnuje
rekonstrukci všech uvedených prostor, ale především
obnovu zchátralých konstrukcí, technologie a důležitých sítí (i vzduchotechnika). Celkově se pohybují
předpokládané náklady na uvedenou stavbu v částce
asi 150 milionů korun (bez DPH).
Z tohoto důvodu a potřeby co nejrychleji prostory
začít řešit, sladit uvedené práce s potřebami provozovatele, jeho zaměstnanci ale i návštěvníky se hledaly
varianty řešení, a to i etapovitého. Z důvodu finančních a právě provozních se jeví jako výhodná oprava
v etapách – první je bazén, jeho konstrukce, technologie a zmíněné sítě. Tato rekonstrukce je v hodnotě
asi 80 – 85 mil. korun (opět bez DPH). Z tohoto důvodu již alespoň zastupitelstvo města na svém jednání
a po dlouhých debatách schválilo přijetí úvěru právě
v uvedené výši.
Jednání zastupitelstva města k investici proběhlo
13. ledna, ale ke způsobu opravy nepadlo konečné
rozhodnutí. Problémem rozhodnutí a tím úvodní etapy je skutečnost, že se zorganizovala skupinka kondičních plavců, kteří jednoznačně požadují zachování
celého bazénu pro plavání, tedy všechny čtyři dráhy.
Zdůrazňují, že by měl být bazén věnován především
plavání. Projektanti z Centroprojektu Zlín ale uvažo-

vali, že by pro plavání byly zachovány tři dráhy a jedna byla vyčleněna pro dojezd tobogánu a vytvoření
„relaxačních“ ploch i s vířivkou a lehátky a s teplejší
vodou pro rodiny a seniory. Protože se zastupitelstvo
nebylo schopno rozhodnout, jakým směrem se vydat,
proběhne ještě veřejné setkání k uvedené problematice - plavání v celém bazénu nebo relaxační plochy
a zachování tobogánu.
Je třeba si ale uvědomit, že město nyní přímo dotuje provoz třemi mil. korun a rozšiřovat bazén nelze
i z důvodu majetkoprávních vztahů v okolí. A i kdyby
se podařilo pozemky získat, jednalo by se o novou
stavbu se všemi náklady a problémy. Setkání veřejnosti proběhne v úterý 4. února v kině Svět za účasti
projektantů a zástupců investora. Pokud patříte mezi
návštěvníky Sportrelax centra a nyní především bazénu, přijďte vyjádřit svůj názor.
AKTUALIZOVANÉ VYHLÁŠKY MĚSTA
Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém jednání několik nových vyhlášek. Jedná se
o legislativně nutnou aktualizaci a přijetí některých
novinek. Dvě vyhlášky města se vztahují k odpadovému hospodářství (více v Holešovsku nebo na
internetových stránkách města). První obecně závazná vyhláška stanovuje a aktualizuje místa, kde
je možné ukládat odpady (sběrná místa pro tříděný
odpad s různým počtem kontejnerů). Těch je nyní ve
městě a místních částech 57, na biologický odpad 21,
na textil 17 a na kovy 7. Vyhláška také určuje, které
komodity se v Holešově separují, je jich 11. Druhá
vyhláška stanovuje poplatek za sběr odpadů a stanovuje poplatek ve stejné výši jako v minulých letech,
a to i s úlevami pro děti do dvou let nebo seniory nad
75 let. Novinkou je úleva rodinám s více jak dvěma
dětmi do deseti let.
Obecně závazná vyhláška o poplatku za užívání
veřejného prostranství doznala změn především ve
vztahu k výši poplatků. Ty se v některých oblastech
zvyšují až o 50 %. Důvodem je snaha udržet ve městě
pořádek. Zvyšuje se také poplatek za vyhrazené parkovací místo na městských parkovištích na 5000 Kč.
Naopak jsou osvobozeni od poplatku za zábor občané,
kterým stačí jeden den k přivezení a úklidu prostranství při dovozu paliva, stavebních hmot apod.
Z důvodu legislativy byla aktualizována i vyhláška o poplatku ze psů. Většina sazeb je zachována ve
stejné výši jako vloni, jen obyvatelé bytových domů
zaplatí za druhého a dalšího psa více. Důvodem je
také snaha o zajištění větší čistoty a pořádku na sídlištích. Ale město samozřejmě chápe, že pes je pro
mnohé spoluobčany velmi potřebným společníkem.
Bude asi ale třeba řešit i vyhlášku k hlučným činnostem a pyrotechnice.

ROZPOČET A INVESTICE
Kromě zmíněného bazénu čeká město řada dalších investic. Nejvýraznější je rekonstrukce náměstí
sv. Anny, zahájení opravy Centra pro seniory, zahájení
rekonstrukce ulice Plačkov i s vybudováním parkoviště, některá nová parkoviště, oprava fasád několika
městských objektů, vybudování podzemních kontejnerů v ul. Grohova, budování vodovodu v Količíně,
pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení, řešení
některých lokalit pro bydlení (Třešňové sady – Novosady) atd. Dále se předpokládá pokračování v přípravách důležitých staveb (křižovatky, ulice) a nastartování první změny územního plánu města.
PODĚKOVÁNÍ
Velmi rád bych poděkoval organizátorům tříkrálové sbírky, všem účastníkům a králům i vám všem
za opět rekordní příspěvky a uspořádání velmi povedené a smysluplné humanitární a společenské akce. Velké
poděkování si zaslouží prodejci i organizátoři kulturních
programů na vánočním náměstí, které se stalo po dva
a půl měsíce skutečným centrem města s obrovským
zájmem a společenským přínosem. A ocenění si zaslouží také provozovatelé zámeckého kluziště, jehož
návštěvnost v letošní zimě láme další rekordy.
„Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu,
že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím
od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu názor odůvodněný lépe, věda, že to, co víme, je
zcela nepatrným zlomkem toho, co nevíme.“ Jan Viklef.
Krásné lednové a zimní dny…
Rudolf Seifert
starosta

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
S PROJEKTANTY REKONSTRUKCE
SPORTRELAX CENTRA
Vážení spoluobčané,
město připravuje zahájení dlouho zvažované rekonstrukce budovy „krytého bazénu“.
Proto byla v loňském roce vybrána odborná firma pro zpracování projektových dokumentací,
aby rekonstruovaná budova splňovala veškeré
současně platné technické podmínky i provoz
pro širokou veřejnost. Projekt a další záměry
budou představeny:

Úterý 4. února 2020
od 17 hodin
Kino Svět Holešov
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Výpis z usnesení z 27. a 28. schůze Rady města Holešova
Zastupitelstvo města Holešova schválilo:
- uzavření smlouvy se společností Tepelné hospodářství
Holešov o pachtu kotelen a energetických zařízení dle
předloženého návrhu
- předběžnou kalkulaci dodávky tepelné energie pro
budovy Městského úřadu Holešov, Masarykova 628
a Tovární 1407 a pro budovu knihovny v Količíně
na rok 2020 se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., v předloženém znění
- uzavření příkazní smlouvy o provozování veřejného
kluziště se společností Technické služby Holešov, s. r. o.,
ceník vstupného a provozní dobu kluziště a uzavření
smlouvy o dodávce elektrické energie a vody na zajištění provozu veřejného kluziště s příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Holešov, p. o.
- vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
na investiční akci„Holešov - revitalizace náměstí Sv. Anny,
Masné krámy“ dle předložených zadávacích podmínek

- změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov dle předloženého návrhu
- předložené zadávací podmínky pro vypsání opakovaného výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací na investiční akci „Vodovod Količín“
- uzavření kupní smlouvy na prodeji zařízení kotelen
společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.
dle předloženého návrhu.
- vypsání výběrového řízení dle předložených zadávacích podmínek na dodavatele služeb na akci „Úklid
a údržba veřejných prostranství města Holešova“
- uzavření „Smlouvy o podmínkách a právu provést
stavbu“ mezi smluvními stranami Zlínský kraj, tř.
Tomáše Bati 21, Zlín, IČO 70891320, zastoupený příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje,
K majáku 5001, Zlín, IČO 70934860, a městem Holešov
v souvislosti se stavbou „Osvětlení přechodu pro chodce v Dobroticích“ dle předloženého návrhu.

- rozpočtová opatření příspěvkovým organizacím dle
předložených návrhů:
- 1. Základní škola Holešov
- 2. Základní škola Holešov
- 3. Základní škola Holešov
- Ústřední školní jídelna Holešov
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392
- Středisko volného času
- Centrum pro seniory
- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 19184 ze dne 13.10. 2005 mezi příspěvkovou
organizací Centrum pro seniory, p. o., a společností
Vodafone Czech Republic, a. s., v předloženém znění
Rada města Holešova odvolala
z funkce ředitele příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Holešov, p. o., Mgr. Aleše Vrtala

Kluziště v zámecké zahradě opět lámalo rekordy, za 2 týdny provozu
dorazilo téměř 2000 návštěvníků
Symbolickou slavností jsme těsně před Vánoci zahájili sezonu ledního bruslení. O milé překvapení se postaralo SVČ Tymy, kterému děkujeme za zářivou show ve
stylu Dana Nekonečného. Nechyběly ani černošky a rachejtle, zažili jsme tedy opravdu show se vším všudy. Pár
slov pronesl také starosta města a ihned poté se na led
vrhly desítky bruslařů, kteří si užívali zimní radovánky.
Stejně tak tomu bylo po celé vánoční svátky s výjimkou dvou dnů, kdy bylo kluziště uzavřeno. V ostatních dnech ale bylo na kluzišti plno a návštěvníci si ledu
užívali „plnými doušky“. Stejně jako v loňském roce se
otevření kluziště už v prosinci velice osvědčilo, v prvních
čtrnácti dnech dorazilo bruslit téměř 2000 platících
bruslařů + nespočet malých dětí, které mají vstup zdarma. Velké oblibě se těší také možnost hokejového vyžití,
večerní pronájmy kluziště jsou téměř obsazené na celé
dva měsíce dopředu.
Kluziště je pro zájemce v provozu každý den. Každou neděli pak spolek Orel nabízí možnost zúčastnit se
bruslařské školičky, kde se děti mohou učit bruslit a také
zdokonalovat své bruslařské dovednosti. Zatím všechny
lekce měly u dětí velký úspěch.
Provozní doba kluziště:
PRO VEŘEJNOST
Po, St,
12 - 20 hod.
Út, Čt, Pá
12 - 18 hod.
(14-15 přednostně s hokejkami)
So 10 - 14 hod.
15 - 20 hod.
Ne 10 - 13 hod.
15 - 20 hod.
(Školička bruslení 14 - 15 hod.)
PRONÁJMY(HOKEJ)
Út, Čt, Pá
18.30 – 21.30 hod.
So, Ne
7.30 – 9.30 hod.
OBJEDNÁVKY PRONÁJMŮ NA TEL. 734 878 711
Hana Helsnerová
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Změny v realitním zprostředkování
Od 1. 1. 2020 vstupuje v účinnost Zákon o realitním
zprostředkování (ZRZ), který stanovuje nová pravidla pro
výkon realitního zprostředkování. Hlavním důvodem pro
přijetí nové právní úpravy je zejména snaha o vyšší ochranu
spotřebitele jakožto účastníka realitního obchodu, stanovení
odborné kvalifikace osob vykonávajících činnost realitního
zprostředkovatele a účinnější kontrolu dodržování zákonných
povinností. Jednou z podmínek výkonu činnosti realitního
zprostředkovatele bude kromě bezúhonnosti také povinnost
uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu. V sou-

vislosti s přijetím nového zákona o realitním zprostředkování
dochází ke změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Činnost realitní zprostředkování, kterou bylo možno doposud vykonávat v rámci volné živnosti, se nyní stává živností
vázanou. Podnikatel, který byl přede dnem účinnosti ZRZ
oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci volné
živnosti a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti uvedeného zákona tj. do 1. 7. 2020, ohlásit

živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky
odborné způsobilosti. Pokud tak neučiní, oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci volné živnosti uplynutím této doby zaniká. Odborná způsobilost zaměstnanců
realitních zprostředkovatelů musí být splněna do 2 let ode
dne nabytí účinnosti ZRZ. Ohlášení vázané živnosti ve výše
uvedené lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.
Petra Vysloužilová
Odbor právní a Obecní živnostenský úřad

Novinky na úseku místních poplatků
S účinností od 01. 01. 2020 vstoupily v platnost nové
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, a to o místním poplatku „za komunální odpad“, ze psů a za užívání
veřejného prostranství, které s sebou přinesly změny, se
kterými Vás chceme seznámit.
Místní poplatek „za komunální odpad“ (OZV č. 9/2018)
• Malou změnu, kterou uvítají především rodiče nezletilých
dětí, je rozšíření osvobození dětí do 2 let na celý kalendářní rok, ve kterém dítě dosáhne věku 2 let.
• Příjemnou změnou je úleva na poplatku, která se poskytuje dětem od 3 do 10 let věku ve výši 140 Kč (poplatek
činí 556 Kč); na celý kalendářní rok, ve kterém dítě uvedeného věku dosáhne.
• Úpravou prošlo i osvobození pro poplatníky, kteří dovrší
v daném kalendářním roce věku 75 let, jelikož se osvobození nově vztahuje na celý kalendářní rok, ve kterém
tohoto věku dosáhnou.

• O osvobození od poplatku přišli poplatníci pobývající
v ubytovacím zařízení na ulici Tovární čp. 1346, které poskytuje přechodné ubytování občanům ve městě Holešov.
Místní poplatek ze psů (OZV č.7/2019)
• Držitele psů čeká od 01. 01. 2020 úprava sazeb poplatků,
jejichž výše je uvedena ve vyhlášce.
• Držitelé psa pobírající starobní, invalidní nebo sirotčí důchod již nemají ze zákona nárok na sníženou sazbu.
• Nárok na sníženou sazbu mají ze zákona automaticky osoby starší 65 let, a to od celého kalendářního roku, kdy dosáhnou uvedeného věku a nemusí tuto skutečnost správci
poplatku hlásit.
• Od poplatku jsou osvobozeni jak držitelé průkazu ZTP/P,
tak nově i průkazu ZTP, ale tuto skutečnost musí nahlásit a prokázat platným průkazem u správce poplatku
do 3 měsíců od vydání průkazu, u již vydaných průkazů do
31. 03. 2020. Ale pozor, uvedené lhůty jsou propadné, to
znamená, že při jejich zmeškání nárok na osvobození zaniká.

• Stávajícím a stále platným a také velmi aktuálním je
osvobození načipovaných psů po dobu jednoho kalendářního roku, který následuje po roce, kdy držitel psa tuto
skutečnost nahlásí a prokáže správci poplatku. Lhůta pro
nahlášení je 3 měsíce od data aplikace čipu a je propadná,
to znamená, že při jejím zmeškání nárok na osvobození
zaniká.
• Na úlevu od poplatku již nemají členové Kynologického
klubu Holešov.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(OZV č. 8/2019)
• Uživatele veřejného prostranství čeká od 01. 01. 2020 úprava sazeb poplatků, jejichž výše je uvedena ve vyhlášce.
• Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství
k umístění skládky na dobu kratší než 24 hodin.
• Prokázání nároku na osvobození nebo úlevu správci poplatku má 15 denní propadnou lhůtu, při jejím zmeškání
nárok zaniká.

Celé znění vyhlášek
Město Holešov, Zastupitelstvo města Holešova
Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 17.12.2019
usnesením číslo 191/6/ZM/2019 usneslo vydat na základě ustanovení
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Město Holešov touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Holešov.
Čl.2 Poplatník
a) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.
b) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna
osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí

poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob,
za které poplatek platí.
Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15dnů ode dne, kdy mu povinnost platit
tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení,
popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také
evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo
rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení
nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.
Čl. 4 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 696,- Kč za kalendářní
rok a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
b) z částky 446,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu
a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 1, která tvoří nedílnou
součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví
stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu
nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního
roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu
dni tohoto měsíce.
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ZPRÁVY
Čl. 5 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) jednorázově do 30. 06. příslušného kalendářního roku
nebo
b) ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.06 a do 31. 12.
příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odst. 1 písm. a), je poplatek splatný 31.12. příslušného kalendářního roku.
Čl. 6 Úlevy a osvobození
(1) Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a), který je
a) umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
b) umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku je dále osvobozen poplatník, který:
a) pobývá nepřetržitě nejméně 6 měsíců mimo území České republiky,
b) je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vyšetřovací vazbě nepřetržitě nejméně 6 měsíců,
c) v daném kalendářním roce dovrší věku 2 let a mladší a poplatník, který v daném kalendářním roce dovrší věku 75 let a starší; osvobození
se vztahuje na celý kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dosáhne.

(3) Úleva se poskytuje:
a) poplatníkovi uvedenému v článku 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky přihlášenému v místě nepřístupném pro příjezd svozového vozidla
uvedeném v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky,
ve výši 400 Kč (roční poplatek činí 296 Kč),
b) poplatníkovi uvedenému v článku 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, který není současně poplatníkem dle článku 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky, ve výši 400 Kč (roční poplatek činí 296 Kč),
c) poplatníkovi uvedenému v článku 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky,
který je současně poplatníkem dle článku 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky, ve výši 500 Kč (roční poplatek činí 196 Kč),
d) poplatníkovi uvedenému v článku 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky od
3 do 10 let věku ve výši 140 Kč (poplatek činí 556 Kč); úleva se
poskytne na celý kalendářní rok, ve kterém poplatník tohoto věku
dosáhne.
(4) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 písm. a) a b) tohoto
článku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit ve lhůtě do
31.12. příslušného kalendářního roku, v němž nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. Údaj rozhodný pro osvobození dle
odst. 2 písm. c) a pro úlevu dle odst. 3 tohoto článku není poplatník povinen správci poplatku ohlašovat.
(5) Pokud poplatník, který uplatňuje nárok na osvobození od poplatku, doloží tento nárok pouze na určité období, náleží mu osvobození pouze za toto období.
(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný
pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 7 Platební výměr, hromadný předpisný seznam a navýšení
poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Je-li poplatek zaplacen poplatníkem do konce kalendářního roku,
za který se poplatek platí, vyměří správce poplatku poplatek bez
navýšení.
Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni
splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9 Zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 17.12.2018.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Město Holešov, Zastupitelstvo města Holešova
Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 17. 12. 2019
usnesením číslo 190/6/ZM/2019 usneslo vydat na základě ustanovení
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Město Holešov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů
(dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Holešov.
Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České
republiky (dále jen „poplatník“).
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců,
nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je
povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn
psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele,
popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména rasu
psa, jeho jméno, stáří, barvu, pohlaví, číslo elektronického čipu
a datum aplikace, tetování, počet držených psů, místo držení psa,
včetně skutečností a dokladů zakládajících vznik nároku na úlevu
nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na
své úřední desce.
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Čl. 4 Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa chovaného v rodinném domě nebo mimo rodinný
a bytový dům (např. na zahradě) v Holešově a místní části Všetuly 300 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného
v rodinném domě nebo mimo rodinný a bytový dům (např. na
zahradě) v Holešově a místní části Všetuly 500 Kč
c) za jednoho psa chovaného v bytovém domě v Holešově a místní
části Všetuly 600 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytovém domě v Holešově a místní části Všetuly 1500 Kč
e) za jednoho psa chovaného v místních částech Dobrotice, Količín,
Tučapy, Žopy 150 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného
v místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy 250 Kč
g) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba, která v daném roce dosáhne
věku 65 let a starší, chovaného v rodinném domě nebo mimo rodinný
a bytový dům (např. na zahradě) v Holešově a místní části Všetuly 100 Kč,
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba, která v daném roce dosáhne věku 65 let a starší, chovaného
v rodinném domě nebo mimo rodinný a bytový dům (např. na
zahradě) v Holešově a místní části Všetuly 150 Kč
i) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba, která v daném roce dosáhne věku 65 let a starší, chovaného v bytovém domě v Holešově
a místní části Všetuly 200 Kč
j) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba,
která v daném roce dosáhne 65 let a starší, chovaného v bytovém
domě v Holešově a místní části Všetuly 300 Kč
k) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba, která v daném roce
dosáhne 65 let a starší, chovaného v místních částech Dobrotice,
Količín, Tučapy, Žopy 100 Kč
l) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba,
která v daném roce dosáhne 65 let a starší, chovaného v místních
částech Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy 150 Kč.
Čl. 5 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 30.dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6 Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá,
b) osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,

c) osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
d) osoba provozující útulek pro zvířata,
e) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis .
(2) Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa využívající psa ke
služebním účelům pro Policii ČR nebo Městskou policii Holešov,
pokud má pes příslušné osvědčení o výcviku.
(3) Od poplatku v následujícím kalendářním roce je osvobozen držitel
psa, který správci poplatku prokáže, že jeho pes byl v daném roce
označen elektronickým čipem a sdělí správci poplatku údaje z tohoto čipu sloužící k identifikaci psa.
(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 až 3 tohoto
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 3 měsíců od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný
pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Čl. 7 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni
splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku
ze psů ze dne 21.12.2015, a obecně závazná vyhláška č. 5/2018
ze dne 17.12.2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 o místním poplatku ze psů.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

www.holesov.cz

ZPRÁVY

Město Holešov, Zastupitelstvo města Holešova
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 17. 12. 2019
usnesením číslo 189/6/ZM/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Město Holešov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Holešov.
Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní
užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické
osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v
odstavci 1 (dále jen „poplatník“).
Čl. 3 Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena
jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 4 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství
správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného
prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší
než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne
na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen
splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného
prostranství,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
c) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka,
d) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, včetně skutečností
dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození
od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na
své úřední desce.
Čl. 5 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den/
týden/měsíc/rok:
a) za umístění reklamního zařízení 8 Kč/m2/den nebo 1.500Kč/m2/rok
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování 15 Kč/
m2/den prodeje a služeb nebo 600 Kč/m2/rok
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 15 Kč/m2/
den a služeb (např. prodejní stoly, pulty, stánky, mobilní buňky,
nebo zřízení předzahrádky určené k poskytování občerstvení atp.)
75Kč/m2/měsíc nebo 380 Kč/m2/rok
d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných 3.800
Kč/týden atrakcí		
e) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní 8 Kč/m2/
den a reklamní akce
f) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových 15
Kč/m2/den a televizních děl
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5.000 Kč/rok
h) za umístění stavebních zařízení a skládek 10 Kč/m2/den
i) za provádění výkopových prací 10 Kč/m2/den
Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené částkou za m2 a den je splatný:
a) nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, uvede-li poplatník v ohlášení předpokládanou dobu užívání
veřejného prostranství 5 dnů a kratší,
b) nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství, uvede-li
poplatník v ohlášení předpokládanou dobu užívání veřejného prostranství delší než 5 dnů.
(2) Poplatek ve výši stanovené týdenní nebo měsíční paušální částkou
je splatný nejpozději poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci.
(3) Poplatek ve výši stanovené roční paušální částkou je splatný nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku.
(4) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7 Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je
odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují/osvobozuje užívání veřejného prostranství:
a) k akcím financovaným zcela nebo částečně z rozpočtu města Holešova,
b) příspěvkovými a neziskovými organizacemi města Holešova,
c) k akcím pořádaným bez vstupného,
d) užívání pozemku, který je veřejným prostranstvím, jeho vlastníkem nebo osobou, která má k tomuto pozemku užívací právo,
e) k umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje nebo služeb
v místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy (vyjma restauračních předzahrádek),
f) k umístění skládek na dobu kratší než 24 hodin.
(3) Úleva ve výši 50 % se poskytuje po dobu 10 let poplatníkovi, který
má na veřejném prostranství vyhrazeno trvalé parkovací místo, za
předpokladu, že poplatník předmětné parkovací místo vlastním
nákladem v souladu se závaznými pokyny města Holešov nově
vybuduje. Úlevy se poskytuje počínaje rokem, v němž bylo toto
parkovací místo zřízeno, pokud poplatník o úlevu požádá a důvod
prokazatelně doloží správci poplatku nejpozději do dne splatnosti
poplatku na dané období.
(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2písm. c),
až e) tohoto článku, včetně doložení potřebných dokladů, je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy užívání
veřejného prostranství započalo.
(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu
zaniká.
Čl. 8 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 9 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství ze dne 21.12.2015.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

WiFi v Městské knihovně Holešov a na pobočkách
Činnost Městské knihovny v Holešově není zaměřená jen na půjčování různých typů dokumentů
a organizování kulturních a vzdělávacích akcí, ale našim cílem je také neustále zlepšovat služby knihovny
ohledně zpřístupňování informací ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a přispívat tak ke zvyšovaní informační gramotnosti veřejnosti. V knihovně
na nám. Dr. E. Beneše 17 je pro zájemce k dispozici
veřejný internet, stejně tak i na našich pěti pobočkách – Novosady, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy.
Aby byly v tomto směru naše služby ještě kvalitnější,
zaměřili jsme se v roce 2019 na modernizaci a rozšíření
bezdrátového připojení (WiFi) přímo v hlavní knihovně a také na pobočkách, kde bezdrátové připojení
zatím neexistovalo. Realizovat náš plán jsme mohli
nejen díky našemu zřizovateli – Městu Holešovu, ale

především díky úspěšné žádosti o dotaci v rámci programu VISK3 (Veřejné a informační služby knihoven),
který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR.
Tento dotační program, zaměřený na informační
služby v knihovnách, využíváme pravidelně již několik let. V případě schváleného projektu ministerstvo
přispívá až do výše 70% nákladů. I díky VISK3 máme
v knihovně nejmodernější automatizovaný knihovní
systém Tritius, který by byl jinak pro knihovnu naší
velikosti (116 000 tisíc svazků) finančně velmi náročný. Díky tomuto programu můžeme také doplňovat
a modernizovat počítačovou techniku.
Kvalitní WiFi připojení je důležitou službou pro
všechny návštěvníky knihovny. Proto jsme rádi, že od
listopadu 2019 bezdrátové připojení funguje i na všech
našich pobočkách, a tím byl i vyřešen problém s nedostatkem míst s veřejným internetem. Pobočky jsou

propojeny s hlavní budovou přes VPN tunel, WiFi sítě
jsou tak centrálně spravovány. Zároveň se tím zvýšila
bezpečnost, ochrana proti neoprávněnému přístupu
k důležitým zdrojům, zabezpečení kabelové sítě knihovny a s tím související zabezpečení dat a ochrana osobních údajů (GDPR). Věříme, že tato nová služba přiláká
do knihovny další návštěvníky.
I. Železná

Zajištění manželé hledají byt pro
nový začátek. Tel. 704 902 725.
„Utíkám z města“ – chci koupit dům či
chalupu. Tel.: 703 387 982
Přivýdělek www.prijemzdomu.cz
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Kulturní sezona 2020 byla zahájena
A to hned dvěma důležitými událostmi. Z Prahy ze
Slovenského domu k nám doputovala krásná a pestrobarevná výstava fotografií FoTOP Fotoklub Topoĺčianky –
Z našej tvorby s podtitulem Paĺo Čepček: Terchová – Klenotnica folklóru. Dne 5. 1. proběhla vernisáž této výstavy,
kdy byla slavnostně představena a zpřístupněna veřejnosti. K vidění je v sálech prvního poschodí zámku až do
15. března a bude samozřejmě doplňovat také holešovskou plesovou sezonu. Kromě typického slovenského folklóru je na fotografiích zachycena také příroda a nechybí
ani portrétní fotografie.
Hlavním bodem nedělního programu potom byl
Slavnostní novoroční koncert. Již tradičně patří tato důležitá událost roku Holešovskému komornímu orchestru
pod vedením Iva Kurečky. Orchestr posluchačům ka-

ždoročně nabízí kvalitní hudbu ve skvělém provedení
na velmi vysoké úrovni. Tentokrát zazněly tóny skladeb
Johanna Strausse ml., Émile Waldteufela, Bedřicha Smetany nebo Gaetana Donizettiho, kterého si snad měla

vysloveně přát dvojice sólistů - Kristýna Vylíčilová a Aleš
Janiga. Plný sál holešovského zámku si opět odnesl velice
silný kulturní zážitek.
Hana Helsnerová

Novoroční koncert slovy posluchače
Ke Slavnostnímu novoročnímu koncertu by mohlo
být z naší strany řečeno mnoho pochvalných slov, nic by
ale nenahradilo autentický děkovný vzkaz jednoho z posluchačů, který dorazil panu Ivu Kurečkovi:
Vážený pane Kurečko,
děkuji Vám za odpověď. A také za úžasný zážitek ze
včerejšího večera na holešovském zámku. Koncert byl
jedinečný! Ke skvělé náladě obecenstva přispělo i vtipné
slovo průvodce, i příjemná a usměvavá paní pokladní.
A překvapením bylo pohoštění po koncertě!
Již u první skladby jsem zaznamenal „husí kůži,“ což se
mi stává při mimořádných hudebních zážitcích. Vždy svou
pozornost upírám především k dechům, a ty Vaše musím
ocenit. Nádherný kulatý tón klarinetu, znamenitou flétnistku, trombon byl patřičně slyšet, výborná trumpeta nerušící smyčce, jen ten subtilní, překrásný tón hoboje se příliš
neprosadil, ovšem, mimo sóla, to bývá podobné i v jiných
orchestrech. Skvělý kontrabas i cello! A klavírista s bicími
nástroji - to jsem zaznamenal poprvé a byl jsem nadšen!
Pane Kurečko, blahopřeji městu Holešovu k takovému orchestru! Ani ve větších městech se nemohou po-

chlubit podobným. Na Váš koncert jsem se těšil několik
let, kdy jsem vždycky zaznamenal, že se již konal. Nikdy se
mi nepodařilo zvědět, že se konat bude. Proto jsem Vám
vděčen za odpověď, která nám, s manželkou, umožnila
být účastni nádherného hudebního zážitku.

Vám, hudebníkům, přeji mnoho zdaru, spokojených
posluchačů i podobně vydařených vystoupení!
Se srdečným pozdravem
Rostislav Mraček, Rokytnice (u Přerova)

Big Band Josefa Hájka vánočně naladil Holešov
Big Band Josefa Hájka vánočně naladil holešovské
posluchače, ve čtvrtek večer 19. prosince v kině Svět
odehrál tradiční koncert swingových melodií a světových koled. Vystoupil se svými dvorními sólisty Petrou
Kuciánovou, Petrou Foltýnovou, Josefem Vaverkou
a Martinem Hejníkem a tentokrát si jako hosty přizval
děti ze ZUŠ Holešov. Příjemným večerem provedla Vladimíra Dvořáková.
Vánoční koncert Big Bandu Josefa Hájka je tradiční
předvánoční akcí kulturního Holešova. Big band funguje
již více než dvacet let a při jeho zrodu stáli muzikanti jako
Josef Medek, Zdenek Bednařík, Vladimír "Harry" Dohnal,
Jaromír Tatýrek, Milan Vávra, J. Pumprla, J. Dujka, P. Mikliš,
J. Mikuš a další. Orchestr hraje české i světové swingové
melodie například z repertoáru C. Basieho nebo B. Riche.
Dana Podhajská
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Hej mistře ve farním kostele
Pokud se zamyslíme nad tím, co skutečně spojuje
a charakterizuje Čechy v Čechách a na Moravě, dojdeme
(při opravdu kritickém uvažování) k velmi nečekaným
závěrům. Univerzální česká kuchyně neexistuje a to, co
za ni považujeme, pochází z Rakouska, resp. z Vídně. Pohádky – prakticky stejné (a dříve vydané) mají v Německu. O holubičí povaze se snad ani nemusíme zmiňovat.
Ale jedna věc tu je – Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby, zvaná „Hej mistře!“ je dílem typicky českým, u nás
obrovsky populárním a současně v zahraničí prakticky
neznámým (a nepochopitelným). Kdo z alespoň trošku
kulturně založených lidí by nepocítil příjemné mravenčení při úvodním varhanním sólu, následovaným oním
zlidovělým tenorovým partem, hrajícím si s varhanami:
„Hej mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na
švarnost!“ Ta nádherná, zpěvná, typicky česká melodika,
ta jadrná čeština, lidová a přitom kultivovaná – prakticky
v každé větě, v každém taktu – třeba dokonalé a dojemné basové sólo mistra pastýře:
„Jeden svolá všechnu chasu a jí vyřídí,
aby vzala housle, basu, to jí nařídí.
Ty pak, Ferdo, běž hned za háj,
vzbudiž celý Záleský kraj,
a ty, Jožko, jdi za horu,
Janku svolej lidi v boru.
Pozvi všecky dobré hudce,
zpěváky a hodné trubce,
a tak půjdem k Betlému s hlučnou muzikou,
k místu právě šťastnému s chutí velikou,
s chutí velikou.“
je letos dvě stě dvacet tři let stará!!!! Překvapivé je,
že tato ryze duchovní skladba je to, co symbolizuje a spojuje náš tak sekulární národ. Ale zřejmě jsme národem
paradoxů – už jen hořký osud – život i smrt - Rybova
génia je takovým paradoxem.

Zatímco minulý režim Rybovu Českou mši vánoční
opomíjel a snažil se ji dostat z veřejného prostoru právě
pro její zřejmou religiozitu a hlubokou víru, v současnosti
se bez ní vánoce nikde neobejdou. A protože v Holešově
už máme pevně usazenou tradici vánočních koncertů –
pastorálních mší - provozovaných Holešovským chrámovým sborem pod vedením Jana Kotase a Holešovským
komorním orchestrem pod vedením Ivo Kurečky vždy na
první svátek vánoční, 25. prosince ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, vybrali si organizátoři znovu pro
tento koncert slavnou mši Hej mistře! Dirigování se opět
ujal Jaroslav Mikuš, působící dlouhodobě v Portugalsku.
Protože se letos projekt vánočního koncertu rozšířil i do
Bystřice pod Hostýnem (kde byla „Rybovka“ provedena
rovněž 25. 12. , ale večer), spojil se s Holešovským chrámovým sborem Pěvecký sbor Tregler z Bystřice pod Hostýnem, což se ukázalo jako velmi šťastný krok, protože
zvuk pěveckého sboru náležitě zesílil a zmohutněl, adekvátně Rybovu záměru. Sólových partů se opět ujali skvělí

Kateřina Oškerová (alt), Kristýna Vylíčilová (soprán), Aleš
Janiga (bas) a Ondřej Špaček (tenor). Komorní orchestr
vystupoval rovněž v šťastně rozšířeném obsazení včetně
dechových nástrojů. Provedení České mše vánoční bylo
opravdu velmi líbezné a přesně odpovídalo duchu této
nejčeštější skladby. Ostatně diváci, kteří do posledního
místa zaplnili farní kostel (a velké množství jich i stálo)
odměnili všechny účinkující bouřlivými ovacemi vestoje.
A také si po skončení mše všichni s chutí zazpívali naši
nejznámější koledu „Narodil se Kristus Pán“.
Zážitek byl tedy skoro dokonalý. Skoro – v krásném zvuku orchestru chyběly tympány. Ty jsou v takové
monumentální oslavné skladbě, jako je mše Hej mistře,
předepsány, ale v Holešově nikde nejsou. A jejich pořízení je nad finanční možnosti Holešovského komorního
orchestru. Snad se (třeba už v roce 2020) dočkáme velkorysého příspěvku Města Holešova na pořízení tohoto
nástroje.
Karel Bartošek

Vánoce s holešovskými zpěváčky
Ono se to nezdá, ale vést a řídit v horizontu let či dokonce desetiletí dětský pěvecký sbor, to je nesmírná fuška.
U hudebních těles, složených s dospělých, se po nějaké době
„základní kádr“ stabilizuje a těleso může zdárně pokračovat
v úspěšné práci. Ale dětský sbor, u kterého dochází k neustálé obměně – část zpěváčků přestává být dětmi, dospívá
a odchází a musí být nahrazena novými, mladými, nezkušenými – a to pořád dokola – panečku, to si nikdo neumíme
představit, tohle je nesmírná námaha. A představte si, že
holešovský dětský sbor Moravské děti existuje, vystupuje,
sklízí národní i mezinárodní úspěchy už čtyřicet pět let!!!!
Udržet vyrovnanou vysokou úroveň sboru tak dlouhou
dobu, to je skoro zázrak, který se vedení sboru celou tu dobu
daří. A stejně tak „malinký“ Dětský pěvecký sbor Plamínek,
složený ze žáků prvního stupně 3. Základní školy Holešov
(a u těch nejmenších dochází k obměně ještě rychleji než
u žáků druhého stupně a středoškolských studentů) úspěšně působí už sedmnáct let! To jsou čísla, která vzbuzují
opravdu velkou úctu a naše město má štěstí, že v něm tak
dlouho a tak skvěle existují dva tak dobré dětské sbory.

Mezi krásné tradice obou těchto sborů již řadu let
patří společné vánoční koncerty, které se konají vždy na
druhý svátek vánoční, tedy 26. prosince ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. I letos poskytly oba dva
tyto sbory krásné vánoční zážitky divákům, kteří naplnili
prostor farního kostela tak, že doslova praskal ve švech.
V první části koncertu vystoupil DPS Plamínek pod vedením a s hudebním doprovodem Veroniky Svobodové,
Lenky Hýžové a Gabriely Kovářové. Na hudební nástroje
doprovázely zpěv i samy malé zpěvačky. Soubor zazpíval české i jednu francouzskou koledu a několik skladeb
českých skladatelů. Druhá část byla věnována vystoupení
Moravských dětí, které dirigovala sbormistryně Lenka
Polášková, s klavírním doprovodem Martiny Mergentalové a houslovým doprovodem Hany Blahové. V několika vánočních skladbách českých i zahraničních autorů
vystoupily i sólistky Alžběta Chudárková, Julie Foltýnová
a Alexandra Preislerová. Se zpíváním ve sboru se dvěma
písněmi rozloučila druhá sbormistryně Olga Michálková.
A tradičně se oba sbory rozloučily s nadšenými a dojatý-

mi posluchači čtyřmi nejznámějšími českými koledami,
které zazpívaly společně, za doprovodu smyčcového
kvarteta z kroměřížské konzervatoře P.J. Vejvanovského.
A tu poslední – Narodil se Kristus Pán – si s oběma sbory
ve stoje zazpívaly i stovky posluchačů. Takže i letos děti
rozzářily v Holešově oslavu vánočních svátků!
Karel Bartošek
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Castellum ples 2020
Vážení čtenáři, občané, přátelé!
Od roku 2009 pravidelně každoročně pořádá společnost Castellum Holešov
ve všech prostorách holešovského zámku svůj ples. Od roku 2016 je pak stálým partnerem a spolupořadatelem plesů Cestovní kancelář Bohemian tour. A spolupráce
je to nadmíru úspěšná. Blížící se ples nese název Ples filmových hvězd a proběhne první únorovou sobotu roku 2020. Máme zajištěnu dobrou taneční kapelu Fantajm music
band z Olomouce, cimbálovou muziku Bystřica, výborné občerstvení, spoustu krásných
cen do tomboly, zdarma svoz našich hostů ze Zlína a z Kroměříže. Těšíme se z toho,
že náš ples navštívíte v kostýmu či převleku jakékoliv filmové star, budete se moci projít po červeném koberci a určitě s námi prožijete i nezapomenutelnou Oscarovou noc.
Vaši odvahu, snahu a kreativitu určitě oceníme.
A o půlnoci se pak můžete stát navíc držitelem hlavní výherní ceny, kterou je neomezené cestování s CK Bohemian tour v roce 2020.
Vstupenky v ceně 350 Kč a 390 Kč jsou již nyní v předprodeji v CK Bohemian tour
i v informačním centru MKS Holešov v zámku. Na vaši návštěvu se moc těšíme.
Za pořadatele Jarka Pokorná, předsedkyně společnosti Castellum Holešov

Vystoupení kapely Mucha
- TOS POSRALS TOUR
předkapela Oswald Schneider
New drive club 20. 3. 2020 ve 20.00hod.
Mucha je brněnská pseudopunková formace sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly Muchy, jež se do povědomí společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, podivným účesem a zejména svými provokativními písněmi oslavujícími
mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé úchylky, menšinový útlak,
život v moravské metropoli a jiné podivnosti života. Kapela vydala čtytři alba a to Slováckou Epopej (2013), Josefene (2014), Nána (2016) a Tos posrals(2019).
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Jitka Drábková – Holešov
Pavel Drábek – Kroměříž
Zuzana Koutná – Pustiměř
Radim Kříž – Hranice
Kristýna Hábová – Otrokovice
Vojtěch Kaštovský – Otrokovice

ÚMRTÍ

Zdeněk Gren – Holešov
Mária Pilová – Holešov
Karel Chytil – Holešov, č. Tučapy
Lubomír Stuchlík – Holešov
Jiří Krejčí – Holešov
Jaroslav Otáhal – Holešov
Jiřina Páleníčková – Holešov
Stanislav Knápek – Holešov, č. Žopy
Nevřala Jaroslav – Holešov
Jarmila Rajnochová – Holešov
J. Medková

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat
na slavnostní vítání občánků, které probíhá v prostorách obřadní síně – sala
terreny holešovského zámku. Pokud budete mít zájem o přivítání Vašeho dítěte,
přijďte si dohodnout konkrétní termín na
Městský úřad v Holešově, matrika, přízemí vpravo, dveře č. 110.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel. 573 521 355

Přání
Předpokládáme, že svátky Božího narození jste prožili v pohodě
a klidu a před námi je rok 2020
a s ním nové výzvy. Přejeme každému, ať se úspěšně popere se všemi
problémy a těžkostmi a s nadhledem se dívá na všechno, co se kolem odehrává. „Když Bůh s námi,
kdo proti nám?“ S Božím požehnáním vykročme do všech dnů nového
roku. V modlitbě P. Jerzy Walczaka
P. Jan Faltýnek

Neil ZAZA opět
v Drive Clubu v Holešově
Neděle 26. ledna v 18. hodin
Holešovský Drive Club v zámku je mezi umělci,
kteří v něm již vystupovali, velmi oblíbený. Hudebníci obdivují jeho lokaci v barokním zámku
a v neposlední řadě oceňují i skvělou atmosféru spřízněných fanoušků. Nelze se proto divit,
že Neil Zaza po dvou velmi úspěšných koncertech v minulých dvou letech nabídl v rámci svého evropského turné návštěvu i potřetí.
Představí nový repertoár i své hity ze svých
14 alb, které natočil za spoluúčasti řady světových hvězd jako klávesisty Dream Theater
Jordana Rudesse, Steve Smitha a Ross Valoryho z Journey, naopak Zaza vypomáhá při
koncertech Joe Satrianiho, Dweezila Zappy
či Steva Vaie a dalších.
Neil Zaza je brilantní kytarový mág s charakteristickým melodickým, zpěvným a mnohobarevným zvukem a neuvěřitelně virtuózním podáním instrumentálek, které nezačnou nudit
ani po dvou, třech hodinách koncertu. To vše
Neil Zaza podává jako velký pohodář s úsměvem a komunikací s posluchači.
Zveme Vás na jeho show, na kterou nezapomenete. Přijďte se setkat se špičkovou světovou úrovní kytarové virtuozity.
Vaše MUSICA HOLEŠOV

Největší kulturní událost v Holešově bude spojena s výročím
sv. Jana Sarkandra
Když se v loňském roce začaly připravovat akce na počest 400. výročí
mučednické smrti holešovského světce,
sv. Jana Sarkandra, napadlo vedoucího Holešovského chrámového sboru,
Jana Kotase, že by mohlo vzniknout
originální hudební dílo k poctě sv. Jana.
Naštěstí se zná s v současnosti zřejmě
nejvýznamnějším českým hudebním
skladatelem, Milošem Bokem, který se
specializuje zejména na monumentální duchovní skladby pro velký pěvecký
sbor a filharmonický orchestr. Mistr Bok
se pro myšlenku vytvořit zcela novou
„sarkandrovskou“ skladbu nadchnul
a ihned se pustil do tvorby. A zorganizování provedení této světové premiéry se
ujal spolek Musica Holešov, který řadu
let v našem městě pořádá špičkové koncerty klasické hudby. Po řadě jednání
s Římskokatolickou farností, městem
Holešov a představiteli Musicy Holešov
Zdeňkem Novákem a Karlem Košárkem
dostal zamýšlený projekt velkolepé
obrysy. A tak se budou moci hudební
nadšenci opravdu těšit – koncert k poctě sv. Jana Sarkandra, na kterém bude
proveden ve světové premiéře „Hymnus ke sv. J. Sarkandrovi“ se uskuteční
v sobotu 2. května odpoledne ve far-

ním kostele Nanebevzetí Panny Marie,
tedy v předvečer velké slavnostní pouti
ke sv. Janu Sarkandrovi, která se bude
konat v neděli 3. května dopoledne. Na
koncertu vystoupí čtyřicetičlenný Český
filharmonický sbor Brno pod vedením
dalšího významného dirigenta a skladatele Petra Fialy, ostatně jeden z nejlepších velkých pěveckých sborů u nás
i v celé Evropě. Hrát bude plně obsazená
Fiharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína,
vystoupí i sólisté, holešovským publikem milovaní Kristýna Vylíčilová (soprán), Kateřina Oškerová
(alt) a Aleš Janiga (bas). Kromě
světové premiéry Hymnu ke sv.
J. Sarkandrovi bude provedeno
další dílo Miloše Boka – Missasolemnis. Obě skladby bude
dirigovat sám autor. Dále uslyšíme sólové sborové provedení
Moteta Ave Maria vynikajícího
rakouského skladatele 19. století Antona Brucknera, Te Deum
Antonína Dvořáka a skladbu
„Pocta sv. Janu Sarkandrovi“ od
dirigenta Českého filharmonického sboru Petra Fialy, kterou
složil v roce 1995 u příležitosti
svatořečení Jana Sarkandra

papežem Janem Pavlem II. v Olomouci.
Autor této skladby a sbormistr se ujme
dirigování druhé části koncertu.
Vzhledem k opravdu mimořádnému významu této kulturní akce bude
celý její průběh natáčet televize NOE
a pokud se podaří dojednat převzetí
zvukové nahrávky, vydá záznam koncertu spolek Musica společně s městem
Holešovem na reprezentativním CD.
Protože se čeká velký zájem o tento kon-

cert, takže posluchačům asi nebudou
stačit prostory našeho farního kostela,
pokusíme se přímý obrazový a zvukový
přenos z jeho provedení promítnout
na velkoplošné obrazovky umístěné
před farním kostelem (pod lipami).
Lze se tedy těšit na to, že uslyšíme jako
první na světě krásnou hudbu a budeme
svědky něčeho velkolepého. To se hned
tak nestává!
Karel Bartošek
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Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova
za rok 2019
Město Holešov již tradičně v rámci Dnů města Holešova oceňuje při slavnostním aktu nejvýznamnější
osobnosti města, a to na základě návrhů, které podáváte vy, občané Holešova. Naše město se může pochlubit
velmi pestrým kulturním, sportovním, spolkovým i volnočasovým životem. Zástupci města chtějí touto formou
podpořit a ocenit osobnosti, které jsou v těchto odvětvích
nejaktivnější, a poděkovat jim za práci, kterou pro město
převážně ve svém volném čase odvádějí. Pokud vás napadá osobnost či kolektiv, který si zaslouží ocenění a poděkování, neváhejte a návrh na ocenění podejte.
Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo
právnická osoba, která vyplněný formulář osobně podá
na podatelně Městského úřadu Holešov nebo zašle na
adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov. Lze také využít datovou schránku či emailovou
adresu petr.chvatal@holesov.cz. Letos bude probíhat
příjem návrhů do 2. března 2020. Nominační formulář
je možné stáhnout na stránkách města Holešova v sekci
Město – Dotace a ocenění – Osobnosti města Holešova nebo si jej vyzvednout osobně na Městském úřadě,
na odboru kultury, školství a památkové péče.
Nominovat můžete 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
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 některý obor lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří jméno Holešova
doma i ve světě. Cenu od roku 2009 získali Miroslav Olšina,
Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lubomír Bartošek, MgA. Karel
Košárek, Ing. František Rafaja, Ing. František Hostaša, Josef
Jakubčík , JUDr. Jarmila Pokorná, Milan Šrámek a Jan Flora.
Na osobnost města Holešova v oblasti sportu, kultury
a dalších aktivit může být nominován člověk či kolektiv,
který působí či působil na území města Holešova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit uděluje rada
města. Cílem vyhlašování osobností města v uvedených
oblastech je podpořit veškeré aktivity v tělovýchově, sportu, kultuře, volnočasových a dalších oblastech, seznamovat
s nimi širokou veřejnost a snažit se tak o jejich propagaci.
Čin roku má podpořit a ocenit jednotlivce nebo skupinu lidí
organizovanou či neorganizovanou za významný čin nad

rámec jejich činnosti. Všechny výše uvedené kategorie lze
udělit in memoriam. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění
musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené
ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu…).
Mgr. Ilona Augusti,
odbor kultury, školství a památkové péče

Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2020
Také v roce 2020 bude město Holešov poskytovat
za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní,
společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí
dotace. Tentokrát z Fondu kultury, sportu, vzdělávání
a sociálních věcí města Holešova (dále jen FKSVSV).
Zastupitelstvo města dne 4. listopadu 2019 schválilo zřízení FKSVSV, který navazuje na dřívější Fond kultury, sportu
a vzdělávání. Nově bude možno čerpat dotaci z následujících programů: Akce milion, mimořádné finanční dotace,
dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež, dotace na mládežnická družstva
v dlouhodobých soutěžích, dotace na významné akce v Holešově, dotace na sociální služby a dotace na sociální oblast.
Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově či
s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové orga-

nizace…). U mimořádných dotací, dotací na významné
akce v Holešově a dotací na sociální oblast i fyzická osoba
a fyzická osoba podnikající.
Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři 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 (je možno nahradit sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně)
3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2
Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace
z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ
Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, nebo
jsou k dispozici na internetových stránkách města (www.
holesov.cz, sekce Město – Dotace a ocenění – FKSVSV).
Největší finanční částka je tradičně rozdělována
v programu Akce milion. Uzávěrka příjmu žádostí bude
2. 3. 2020. Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace
bude probíhat v termínu 1. 3. 2020 – 30. 11. 2020. Podstatnou změnou v pojetí mimořádných finančních dotací je
jejich poskytnutí pouze na opravdu mimořádné účely, ne
na každoročně se opakující akce. 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.
Mgr. Ilona Augusti
odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

Kdo si hraje, nezlobí
Již podruhé jsme mohli díky finanční podpoře firmy
Tesco z grantu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ zrealizovat
předvánoční Pokusohraní pro děti prvního stupně základních škol. Během několika předvánočních dnů proběhla
v dětských kolektivech 1. ZŠ Holešov a SVČ TYMY malá
ochutnávka z aktivit, které debrujáři běžně při svých setkáních realizují. Během třičtvrtěhodinového programu
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jsme si hráli, vyráběli a přitom se dozvídali různé zajímavosti
z fyziky, chemie a přírodovědy. Na závěr samozřejmě nemohl
chybět všemi dětmi oblíbený sliz. Ve zkoumání přírodních zákonitostí míníme pokračovat i v roce 2020, protože děti jsou
přirozeně zvídavé, rády objevují, pozorují, zkouší a právě proto je jim potřeba vědecké experimenty prezentovat zábavně
a s nadšením.
Barbora Winklerová a debrujáři z TYMY

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

Slabikář
Tak jak je to u všech škol, prvňáčci dostávají slabikáře později než ostatní knihy.
V Martinicích prvňáčci měli slavnostní předávání
slabikáře také, ale nebylo jen tak obyčejné, bylo přímo
v pekelné knihovně i s čerticí.
Malí rarášci měli nejdřív pohádku přímo na míru,
poté dostali medaile za to, že už zvládli celou jednu
učebnici „Živá abeceda“. Protože se blížil Mikuláš, pekelnice knihovnice jim rozdala balíčky se sladkostmi a také
s volnou vstupenkou přímo do Pekla Čertoviny pro rodiče, kde byla mapa, ať se jedou podívat jak to v Pekle
vypadá. Na co se děti nejvíce těšily, byly nové Slabikáře.

Pekelnice knihovnice vše popletla a rozdala jim staré slabikáře našich maminek, babiček i prababiček dokonce
i ten krásný červený. Bohužel děti je nechtěly, tak musela čertice dát ty krásné nové SLABIKÁŘE se záložkou
a znakem naší knihovny - sovičkou. Učitelka dětem předala ještě v tento slavný den i pera.
Děti jsou moc šikovné a rády se učí, musím je také
pochválit. A to nejen prvňáčky, ale celou školu, že si chodí půjčovat naše krásné knihy z knihovny.
Děkuji za skvělou spolupráci, jak se školou, tak
i místní školkou v Martinicích.
Vaše knihovnice Renča a Ivča

Víte, jak se narodil Ježíšek?
…my už ano…a to díky těm našim nejmenším
z MŠ Žopy, kteří nám vyprávěli o zvěstování, putování,
narození a velké radosti, která nás potkala, a my si ji
každoročně v tuto dobu připomínáme. Vánoční pásmo
bylo plné nejen vyprávění, ale i krásných českých koled a

úsměvných básniček. Rozzářená očička našich dětí, plná
očekávání a radosti, nás vrátila zpět do dětství a naplnila
pokorou a štěstím… A při závěrečném, až spartakiádním výkonu dětí, na vánoční písničku zpěváka, který nás
opustil, se v nejednom oku zaleskla slza.

Chtěla bych touto cestou vyjádřit obdiv a poděkování paní učitelce Haně Němcové a celému kolektivu MŠ
Žopy, kteří se dětem po celý rok s láskou a péčí věnují.
jedna z babiček

Tělocvična II. ZŠ září novotou
V pátek 6. 12. 2019 byla oficiálně uvedena do provozu zrekonstruovaná tělocvična
v II. základní škole Holešov. V tělocvičně v uplynulých dvou měsících proběhla výměna
podlahové konstrukce, hydroizolace a také výměna obložení stěn. V rámci rekonstrukce
tak byla demontována původní dřevěná podlaha, byl upraven podklad a položena byla
nová sportovní litá PUR podlaha. Kromě toho byla budova také podřezána.
Paní ředitelka Helena Moravčíková při slavnostní kolaudaci zmínila několik úryvků
z historických pramenů. Citovala dokument z roku 1931, tedy roku, ze kterého původní
tělocvična pocházela. Pár slov doplnil také starosta města Holešova Rudolf Seifert.
Pro žáky II. základní školy tak vzniklo moderní sportoviště, které splňuje všechna
kritéria pro plnohodnotnou výuku tělesné výchovy. Celá rekonstrukce si z městského
rozpočtu vyžádala 2 miliony korun.
Hana Helsnerová

až
Kč
5001500,až 1500 Kč
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Jak se mají prvňáčci na 1. ZŠ?
Uplynul už skoro školní půlrok a prvňáčci na 1. ZŠ
v Holešově se naučili spoustu nových věcí a dovedností.
Učivo jednotlivých předmětů se prolíná a prokládá hrou
a pohybem. Ve třídě 1. B motivuje paní učitelka práci
barevnými pastelkami. Děti si už umí celé své jméno
přečíst na papírové tužce, která slouží i k opakování anglických slovíček s názvy barev. Hned potom žáci přejdou
na výuku matematiky, samostatně počítají a vytvářejí
příklady na sčítání včetně počítání s nulou. Pastelky
slouží i k hodnocení práce dětí nebo ke značení splněných či nesplněných úkolů.

Děti v 1. A mají hudební výchovu spojenou s veselým pohybem a využitím videí na interaktivní tabuli. Učí
se doprovázet na drobné rytmické nástroje a zpívají při
doprovodu klavíru. Zpěv a pohyb zařazuje paní učitelka
kdykoli během celého dne, aby se žáci protáhli nebo
navodili dobrou náladu. Veškeré aktivity obě zkušené
paní učitelky doplňují prvky moderních vyučovacích
metod. Využívají takové prvky Hejného matematiky,
které podporují naši tradiční výuku a rozvíjí logické myšlení. Metodou CLIL se snaží upevňovat anglická slovíčka
i v předmětech jako je třeba matematika nebo prvouka.

Pro příští školní rok chystá 1. ZŠ ještě větší důraz na
dnes již nezbytnou znalost angličtiny. Posílíme hodiny
výuky anglického jazyka v nejnižších ročnících, kde se
děti učí nejsnáze a jsou motivované každým drobným
úspěchem.
Budoucí prvňáčci proto budou mít o 1 hodinu angličtiny navíc v 1. i 2. ročníku. Rodiče se mohou podívat na
fotografie a krátká videa z výuky na webových stránkách
školy, kam je postupně umisťujeme.
J. Růžičková

Hravá věda nás baví
V nabídce mimoškolních aktivit na 1. ZŠ Holešov se
v letošním roce objevila novinka, a to Badatelský klub.
Nejedná se však pouze o strohé rozšíření znalostí z přírodovědné oblasti. Žáci totiž mají možnost vyzkoušet
si všechny znalosti v praxi v podobě efektních pokusů
v naší školní laboratoři. Všechny aktivity jsou samozřejmě přizpůsobeny věku žáků, kteří klub navštěvují.
A vždycky velmi rádi uvítáme příležitost výsledky naší
činnosti prezentovat našim spolužákům.

Nyní máme za sebou téměř půl rok setkávání a je
vidět, že děti rozhodně nelitují 90 minut, které tráví ve
škole odpoledne po vyučování, protože se naše řady
postupně rozšiřují o další kamarády. Pevně věříme,
že díky zábavnému bádání i ostatní děti projeví zájem
o hravou formu výuky a vzroste tak zájem žáků o přírodní vědy ještě více. Věřte, že přírodní vědy mohou být
velice zábavné a vzrušující.
Bára Winklerová, 1. ZŠ Holešov

3. ZŠ Holešov uvedla do provozu novou pracovnu
Výuka v moderních odborných pracovnách je v dnešní
době velmi důležitá. Učení se stává pro žáky atraktivnější,
probouzí u nich větší zájem o další poznávání a zároveň
poskytuje i lepší výchozí postavení při přestupu na střední
školu.
Další z moderních odborných pracoven na 3. Základní škole Holešov uvedlo do provozu vedení města Holešova, ředitel školy i přítomní hosté v pondělí 16. prosince
2019. Hlavním cílem projektu „Modernizace multimediální učebny fyziky a vybudování školního poradenského
pracoviště“, financovaného z Integrovaného regionálního
operačního programu, výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“, je zvýšení kvality ve vzdělávání.
Nová multimediální učebna fyziky je zaměřena na
výuku přírodních věd, ale v rámci projektu proběhla také
důležitá modernizace počítačové sítě školy. Bylo vybudováno nové školní poradenské pracoviště a prostřednictvím bezbariérového přístupu osob tělesně znevýhodněných do nově zrekonstruované učebny zajišťujeme
rovný přístup ke vzdělávání všech žáků školy. Úpravou
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venkovního prostranství před školou, vybudováním chodníku, výsadbou nové zeleně a pořízením mobiliáře jsme
dosáhli i dalšího projektového cíle - zpříjemnění pobytu
žáků a pracovníků školy v jejich každodenním pracovním
prostředí. Stejně tak jsme tímto zlepšili prostředí pro rodi-

čovskou veřejnost, která ke každé škole nerozlučně patří.
Díky podpoře zřizovatele a výborné spolupráci s dodavatelskými firmami se nám podařilo projekt zrealizovat
v řádném termínu. Naši žáci tak v pondělí 16. prosince
dostali krásný dárek k Vánocům.

www.holesov.cz
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Gymnázium + umění + věda = Erasmus+ EDINN
V rámci projektu EDINN, který je součástí programu
Erasmus+, se čtyři studenti ze třídy Septima společně se
svou učitelkou anglického jazyka Mgr. Marií Otépkovou
zúčastnili zahraničního výjezdu do krásného historického města Citta di Castello v Itálii, kde sídlí naše partnerská škola Polo TecnicoFranchetti-Salviani.
Naše cesta začala na vlakovém nádraží v Přerově,
kde jsme se všichni setkali a odjeli odsud vstříc neznámému.
Ve večerních hodinách jsme přijeli do místního rodinného hotelu s velmi milou paní domácí, která nám
každé ráno chystala tradiční italskou snídani.
Oficiální program setkání pro všechny partnerské
země (Rumunsko, Finsko, Portugalsko, Itálii a ČR) byl
zahájen v úterý. Italští studenti si pro nás připravili prohlídku školy, která má dvě budovy, historickou a moderní. My jsme nezaháleli a hned od začátku jsme se snažili
navázat s ostatními studenty vřelé vztahy. Oběd ve školní
jídelně byl příjemným překvapením a po něm následoval
workshop, který nám objasnil propojení mezi matematikou a hudbou. I když téma bylo velmi zajímavé, provedení bylo pro všechny poměrně náročné, hlavně kvůli
tomu, že byl celý workshop veden v anglickém jazyce.
Ve středu dopoledne jsme byli přivítáni na radnici
zástupkyní vedení města, která nám nabídla i prohlídku
městské knihovny. Ta se nachází v původním měšťanském domě slavné italské rodiny Franchetti. Další zastávkou bylo muzeum tisku GrifaniDonati, kde si mohli
všichni vyzkoušet různé historické metody tisku.
Další workshop na téma umění a geometrie vedl známý italský malíř Giampaolo Tomassetti a tady se začal naplno projevovat umělecký um mužské části naší výpravy.
Čtvrteční dopoledne se neslo v duchu kultury, a tak
jsme navštívili místní tržnici, památky a velmi zajímavé
muzeum světoznámého malíře Alberta Burriho, jehož
obrazy mají hodnotu milionů dolarů. Další praktickou
ukázkou propojení kultury a vědy byl seminář zaměřený
na neinvazivní diagnostickou metodu, která se používá
při analýze světoznámých uměleckých děl.

Poslední den před odjezdem z Citta di Castello jsme
měli možnost si vymodelovat vlastní šachovou figurku
v počítačovém programu CAD a následně si nechat tuto
figurku vytisknout na 3D tiskárně, takže máme památku na tento neopakovatelný zážitek. V odpoledních
hodinách byla naše výprava provedena ještě druhým
muzeem děl již zmiňovaného umělce Burriho a úplně na
závěr tohoto dne jsme všichni obdrželi certifikát o účasti
a poté se přesunuli ke společné večeři.
Před odletem do ČR jsme navštívili Florencii, kde
jsme si nejprve prošli krásné historické centrum, ochutnali pravou italskou zmrzlinu a nakoupili potřebné
suvenýry a typické italské produkty. Večer jsme si dali
poslední italskou večeři v Mercatocentrale (hlavní tržnice), která je vyhlášeným místem regionálních potravin
a můžete zde ochutnat mnoho italských tradičních jídel.
V neděli odpoledne jsme řekli Itálii Arrivederci a vydali se na cestu domů. Ačkoliv v Itálii velmi často pršelo,
teploty se pohybovaly docela vysoko a všichni jsme tak
mohli chodit v relativně lehkém oblečení. Velký šok jsme

však zažili na letišti Václava Havla v Praze při východu
z letiště, kde se teploty pohybovaly kolem nuly. „Naštěstí“ jsme se všichni zahřáli při mírném klusu na autobus
MHD
Celkově jsme byli s celou akcí velmi spokojeni,
protože i přes pár drobností jsme měli všichni možnost
načerpat nové zkušenosti a získat si přátele z celé Evropy. Posuďte sami, jak se ostatním studentům tento
zážitek líbil.
Kateřina Zelinková: „Překonala jsem své obavy
z mluvení v cizím jazyce před lidmi.“
Radim Jadrníček: „Měl jsem možnost poznat jiné
školní zázemí a uvědomil jsem si, že máme být na
co pyšní.“
Za tým studentů: Jan Kolář
Za projektový tým: Mgr. Marie Otépková

Na holešovské ZUŠ povedou kurzy vynikající umělci
ZUŠ F. X. Richtera přivítá v průběhu roku 2020 renomované interprety a pedagogy, kteří povedou kurzy
pro žáky a učitele školy. Jedná se o projekt spolupráce
odborníků z praxe a pedagogů základních uměleckých
škol (Operační program výzkum, vývoj a vzdělání).
V Holešově se tak mimo jiné představí vynikající pedagog a violista Pavel Nikl, cembalista, umělecký vedoucí souboru Musica Figuralis a uznávaný odborník na
hudbu moravských skladatelů 18. stl. Marek Čermák,
znamenitá hráčka na zobcové flétny a traverso Tereza
Vondráková, či dirigent a klavírní pedagog z kroměřížské
konzervatoře Jiří Kadavý. Díky tomuto projektu se budou
moci zapojit také žáci výtvarného oddělení školy, a to do
kurzu animace pod vedením zlínské animátorky Mirky
Hromádkové.
Petr Jurášek, ředitel školy

Cembalista Marek Čermák
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Zlatý oříšek doputoval do Holešova, získal jej talentovaný
Kryštof Vaněk
V říjnu loňského roku proběhlo v Holešově krajské
kolo Zlatého oříšku. Uspořádalo jej SVČ Tymy, které má
na svědomí také to, že byl do Zlatého oříšku nominován
všestranně nadaný student holešovského gymnázia
Kryštof Vaněk. Dne 1. 1. 2020 bylo Českou televizí odvysíláno velké finále této soutěže a Kryštof se ocitl mezi
vítězi. Tento mladý muž je mezi svými vrstevníky téměř
přírodním úkazem, protože se nezabývá jen jednou zálibou, ani dvěma, ani třemi – je jich mnohem víc. Kryštof
je fotograf, hudebník, skladatel, spisovatel, sportovec,
vědec a ještě k tomu má ambice stát se lékařem. Více
nám prozradil v rozhovoru.
Kryštofe, dovolím si tykat, snad to nevadí.
Velice gratuluji ke krásnému vítězství a zisku Zlatého oříšku. Jak se cítíš jako jedno ze sedmi nejtalentovanějších dětí České republiky?
Děkuji za gratulaci. Pocit je to úžasný, beru to jako
završení mého snažení, u kterého jsem vytrval i přesto,
že mé okolí mi to příliš neulehčovalo. Často jsem byl vystaven situacím, které bych nepřál ani svému nepříteli.
V úvodu jsme vyjmenovali několik zálib,
kterým se věnuješ. Dokázal bys některou z nich
vyzdvihnout? Je některá, která tě baví o malinko
více než jiná?
Všechny mě baví stejně, pěkně se navzájem prolínají a vytvářejí pomyslnou náplň mého života. Kdyby
mne některá z činností bavila méně, tak bych se ji asi
plně nevěnoval a zároveň, bude-li možnost posunout se
v kterémkoliv oboru dál, budu to brát jako výzvu.
Jak si rozděluješ čas, aby ses každé zálibě
mohl věnovat přiměřeně dlouho? Dle toho výčtu
máš zaplněnou každou minutu svého volného
času.
Častá a velice pěkná otázka. Je pravda, že den má
jen dvacet čtyři hodin, což je pro každého stejně, ale vše

Pořad je možné zhlédnout v iVysílání České televize v odkazu https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13085180134-zlaty-orisek-2019/31929131028

je pouze otázkou organizace. Velkou zásluhu na tom nesou také moji rodiče a sestra.
Ve svém medailonku jsi zmínil, že by ses chtěl
stát lékařem. Co Tě na tomto povolání láká?
Zajímám se o lidské tělo jako takové. Zajímavá je
funkce svalů, kostry, mozku …
Kdo je Tvým životním vzorem?
Životní vzor přímo nemám. Inspiraci nacházím všude kolem sebe.
Kdo tě přivedl k jednotlivým odvětvím, kterým se věnuješ?
Tak jak to většinou bývá, tím prvním, kdo vás nasměruje jsou rodiče. A pokud jsou všímaví, podpoří
vás v činnosti, kterou si oblíbíte, a nebudou vás nutit
do toho, co je okolím vnímáno jako atraktivní. Ani u mne
tomu nebylo jinak. I když,
v případě extrémních překážkových závodů přišla nejdříve
nabídka na focení závodu
Spartan Race, které jsem si
později oblíbil i jako sportovní aktivitu.
Jak je to se školou? Je
nějaký předmět, který tě
nebaví?
Tak ten opravdu nemám. I když je jedna aktivita,
ze které mám respekt, a tou
je basketbal. Důvod je prostý, mám strach, že si při boji
o míč srazím prsty, anebo ještě hůř, zlomím ruku, což se už
také stalo. No a se sádrou se
pak špatně hraje na hudební
nástroje.
A který předmět je naopak Tvým oblíbeným?
Baví mne všechny předměty. Školu miluji od sklepa
až po půdu.

kážkových běhů, teď Zlatý oříšek… Jaké další
úspěchy máš na svém kontě?
Za poslední dva roky jsem získal téměř padesát ocenění převážně v mezinárodních a celostátních soutěžích
v oblasti fotografování, psaní literárních příběhů, hry
na hudební nástroje a také za sport. Vyzdvihnout bych
mohl třeba literární soutěž Mensy ČR, kterou jsem vyhrál, a má povídka byla vytištěna ve sborníku.
Úžasné, nezbývá než smeknout. Snad se Ti
bude ve všem dařit i nadále, obdivuji Tě a přeji
mnoho dalších životních úspěchů.
Děkuji.
Hana Helsnerová

Viděli jsme několik
medailí z extrémních pře-
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Adventní koncerty ZUŠ měly úspěch
Po vzoru loňského roku se na holešovském náměstí
rozezněly tóny hudebních nástrojů a hlasy studentů Základní umělecké školy F. X. Richtera při adventních koncertech. Představili se zpěváci, hráči na flétny, klávesy
i akordeony. Při prvním koncertu náměstím zněly nejen
české koledy a vánoční písně, ale také hity zahraničních
zpěváků. Na žáky ZUŠ se přišla podívat spousta posluchačů, takže se holešovské náměstí opět zaplnilo. Kromě
poslechu bylo možné také přispět do zapečetěné kasičky
nadačního fondu Krtek, který se snaží zlepšovat život
onkologicky nemocným dětem.

I čtvrtá adventní neděle 22. prosince byla na náměstí Dr. E. Beneše, v krásném prostředí plném světel, opět ve
znamení hudby. Žáci ZUŠ si se svými učiteli připravili opět
velmi milý program. V jeho první části, moderované Sylvií Šimečkovou, vystoupili ti menší – soubor zobcových
fléten, malé zpěvačky, klavíristky a trumpetista. Zahráli
a zazpívali řadu vánočních koled včetně velmi starých
staročeských a také vánoční písně a skladby ze staré
Francie a Anglie. V druhé části potom hrál skvělý ZUŠ
Band, složený ze starších žáků školy pod vedením Adama
Coneva, moderní hudbu opět s vánočními motivy.

I při druhém adventním koncertu ZUŠ byl otevřen
stánek Nadačního fondu Krtek, který se zabývá pomocí
onkologicky nemocným dětem. Celkově během obou
koncertů bylo vybráno krásných 25 226 Kč.
Hana Helsnerová, Karel Bartošek

Přípitek rudým vínem za rudou krev aneb „Ať to teče“
V předvánoční době se stalo nádhernou tradicí
setkání zástupců vedení města Holešova s těmi nejzasloužilejšími z nás – mnohočetnými dárci krve, lidmi,
u kterých je bezpečně prokázáno, že svými opakovanými velkorysými činy zachránili spoustu životů, umožnili
vrátit zdraví spoustě nemocných. To co dárci krve dělají,
se velmi podobá činům andělů – jen je málokdo zná
a málokdo oceňuje. I letos, 18. prosince v podvečer, přijali starosta města Holešova Rudolf Seifert a místostarosta
Milan Roubalík pětici skvělých lidí. Za padesát odběrů
krve obdrželi „Pamětní list města Holešova v deskách“
a věcný dar Jan Vymazal a Jaroslav Štébr, za sto odbě-

rů peněžitý a věcný dar Marie Jurčíková, Libor Bořuta
a František Icela. Tito nenápadní a přitom nesmírně stateční, skromní a obětaví lidé si připili s vedoucími představiteli města jak jinak – červeným vínem s přípitkem
„Ať to teče!“ a leitmotivem jejich besedy bylo nezvratné
odhodlání v čestném dárcovství krve pokračovat „pořád
dál“. Slova nestačí na to, abychom těmto andělům mezi
námi s obrovským pocitem dluhu a vděčnosti poděkovali!!!!
Tak ať to teče!!!!
Karel Bartošek

Kouzelná kombinace - Moravské děti a Vladimír Hron
Pro vánoční naladění si do velkého sálu holešovského zámku dorazily stovky lidí. Unikátní a milý koncert si
pro ně připravily Moravské děti v doprovodu Vladimíra
Hrona. Moravské děti včetně sólistů vystoupily pod vedením Lenky Poláškové, na klavír je doprovázela Lenka
Mergentalová. Patřila jim první část koncertu. Vladimír Hron pak představil písně české i zahraniční třeba
i s vlastními texty. Taktéž vystoupil nejdříve samostatně, po přestávce už ale bylo podium pro sbor i známého
zpěváka a baviče společné. Vladimír Hron sám podotkl,
že vánoční koncerty miluje, a že si je také náležitě užívá. A bylo to znát. Tato hudební kombinace vykouzlila
opravdu krásnou atmosféru.
Hana Helsnerová
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Holešovští dobrovolní hasiči nadělovali…
Hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Holešov a kovbojové z divadelního spolku Wild Western Holešov, kteří
jsou rovněž členy SDH Holešov, nadělovali.
Před nedávnem holešovští dobrovolní hasiči
z iniciativy paní Vančurové z Holešova uspořádali sbírku
plyšových hraček.
Vyhlášení této akce se setkalo s nemalým ohlasem
a obyvatelé Holešova a okolních obcí místní hasiče téměř zasypali plyšovými hračkami.
I přes velký zájem veřejnosti byli však hasiči nuceni
po krátké době sbírku ukončit především z kapacitních
důvodů. Nyní v době předvánoční se rozhodli předat
nasbírané hračky těm, kterým byla sbírka určena –
a to dětem v nemocnicích, azylových domech, dětských
domovech apod. Dne 20. 12. 2019 zamířili na Dětské
oddělení Kroměřížské nemocnice, kde během vánoční

besídky předali polovinu plyšového nákladu. Se zbývající částí hraček zamířili do Azylového domu pro ženy
a matky s dětmi Charity Kroměříž.

Na obou místech se hasičům dostalo vstřícnosti
a poděkování, připojeno bylo také přání krásných Vánoc
a štěstí v novém roce 2020.
Michal Petráš

Jednotka Hasičů města Holešova a Sbor dobrovolných hasičů „Kovbojové“
nadělovali nejen dětem v azylovém domě
Vánoční pohodu, přátelskou a milou atmosféru
přivezli do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
v Kroměříži profesionální a dobrovolní hasiči z Holešova.
Jejich výjimečná a pro nás všechny ojedinělá návštěva byla plná překvapení. Pod vánočním stromečkem
čekalo na naše děti několik desítek plyšových hraček
a drobných dárků, dokonce nejeden plyšák skončil i v rukou některé z maminek. Hasiči však mysleli i na nás, pracovníky, v podobě velkého plyšového opičáka, který se stal

symbolem dobré vůle, pomoci a podpory a má své místo
na recepci, kde stráží všechny kolem. Jmenuje se Bobo
a tak trochu připomíná vedoucího našeho azylového domu.
Všem patří náš velký dík za jejich srdce na dlani i andělská křídla, která chrání ty, co nemají domov ani rodinu. Velmi děkujeme za společné zpívání, společné chvíle
i přátelství.
Libor Jarmar

Výsadkoví veteráni bilancovali
Jeden z nejaktivnějších holešovských spolků, Klub výsadkových veteránů Holešov, uspořádal v pátek 14. prosince
ve společenské místnosti internátu Vyšší a střední policejní
školy Holešov slavnostní výroční členskou schůzi. Tohoto
milého setkání se kromě množství členů – výsadkových
veteránů - zúčastnili i významní hosté, kteří jednání srdečně pozdravili s přáním krásných vánoc a štěstí v novém
roce. Kromě starosty města Rudolfa Seiferta to byli jednak
zástupci spřátelených výsadkářských klubů z jiných měst –
z Bratislavy Miroslav Daraš, ze Zlína Josef Kraus, z Prostějova František Lejsek. Výroční schůze se zúčastnili rovněž
výsadkářští velitelé v aktivní službě – plk. René Sábela, bývalý velitel 102. praporu z Prostějova, nyní působící v Opavě
a pplk.. Pavel Hriník, současný velitel prostějovské „stodvojky“. Výroční schůzi pozdravil rovněž zástupce hostitele, plk.
Andrej Rohál, zástupce ředitele Vyšší a střední policejní školy ministerstva vnitra v Holešově. Schůzi řídil místopředseda
spolku, Josef Bartošek, a kromě zdravic hostů byla na programu zpráva o činnosti, přednesená předsedou Andrejem
Hricem, plán činnosti na rok 2020, zpráva o hospodaření
a zpráva kontrolní a revizní komise. Protože letošní rok není
volební, zůstávají orgány klubu ve stejném složení jako
v minulém roce. Veteráni si připomenuli členy svého spolku,
kteří v letošním roce opustili jejich řady troubenou vojenskou večerkou. Účastníci schůze si mohli prohlédnout rovněž vystavené kroniky klubu, které na vynikající úrovni vede
kronikář klubu, Luděk Stoklásek. Holešovský klub výsadko-
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vých veteránů přímo překypuje aktivitou, kromě vlastních
klubových akcí jeho členové pořádají řadu akcí pro mládež,
hlavně v oblasti branné výchovy, působí jako rozhodčí a organizátoři branných závodů například pro pracovníky Městského úřadu Holešov, vystupují jako uniformovaná složka
při slavnostních příležitostech nejen ve městě Holešově, ale
i v řadě míst Zlínského kraje, Moravy i Čech, spjatých s bojovými tradicemi, odbojem a válečnými událostmi. Nezbývá
než klubu popřát i do roku 2020 stejnou energii a aktivitu
a za město Holešov srdečně poděkovat za práci a pomoc,
které ve velké míře klub a jeho členové poskytují.
Karel Bartošek
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VÝROČÍ - ÚNOR
2. 2. 1910

15. 2. 1840

8. 2. 1915

20. 2. 1890
28. 2. 1905

V Holešově-Všetulích se narodil DOLEŽEL Jaroslav, rymický vlastivědný pracovník a pracovník holešovského muzea. Jeho články ve Zprávách Oblastního muzea jihovýchodní
Moravy v Gottwaldově se týkají archeologických nálezů v Míškovicích, Rackové, Dobroticích a Rymicích. Např.: „Pecovitá jáma z Holešova“, „Paleolitická stanice z Míškovic
u Holešova“, „Nové numizmatické nálezy na Holešovsku“, „Pravěké osídlení Rymic a okolí, okr. Kroměříž“, „Pravěké a historické nálezy z Rackové“. Pracoval v místní pobočce
České numizmatické společnosti v Holešově. Známý a vyhledávaný odborník na vytváření replik vzácných ražeb mincí. (†20.6.1991) – 110. výročí narození
Zemřel GALLAŠ Josef Heřman Agapit, malíř, lékař, spisovatel a buditel. Syn hranického sochaře, řezbáře a malíře Františka Gallaše (1723–1795). Vystudoval piaristické gymnázium v Lipníku nad Bečvou. Roku 1774 nastoupil na teologickou fakultu do Olomouce, studia nedokončil. Roku 1778 odešel do Vídně, kde se věnoval studiu malířství. Na
živobytí si vydělával jako malíř pokojů a kondicemi studentům z majetných rodin. Navštěvoval také přednášky z anatomie a koncem roku 1783 byl přijat jako chirurgický
praktikant u vojenského chirurga Valentina Göpflera. Císař Josef II. ho pověřil, aby provedl tajnou inspekci všech vojenských nemocnic protitureckého tažení. V listopadu
1788 byl Gallaš z fronty přeložen do Haliče, kde v lednu 1791 následkem nemoci oslepl. Zrak se mu později částečně vrátil, ale byl pensiován a v říjnu 1791 se vrátil do Hranic.
Věnoval se příležitostnému léčení, zahradničení, malířství, regionální historii, literatuře i osvětovým projektům. Roku 1807 přeměnil část vlastního domu v nemocnici pro
chudé. Roku 1811 založil veřejnou kostelní knihovnu, od roku 1913 spravovanou Městským muzeem v Hranicích. S pomocí svého přítele P. Tomáše Fryčaje vydává obsáhlou
básnickou sbírku „Múza moravská“, která patří k čelným dílům českého národního obrození na Moravě. Z jeho obsáhlé literární tvorby mají dnes největší hodnotu jeho
autobiografické a národopisné práce. Josef Heřmann Agapit Gallaš je pochován na hranickém městském hřbitově v čestném hrobě č. 70 u pravé zdi. V Evropském literárním
klubu r. 1941 uspořádal jeho „Romantické povídky“ Bedřich Slavík. Zde najdeme pověsti a povídky z celé Moravy, z okolí Holešova a našeho regionu. (*4. 4.1756 v Hranicích)
– 180. výročí úmrtí
Narodil se TKADLČÍK Vojtěch, ThDr. Mons., duchovní a spisovatel. Navštěvoval obecnou školu v Kostelci, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a bohosloveckou fakultu
v Olomouci, kde byl v roce 1938 vysvěcen na kněze a v r. 1948 promován doktorem teologie. Působil jako kaplan ve Zdounkách a Olšanech u Prostějova. V letech 1945-1950
byl asistentem na Teologické fakultě v Olomouci. Po zavření fakulty je administrátorem v Rýmařově až do roku 1955, kdy mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské
činnosti. Roku 1989 je jmenován kancléřem Arcibiskupství olomouckého, v roce 1990 je pověřen vybudováním nově otevřené Teologické fakulty v Olomouci, stává se jejím
prvním děkanem. Světově uznávaný autor vědeckých prací publikovaných v časopisech „Slavia“, „Byzantinoslavica“, redaktor časopisu „Acta Academiae Velehradensis“. Editor
„Hlaholského misálu“. Zabýval se vznikem hlaholského písma a spolupracoval na vydání „Slovníku jazyka staroslověnského“ i na „Etymologickém slovníku staroslověnského
jazyka“. Podílel se na přípravě procesu svatořečení Jana Sarkandra a na diecézním procesu blahořečení arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Papež Jan Pavel II. jej jmenoval
papežským prelátem a později i apoštolským pronotářem (1990). (†25.12.1997 v Olomouci) – 105. výročí narození
Narodil se ŠTĚPÁNEK Pavel. Zasloužil se o zbudování hospodářské školy v Holešově, pro kterou v letech 1936-1938 vybudoval novou školní budovu (vedle kasáren), od r. 1932
byl jejím ředitelem. Za jeho redakce byla v r. 1948 vydána publikace „Skopalíkův památník: pamětní spis vydaný u příležitosti odhalení pomníku Františka Skopalíka před
budovou Zimní rolnické školy v Holešově 5. září 1948“. (†1. 8.1970 v Blažovicích u Brna) – 130. výročí narození
V Holešově se narodil TUČEK Vladimír. Převzal po svém otci Janu Tučkovi rodinnou tiskárnu. R. 1950 byla firma znárodněna. Hrobka rodiny Tučkových je na holešovském
hřbitově. (†30. 5. 1951) – 115. výročí narození

Silvestrovského pochodu v Němčicích
se zúčastnilo 142 nadšenců
Obyvatelé Němčic už několik let vědí, že si na 29. prosince nemají dělat žádné plány.
Koná se totiž tradiční Silvestrovský pochod. Akce, která má tradici více než 40 let, patří ve vesnici k těm nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším a dokonce každý rok nadšenců přibývá. Sejdou se všechny generace, aby si společně udělaly procházku, zasoutěžily si a opekly špekáčky.
„Letos se nás sešlo 142, což je historicky nejvíc. Jsem rád, že pochod je u lidí stále oblíbenější, přidávají se k nám i mladší generace. Nejmenšími účastníky byly děti okolo tří let, nejstaršímu bylo 68. Šlo v drtivé většině o místní obyvatele a jejich kamarády a známé,“ popsal
výšlap starosta Michal Štěpánek.
Také trasa pochodu je zavedená už spoustu let. Procházka začíná v Němčicích, jde se do
Kostelce a pokračuje se okolo hřiště do Karlovic. Tady je odpočinková zastávka u dětského
hřiště a dále se jde k věži ve Staré Vsi a do lesa Dubina ke studánce. To už se připravuje ohniště, opékají špekáčky, soutěží se například v přetahování lanem a malí i velcí si užijí spoustu
legrace. Poté trasa pokračuje přes Starou Ves zpět do Němčic do sportovního areálu na hřišti.
Na všechny, kteří osmikilometrovou trasu zvládli čekal guláš, vyhodnocení a drobné odměny.
Všichni si odnesli pěkné zážitky a i letos počítají s tím, že se 29. prosince opět zúčastní
Silvestrovského pochodu.
text: Jana Hlavinková
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Mezi oceněnými dobrovolníky ZK byli také dva z Holešova
Zlínský kraj 10. prosince 2019 již po 16-té ocenil dobrovolníky pracující s mládeží. Ocenění převzalo celkem
16 dobrovolných pracovníků působících v oblasti sportu,
tělovýchovy, kultury, folkloru i dalších volnočasových
aktivit dětí a mládeže. Mezi oceněnými byli také dva zástupci z Holešova – paní Vlasta Čablová, kterou navrhla
ZO ČZS Holešov a pan Stanislav Jaša – vedoucí kroužku
Mladý rybář ze SVČ TYMY Holešov.
Na úvod slavnosti vystoupil statutární náměstek
hejtman Jiří Sukop, který zdůraznil význam práce s mládeží. Poté všechny oceněné pozdravil také radní Zlínského kraje pan Miroslav Kašný. Ocenění dobrovolníci
obdrželi pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové
předměty. K tomuto ocenění paní Vlastě Čablové i Stanislavu Jašovi blahopřejeme a děkujeme za jejich příkladnou práci s dětmi.
Mgr. JarmilaVaclachová, SVČ TYMY

4. ročník „Pochodu pro prales“ byl zalit sluncem
Středisko volného času - TYMY uspořádalo v závěru loňského roku, 30. prosince
2019, již čtvrtý ročník pochodu Pro prales. Sraz účastníků byl ve14:00 hodin u obecního
úřadu na Rusavě, odtud se po krátkém úvodu třicítka nadšených milovníků hor a dobrodružství vydala na desetikilometrovou trasu Rusava – Hostýn – Rusava. Mezi účastníky
nechyběly ani malé děti.

Cílem akce bylo promítání a beseda o deštném pralese, která se konala v poutním
domě II. na Hostýně. Účastníci pochodu měli možnost zhlédnout nové záběry, které
pořídili aktivisté projektu Green life a Prales dětem – Zuzka a Milan – na Sumatře
a také na Slovensku. K velmi zajímavým záběrům patřily ty z korun stromů a záběry
z fotopastí. Objevili se na nich sloni, tygři, různé druhy opic a také zajímaví exotičtí ptáci.
Tak jako vloni, i letos přispěli účastníci pochodu dobrovolným příspěvkem na
pomoc deštnému pralesu. Vybrala se částka 1801,- Kč. Tyto peníze budou odeslány na transparentní účet projektu Prales dětem. Jedná se o ojedinělý český projekt,
který se hodně zaměřuje na spolupráci se školami. Více se dozvíte na www.pralesdetem.cz. Chtěla bych poděkovat Milanovi Jelíkovi a všem jeho spolupracovníkům,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. Poděkování si zaslouží také všichni
účastníci, malí i velcí. Odměnou všem byla tradiční placka a dobrý pocit z podpory
dobré věci. Děkujeme také pracovníkům restaurace v Poutním domě II. za příjemné
prostředí a možnost uskutečnit zde besedu. Již nyní vás zveme na pátý ročník, který
se bude konat 30. 12. 2020.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ – TYMY

Tradiční koledování na Zlatou neděli se Zrníčkem
V předvánoční čas 22. 12., si pro širokou veřejnost
připravil dětský folklorní soubor Zrníčko z SVČ -TYMY se
svými vedoucími tradiční vánoční program „Zvonečkové
koledování“ na náměstí E. Beneše v Holešově. V 9 hodin
se děti v hanáckých krojích sešly pod vánočním stro-
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mem, kde zazpívaly známé koledy a přednesly vánoční
pásmo doprovázené zvukem zvonečků. Všem divákům
rozdaly „šťastíčka“ - symbol štěstí, zdraví a lásky a vydaly se koledovat po holešovském náměstí. Za své koledování byly obdarovány sladkostmi i penízky. Děkujeme

všem, kteří přispěli do sbírky. Velké poděkování patří
všem koledníkům ze Zrníčka a jejich rodičům. Vykoledované příspěvky budou použity na činnost dětského
folklorního souboru Zrníčko.
Mgr. Jarmila Vaclachová

www.holesov.cz

TYMY

TYMY - plán akcí

Předvánoční Vídeň byla kouzelná

LEDEN
22. 1. Hypnotizér Kroulík – od 18 hodin
22.1. Drátkování pro začátečníky
24. 1. Ples TYMY – od 20 hodin
25. 1. Dětský karneval – od 15 hodin
29. 1. „V SÍTI “ – beseda na téma bezpečí na internetu – od 17 hodin, pro děti i rodiče
30. – 2. 2. Ledová Praha – zájezd pro děti i dospělé, návštěva různých muzeí, památek, koncert Děti
dětem
31. 1. Otevřený domeček – od 9 - 16 hodin
31. 1. Dárek za vysvědčení – přijď se pochlubit se
svým vysvědčením a dostaneš malý dárek

V sobotu 21. prosince 2019 uspořádalo SVČ – TYMY
tradiční předvánoční zájezd do Vídně. Nádherně vyzdobené ulice a parky se spoustou různých stánků a atrakcí
pro děti, byl pro všechny účastníky velký zážitek. Nepřekonatelná byla atmosféra vánočního trhu před vídeňskou
radnicí, někteří se zúčastnili také vánočního koncertu,
který se právě konal v budově radnice. Děti si vyrobily
krásné dárečky v rámci „Ježíškových dílen“, které jistě
udělaly rodičům radost pod stromečkem. Pronikavá vůně
punče nenechala nikoho jen tak projít bez ochutnávky
a hrníček se stal tradičním suvenýrem. Z Vídně odjížděli
všichni vánočně naladěni.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

ÚNOR 2020
Vyhlašujeme zimní fotosoutěž na téma: „Zimní
sportování“ – fotky zasílejte na: dankova@tymycentrum.cz do 28. února 2020
5. 2. Muzikohrátky s výtvarnými prvky - pro děti od
4 let v doprovodu rodičů
7. 2. Kurz italské kuchyně – přihlášky do 5. 2.
8. 2. Holešovský talent - talentová soutěž pro skupiny, páry i jednotlivce, otevřeno všem věkovým
kategoriím, soutěže se můžete zúčastnit v různých
oborech, např. pěvecký, hudební, taneční, divadelní, artistický, sportovní, zábavný aj., přihlášky poštou, e- mailem: vsetuly@centrum.cz nebo osobně
do 31. 1. 2020 v kanceláři TYMY
12. 2. Čaj o páté – od 17 hodin v čajírně TYMY setkání s dobrovolníky ERASMUS + a povídání v angličtině
12. - 13. 2. Valentýnské dílničky – od 15 -17 hodin
13. 2. Banát se musí zažít – beseda o návštěvě
u našich krajanů v rumunském Banátu – od 16 hodin
14. 2. Ping-pong turnaj – od 15:30 hodin
14. -15. 2. Noční valentýnské deskohraní - od 18:00
hodin, cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč
15. 2. Dívka roku 2020 - dívky a slečny přijďte ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá, soutěž je určena
dívkám ve věku 13 - 15 let. Přihlášky nejpozději
do 30. 1. 2020
19. 2. Italský a španělský večer – s dobrovolníky Zuelou a Fernandem od 17 hodin
21. 2. Večer s PC hrami
22. 2. Karneval na ledě – od 15 hod
26. 2. Cestovatelský večer – Čína

Vánoční „Noční deskohraní“
13. až 14. prosince se uskutečnilo v SVČ TYMY již tradiční Noční deskohraní. Hlavním programem večera byly
deskové hry, pro děti byly přichystány také další aktivity,
akční i zábavné hry, večerní povídání při svíčkách. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední setkání v tomto roce,
nechybělo ani předávání dárků pod stromečkem. Kromě
osobních dárečků nechyběly pod stromečkem také krásné
nové deskové hry, které udělaly všem dětem velkou radost.
Tradičním programem večera byly vánoční zvyky.
Děti si s velkým nadšením vyzkoušely pouštění svítících

lodiček ze skořápek ořechů a také krájení jablíčka. Nechybělo také zpívání koled a povídání o Vánocích.
Vánoční deskohraní bylo plné překvapení a radosti.
Proběhl také vánoční turnaj ve hře 3iQ, která se dětem velmi líbí. Přejeme všem dětem, aby prožily krásné vánoce
a pod stromečkem našly zajímavou deskovou hru.
Těšíme se na příští noční deskohraní, které se bude
konat z 10. na 11. ledna 2020.
Mgr. Jarmila Vaclachová ředitelka SVČ TYM

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
2. – 6. 3. JARNÍ POBYT NA HORÁCH– pobyt pro děti
spojený s lyžováním a zimními radovánkami
2. – 6. 3. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - denně program od
9:00 – 16:00 hodin, cena za celý pobyt 1800,- Kč,
v ceně program, výlety, pojištění, pedagogické vedení
7. 3. III. Holešovské setkání RC Modelářů
14.3. Finálový galavečer Holešovský talent
15. 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. 2020
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Futsal v Holešově v plném proudu
Za svou první polovinou se nachází okresní futsalová soutěž, kterou tradičně pořádá OKF
ve sportovní hale při 1. ZŠ Holešov! V 1. a 2. lize můžete sledovat napínavé souboje nejen
holešovských klubů. Letošní ročník přináší v 1. lize novinku v podobě únorového play-off!
Zajištěno občerstvení, vstup ZDARMA! www.futsalkm.banda.cz

Termíny turnajů jsou následující: 26. 01. 2020, 02. 02. 2020 a 15. 02. 2020!
Výsledkový servis po 4. Kole:

Holešovští Thaiboxeři již po šesté v Thajsku
Den po Vánocích, 25. prosince, vyrazilo šest Holešovských bojovníků thajského boxu společně s trenérským
duem na tréninkový pobyt v Thajském království. Po dvou
letech se jednalo o návrat do známého Campu Chalamkaw (bílý žralok) v provincii Krabi. Dvoufázové tréninky
byly nachystány speciálně jako příprava na holešovský
Večer bojovníků, který se uskuteční 14. února na holešovském zámku. Tímto Vás srdečně zveme na již tradiční
sportovní událost, kde můžete spatřit mistry ČR, Evropy
a světa. Přijďte podpořit domácí bojovníky ve sportu,
který je sice tvrdý, ale má ducha a fair play.
Osokin Petr
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NÁBOR SKP JUDO HOLEŠOV

Klub Juda SKP HOLEŠOV pořádá nadále v průběhu roku 2020
nábor nových členů!
Nábor probíhá na trénincích a je určen dětem od 6 do 10 let,
které mají kladný vztah ke sportu a zvládají alespoň základní cvičební úkony (kotoul vpřed/vzad)
Kdy a kde? Každé úterý a čtvrtek od 16:30 hod., tréninky probíhají v tělocvičně SPŠ MV Holešov – sraz vždy v 16:15 hod. před
bránou do SPŠ MV Holešov.
Co s sebou? Tepláky, triko s dlouhým rukávem (mikinu), pití
Více informací na tel. 605 881 632 (Martin Břeň), 777836727
(Jiří Hrbáč) 603 723 925 (Luboš Jindra).

Obec JankOvice
POřádá

MaŠkaRnÍ
Ples
Sobota
8. února
Sobota 11.
února2020
2017
ve 20.00 hodin
Hraje
kapela
RYTMIX
Hraje
kapela
KIKS
BRASS

bOHaTá TOMbOla
a ObčeRsTvenÍ
Účastníci v maskách mají slevu
na vstupném a obdrží slosovatelnou vstupenku.
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FILIP JAKUBČÍK velkým příslibem pro český golf
Bojovnost, touha dokázat něco výjimečného, jít za
svým cílem a plnit si své sny. Takto bychom mohli charakterizovat Filipa a jeho počínání po celou sezonu 2019.
Svými výsledky se dokázal stát nejlepším kadetem v České republice a zároveň dle oficiálního amatérského žebříčku mužů ČGF třetím nejlepším amatérem České republiky.
V současné době je devatenáctým nejlepším evropským
hráčem U16 a stále dokazuje, že patří mezi evropskou
špičku ve své kategorii (European Golf Rankings). Na
Czech International Amateur Championship 2019 byl nejlepším českým hráčem a pro český golf vybojoval v play
off druhé místo. Stal se historicky prvním Čechem, který
se ve svých patnácti letech zúčastnil nejvyšší evropské
Challenge Tour. Filip výborně reprezentoval Českou republiku nejen na Evropském šampionátu družstev do 18 let,
ale i na Evropském šampionátu družstev do 16 let. Svými
výbornými výsledky se také dokázal prosadit na německém šampionátu dorostenců a vybojoval si zde zařazení
do světového amatérského žebříčku (World Amateur Golf
Ranking). Jeho výsledky ho posunuly do pozice jednoho
z předních českých reprezentačních hráčů.
Definitivní tečkou za domácí golfovou sezonou bývá
již každoročně Večer českého golfu. Ten se letos uskutečnil
v neděli 15. prosince ve Slovanském domě v Praze. Jeho
průběh bylo možno sledovat i v přímém přenosu na televizním kanále Golf Channel. Během slavnostního večera
byli vyhlášeni nejlepší čeští golfisté. Mezi tyto oceněné
patřil i student holešovského gymnázia Filip Jakubčík,
který si převzal cenu Kadet roku.
Za úplně nejdůležitější část sezony je pro golfistu
považováno období od dubna do konce září. V něm se
hrají ty nejdůležitější turnaje. Všechno, co se děje předtím a potom, se dá pokládat za přípravu. Ta je ale klíčová.
V průběhu ní se Filip vždy snažil svými každodenními
několikahodinovými tréninky vypilovat hru a zlepšit kondici. Společně s hráči Národního týmu se také zúčastnil
golfového soustředění ve Skotsku, Turecku a v Arabských
Emirátech. Ani kondiční přípravu svých hráčů ČGF nepodceňuje. Pravidelně pro ně organizuje soustředění v Nymburce a Malé Úpě. Filipova příprava byla tedy velmi tvrdá,
ale vyplatila se.
Jeho prvním individuálním turnajem sezony 2019
byl Czech Golf Amateur Tour, který se konal na Kaskádě.
Filip obsadil skvělé čtvrté místo, když ho srazilo nepovedené první kolo za 78 ran. V těch dalších se ale vždy
dostal pod par hřiště, pokaždé 71 ran. Krátce po tomto
turnaji přišla velmi radostná zpráva. Česká golfová federace udělila talentovanému golfistovi jednu ze svých tří
karet na turnaj Challenge Tour. Filip v tu dobu už počítal
s tím, že si letos s profesionály zahraje, ale až v červnu,
v rámci turnaje Pro Golf Tour. Bylo to velmi nečekané, ale
o to více příjemné. Ve svých patnácti letech se stal prvním českým golfistou v tomto věku, který v této evropské tour profesionálů startoval. Byl nejméně zkušeným
hráčem, nervozitu ale necítil. Moc se těšil, že si zahraje
s nejlepšími hráči Evropy. Jen pár dnů po tomto turnaji,
začátkem června, odcestoval Filip do St. Leon-Rot, kde se
konal německý dorostenecký šampionát German Boys &
Girls Open, kterého se zúčastnilo v každé ze dvou kategorií
více než sto talentů. Filip zde předvedl výborná tři kola -8
(71+69+68) a jeho hra znamenala umístění v TOP 10.
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Skončil na šestém místě a to mu umožnilo zapsání se do
světového amatérského žebříčku (WAGR).
Koncem června se také konalo Národní mistrovství
ČR žáků a kadetů. Tentokrát se dějištěm bojů o titul stalo
hřiště Ypsilon Golf Resort nedaleko Liberce. V minulosti
se Filipovi podařilo tento titul Mistra ČR získat už třikrát.
V roce 2015 jako mladší žák a následně pak v 2017 a 2018
jako starší žák a kadet. Jeho cílem tedy bylo útočit na
zlatý hattrick. Svoji pozici papírového favorita potvrzoval
v průběhu celého turnaje a to nejen díky konzistentní
hře a výbornému patování. Velkým konkurentem mu byl
ale plzeňský Dan Hlaváček. Filipova kategorie, kategorie
kadetů, přinesla největší napětí tohoto turnaje. Po prvních dvou kolech byly výsledky Dana Hlaváčka a Filipa
naprosto vyrovnané. Třetí hrací den, na poslední jamce,
stáli oba chlapci na odpališti se shodným celkovým skóre.
Nakonec se ale o jedinou ránu z triumfu radoval Dan Hlaváček (70,70,73). Zklamán ale Filip určitě nebyl. Z Liberce
si odvezl stříbrnou medaili a titul Vicemistr ČR žáků kadetů
(70,70,74).
Celý měsíc červenec byl pak ve znamení reprezentace
České republiky na mezinárodních šampionátech týmů.
Tím prvním bylo Mistrovství Evropy družstev do 18 let
(European Boys´ Team Championship), který se konal ve
Francii. Této soutěže se každoročně účastní šestnáct nejlepších evropských týmů, kteří si postup zajistili svými
výsledky již v předešlém roce. Filipovi se na šampionátu
velmi dařilo. Ve dvou kvalifikačních dnech přinesl nejlepší
výsledky družstva (73,71) a ani v těch následujích, kdy se
hrála jamkovka, nezaváhal. Pro svůj tým vždy Filip získal
důležitý bod. Velmi podobně to pak vypadalo na Mistrovství Evropy družstev do 16 let (European Young Masters),
které se uskutečnilo ve dnech 25.-27.července na Kunětické Hoře. Jednalo se o nejprestižnější mládežnickou soutěž
roku 2019 v tuzemsku, pořádanou Evropskou golfovou
asociací. Na Kunětické Hoře se sešla opravdu vynikající
konkurence. Historicky se jednalo o nejvyšší účast a to 31
evropských zemí a výběr Asie a Pacifiku (32 týmů). 114
hráčů, těch nejlepších z jednotlivých zemí, měřilo své síly
a bojovalo o přední příčky. Filip hrál na tomto turnaji velmi

vyrovnaný golf a celkový výsledek -6 (69,69) pro něj znamenal šestou příčku. Svým umístěním v TOP 10 potvrdil,
že patří mezi evropskou špičku ve své kategorii.
Od 7. do 10. srpna se v Karlových Varech konalo mezinárodní mistrovství České republiky ve hře na rány, Czech
International Amateur Championship 2019. Přední příčky
tohoto mezinárodního turnaje v samotném závěru ovládli
silní němečtí hráči. Čekalo se ale jiné rozuzlení. Po třech
dnech bylo ve hře o titul pět Čechů v rozpětí čtyř ran. Bylo
nasnadě, že titul zůstane doma. Vlajku své země ale nakonec na domácím šampionátu nejvýše vynesl věkem ještě
kadet, patnáctiletý Filip Jakubčík. Hrál skvělý, vyrovnaný
golf, čtyři kola obešel v rozpětí výsledků pouhých dvou ran
(71,69,69,70). Po shodném skóre s německým hráčem Leonem Breimerem (-9), šli oba hráči do rozehrávky. Titul Filipovi unikl o poslední šťastný úder Němce, který zavěsil chip
in z patnácti metrů a získal titul Mezinárodního mistra České
republiky na rány. Filip byl na tomto turnaji nejlepším českým hráčem a pro český golf vybojoval v play off druhé místo. Třetí a čtvrté místo obsadili Němci Thomas Rosenmüller
a Patrick Harms. Po tomto výborném výkonu byla Filipovi
nabídnuta účast na D+D REAL Czech Masters, jediném turnaji Europen Tour v České republice. Filip ale odmítl. V tomto
termínu se totiž konalo Mistrovství ČR smíšených družstev
do 16 let a jako týmový hráč a srdcař nemohl svůj domovský klub nechat oslaben. Toto jeho rozhodnutí sklidilo nejen velký obdiv u samotného klubu v Brně, ale i u hlavního
kouče české golfové reprezentace Staffana Johanssona. Dva
dny po turnaji v Karlových Varech cestoval už tedy Filip za
svými klubovými spoluhráči do Béřovic, aby se zde všichni
pokusili získat pro svůj klub co nejlepší umístění. Finálový
šampionát se uskutečnil od 13. do 16. srpna a zúčastnilo se
ho šestnáct nejlepších družstev ČR, kteří se do této nejvyšší
soutěže kvalifikovalo. GC Brno bojovalo až do samého konce
a získalo bronzové umístění. Reprezentace klubu tímto ale
neskončila. Už ve dnech 19.-22. 8. se na hřišti Old Course na
Čeladné uskutečnilo Mistrovství ČR družstev do18 let. Filip
si se svým týmem vedl velmi dobře a společně postoupili
do finálových bojů o titul. Získali stříbrnou medaili, která
společně s bronzem z družstev U16 a dalšími úspěšnými
reprezentacemi znamenala nejúspěšnější sezonu v historii
klubu a zároveň dokládá absolutní postavení Golf Club Brno
mezi českými kluby. Svou golfovou sezonu ukončil Filip
v září, účastí na posledním turnaji Raiffeisenbank Czech
Golf Amateur Tour. Ta se konala na Kunětické Hoře od 6.-8.
září. I přes nepřízeň počasí se Filipovi podařilo potvrdit svou
golfovou pozici. S celkovým výsledkem -6(70,67,73) obsadil
skvělé druhé místo. Unavený, ale šťastný tedy ukončil Filip
tuto náročnou sezonu. Jeho počínání po celý rok 2019 ho
zařadilo mezi novou, velmi mladou generaci skvělých, sebevědomých hráčů, kteří svými výsledky dokazují, kdo bude
určovat směr českého amatérského mužského golfu. Je se
tedy na co těšit.
V závěru je ještě velmi důležité poděkovat všem, kteří se na Filipově úspěchu podílí. Kromě rodičů, golfových
a kondičních trenérů, je to i holešovské Gymnázium Ladislava Jaroše, které se snaží o skloubení náročné výuky
s rozvojem sportovního talentu. Velké poděkování patří
také městu Holešov, které tohoto sportovce již několik let
finančně podporuje. Všichni bez rozdílu mají na Filipově
úspěchu podíl a za to jim patří velké poděkování.
-red-
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100 let házené v Holešově /1919 - 2019/

Dějiny české házené v Holešově ve fotografiích - 3. část

Ligový zápas SK Židenice - SK Holešov byl sehrán 23. dubna 1944 v Brně - Židenicích.
Snímek z tohoto utkání představuje dva útočníky hostů, hráče ve světlých dresech. Vlevo
při střelbě, obklíčen trojicí domácích hráčů, je Vladimír Lochman, vpravo na hranici brankoviště je Rudolf Fuksa. Holešov vyhrál 9:5 (4:4). Branky hostů: Lochman 4, Fuksa 3, Pachl 2.
Přihlíželo 500 diváků.

Házená se v Holešově uprostřed čtyřicátých let dvacátého století těšila velkému zájmu
příznivců české, tj. národní házené, která je původní českou míčovou hrou od r. 1905. Dokazuje to i tato fotografie přeplněné východní části hlediště holešovského hřiště u parku.
V brance SK Holešov sleduje hru Bohumil Matlach, vpravo v pruhovaném dresu je střední
obránce a kapitán týmu Vladimír Polívka. Snímek byl pořízen asi v říjnu r. 1943.

Ligový zápas SK Holešov - SK Borovina Třebíč byl sehrán 19. září 1943 na hřišti u parku v Holešově. Na snímku domácí obrana, hráči ve světlých dresech, čelí útoku hostí. Zleva jsou Vladimír
Polívka a Vladimír Bartošek, vpravo je asi Václav Šrubař nebo Vladimír Mostýn. Domácí zvítězili 8:6 (5:3). Branky Holešova: Lochman 3, Pachl 3, Fuksa 2. Utkání sledovalo 1 600 diváků.

Ligový zápas SK Holešov - ČSK Hranice byl sehrán 30. dubna 1944 v Holešově na hřišti u parku.
Na fotografii jsou všichni tři útočníci SK Holešov, hráči ve světlých dresech. Vlevo je Rudolf Fuksa,
uprostřed při střelbě je Vladimír Lochman a vpravo je Vladimír Pachl. Zápas skončil nerozhodně
10:10 (7:5). Branky Holešova: Lochman 6, Fuksa 3, Pachl 1. Utkání sledovalo 3 000 diváků

Družstvo TJ Sokol Holešov obsadilo ve finále mistrovství republiky v roce 1951 velmi pěkné
3. místo. V horní řadě zleva jsou: Ladislav Ludva, Lubomír Bartošek, František Vaněčka,
Zdeněk Šamánek, Jan Uličný, Rudolf Fuksa a Karel Truhlář. V dolní řadě zleva jsou: Rudolf
Osoba, Stanislav Bobalík, Miroslav Truhlář a Josef Sitko. L. Ludva a R. Fuksa patřili také
do sestavy týmu SK Holešov, který v sezónách 1943-44 a 1945-46 vybojoval mistrovské
tituly. L. Bartošek, Z. Šamánek, J. Uličný, R. Osoba a M. Truhlář patřili také do sestavy
družstva Tatranu Holešov, mistra ČSR v sezóně 1958-59.

Družstvo mužů TJ Sokol Holešov v r. 1940 (od dubna 1941 SK Holešov). Stojící zleva: Josef Švagera
(vedoucí týmu), Václav Šrubař, Zdeněk Bobalík, Vladimír Mostýn, Vladimír Pachl a rozhodčí Kovařík.
Klečící zleva: Vladimír Polívka, Ladislav Ludva a Vladimír Lochman. Dne 11. dubna 1941 byla zastavena činnost Sokola na celém území tzv. Protektorátu Čechy a Morava, a tak tým přešel do Sportovního klubu, kde pod názvem SK Holešov hrál do konce podzimu r. 1947, a ještě dalších 5 zápasů
na jaře r. 1948. Všech 7 hráčů na tomto snímku patřilo i do sestavy slavného a úspěšného týmu
SK Holešov v sezóně 1943-44, a kromě Šrubaře také do stejně úspěšného týmu v sezóně 1945-46.

Fotografie poskytl: Jiří Ferenc ml., Bystřice pod Hostýnem. Text: Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem
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SPORT

Prázdniny v Sokole Hole
a sportovní činnost do k

INZERCE / POZVÁNKY

V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová.
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřejnost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační
skříňce umístěné na Sokolském domě.
Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a oddíl přijímá zájemce o tento sport. K tomu poslouží cvičební
hodina pro zájemce na začátku září.
Cvičení jógy, tai-či a cvičení při hudbě využívaly ženy
díky našim cvičitelkám sestrám Mileně Kopečkové, Miladě
Hyánkové a Lence Šiklové. Díky jejich obětavosti jsme nemusely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ně tai
cukrár
lovinu
cezna
zářijov
běticíc
dobro
ženy a
lík obě
od XVI
poděk
všestr
v příro

Přátelské setkání bývalý
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí restaurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské setkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlavně si užili příjemné chvíle s přáteli, z nichž některé viděli
po mnoha letech. Velké poděkování patří iniciátorům
a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu
Františku Staňkovi.

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU

hana.helsnerova@holesov.cz, tel.: 774 359 921

o

MC Srdíčko Holešov pořádá KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ
27. ledna v 9. 30 hodin.
Cena: dítě/50 Kč. Každé dítě dostane cenu v tombole. V ceně je zahrnut
i vstup do MC. Je nutné se předem přihlásit: m.c.srdicko@seznam.cz.
Koupím tuto
ohýbanou stěnu

JAHODOVÁ FARMA Z HOLEŠOVA
hledá brigádníka

Te

TRAKTORISTU.
Inf. 777 659 990

n

Tel.: 603 447 040

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vychází 21. ledna 2020. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040.
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SPOLEČNOST / INZERCE

Tříkrálová sbírka letos už po jednadvacáté
V sobotu 11. 11. vyšlo do ulic Holešova a místních
částí 48 tříkrálových skupinek. Vedoucí a vždy tři králové (v některých případech i více králů) obcházeli byty
a rodinné domy a koledovali. Tam, kde jim otevřeli dveře,
napsali známou zkratku K + M + B 2020, obdarovali malou pozorností a zvěstovali novinu o narození Krista. Ještě
před tím se ale všichni sešli ve farním kostele k požehnání.
Koledníky pozdravil také pan starosta, který jim kladl na
srdce, aby hlavně šířili radost a to, že vykoledují nějakou
korunu, aby nebrali jako samozřejmost, ale jako bonus.
Pár slov uvedl také pan místostarosta. Koordinátorka sbírky Leona Machálková pak upřesnila, jak bude sbírka probíhat. Koledníci se do vzdálenějších lokalit mohli dostat
automobily Charity, které pro tyto účely byly připraveny
i s dětskými autosedačkami. Leona Machálková pak také
zmínila, čemu vybrané peníze poslouží: „Peníze půjdou na
přímou pomoc lidem v nouzi, na nákup nového automobilu pro charitní pečovatelskou službu a nákup sterilizátoru
nástrojů pro domácí péči.“
V Holešově a spádových obcích bylo celkem vybráno
318 677 Kč. Z toho:
1) Všetuly:
44 318,2) Tučapy :
16 713,3) Dobrotice:
13 773,4) Količín:
13 710,5) Žopy:
12 185,Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli – vedoucím, koledníkům, koordinátorům, sponzorům a v neposlední řadě vám všem, kteří jste otevřeli nejenom svá
obydlí, ale také svá srdce.
Hana Helsnerová

OČNÍ OPTIKA STYLE

Holešov OC Irisovka (u Penny)

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU
Pokud máte pocit, že se Vám zhoršuje vidění nebo chcete
přeměřit zrak kvůli novým brýlím, můžete nás navštívit
bez objednání v těchto dnech:
úterý
středa
čtvrtek

13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
9.00 - 11.00

V jiný čas je vhodnější se objednat v našem obj. systému
na www.optikastyle.cz a zvolit si termín dle Vašich možností.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací na stránkách www.optikastyle.cz
nebo na tel. 774 734 400.
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Závod Sfinx Holešov aktuálně
obsazuje pracovní pozici

Co tato pracovní pozice obnáší

Vedení a koordinace údržbových aktivit, příprava údržbových plánů,
příprava rozpočtu a harmonogram prací
Organizace údržby, vytváření plánů preventivní a prediktivní údržby,
integrace diagnostických metod
Řízení a plánování oprav výrobních zařízení a jejich zpětné uvedení
do výroby včetně úpravy dokumentace a aktualizace dle standardů
Nestlé
Spoluúčast na projektech v oblasti automatizace
Implementace informačního systému pro řízení údržby, zavádění
Kaizen (TPM) metody údržby

•

•
•
•
•

Co požadujeme

VŠ nebo SŠ technického zaměření
Praxe na obdobné pozici
Anglický jazyk komunikativně
Orientace v problematice automatizace výhodou

•
•
•
•

Co Vám můžeme nabídnout

Zajímavé finanční ohodnocení
Široký systém benefitů
Práci v přátelském kolektivu ve výrobním závodě s více než stoletou historií

•
•
•

V případě zájmu zašlete svůj životopis na vlasta.fajtlova@cz.nestle.com

Těšíme se na nové kolegy!
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Závod Sfinx Holešov aktuálně
obsazuje pracovní pozici

18 00

NEW

Co Vám nabízíme?

Nástupní mzda 26 300 Kč
Měsíční bonus – odvíjí se od výše mzdy (2 367 Kč – 5 260 Kč)
Příplatky za směnnost
7,5 hodinová pracovní doba
Dotovaná strava – cena obědů, večeří (polévka + hlavní jídlo) 21 Kč
Roční příspěvek do programu Benefit Plus (wellness, kultura, zdraví)
až 4 800 Kč
• Roční bonus 6,5% z roční základní mzdy, který je navázán na plnění
cílů závodu
• Zázemí stabilní firmy s více něž stoletou historií
•
•
•
•
•
•
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Co požadujeme?

• SŠ vzdělání technického zaměření nebo praxi v technickém oboru
• Znalost práce na PC
• Organizační schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost týmové
práce, inspirace ostatních, flexibilita, ochota a schopnost přijmout
změnu, odolnost vůči stresu
V případě zájmu zašlete svůj životopis na
romana.machacova@cz.nestle.com

Těšíme se na nové kolegy!

EUROPEAN TOUR 2020

NEIL ZAZA - GUITAR | WALTER CERASANI - BASS | ENRICO CIANCIUSI - DRUMS
předprodej: Informační centrum Zámek Holešov, tel. 571 160 880
v síti Ticketportal: www.ticketportal.cz
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