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regionální měsíčník města Holešova

Vánoční strom už je na svém místě

Holešovská televize zahajuje vysílání
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SPOLKY

Chtěl bych vám napsat o mladé amatérské spor-
tovkyni z Holešova, která závodí na horském kole. 
Jedná se o Natálii Sichálkovou. Na kole jezdí po celý 
rok do práce. Po práci trénuje. Svými výkony dělá re-
klamu Holešovu a také dává příklad mladým lidem, 
jak se mají v dnešní hektické době chovat.

Natálie vyhrála hodně těžkých závodů nebo 
dojela na předních místech. Například holešovský 
Drásal, o kterém jsme se bavili s Martinou Sáblíko-
vou, která ho letos jela. Potom to napsaly i noviny,  
že tak těžký závod ještě nejela. A to jela jen 115 km  
a ne jako Natálie „OBRA“. Další závody, které jezdí, 
jsou 24hodinovky. Letos vyhrála „Babickou 24hod.“ 
Jela i „Rusavskou 50“. Jezdí nejen u nás, ale i v zahra-
ničí, v Rakousku Salzburg, v září Sudety atd. Její další 
výsledky je možné si vyhledat na internetu.

Takové lidi náš stát potřebuje. Hledat smysl ži-
vota nejen v zábavě, ale sportem si utužovat svoje 
zdraví a a pohled na život. Každý člověk nemusí být 
profesionál a dělat sport jako zaměstnání za peníze, 
ale pro svoji zábavu a spokojenost. Hlavně rodiče by 
měli vést ke sportu svoje děti již od útlého věku. Fot-
bal, házená, atletika je to nejlepší, co jim do života 
mohou dát. A také je učit slušnému chování ke star-
ším lidem. Toto jako děda učím svoje vnuky a vnučky.

Bohuš alias Bob

Americký park a pozitivní změny
Jak jistě víte, o Americký park skoro deset let dobro-

volně pečuje spolek Proud Holešov. V podzimních měsí-
cích jsme opět začali vysekávat náletovou zeleň v zadní 
části parku a okolo horního hřiště. Tato činnost přispívá 
k přehlednosti a bezpečnosti parku. Na to také navazu-
je příslib města o budoucím pravidelném sekání těchto 
travnatých části, aby opět nezarůstaly. 

Poslední dva roky jsme se snažili park převážně 
udržovat, jelikož jsme hledali s městem rozumnou 

spolupráci pro další rozvoj parku.  Jsem rád, že pan mís-
tostarosta Ing. Karhan je otevřen dialogu a pragmaticky 
se snaží hledat řešení. 

Podle našeho posledního jednání, má proběhnout 
obnova asfaltové cestičky od nového parkoviště LIDL až 
po Rákosníčkovo hřiště. Již mnoho let jsme poukazovali 
na špatný stav těchto asfaltových cestiček a přístupu  
k Rákosníčkovu hřišti. Tolik tedy k pozitivním změnám  
v Americkém parku, které budou pokračovat i v budoucnu. 

Za spolek Proud Holešov
Mgr. Jakub Nevřala

Poznejte Kroměřížsko
Křivolaké uličky starobylé Kroměříže, zahrady, ze 

kterých přechází zrak, štíhlé gotické chrámy i bucla-
té kostelíčky pod horami. Historická města se zámky  
a kavárnami se u nás střídají s tichým majestátem 
lesů v Hostýnkách a Chřibech. Velkolepá díla člověka 
tu soupeří o pozornost s křehkou nádherou polí, luk 
a kopců. Náš region leží mezi hlubokými lesy Hos-
týnských vrchů, nížinami hanáckých polí a oblinami 
Chřibů na Východní Moravě. 

Jezdí se sem za památkami, za světově proslulý-
mi zahradami, za dobrým pivem i jídlem a přírodou, 
kde nepotkáte davy turistů. Kroměříž, Holešov a Bys-
třice pod Hostýnem jsou plné romantických zákoutí  
a uliček, ve kterých se před vámi otevírají tajemství 
historie. A když si vyšlapete stovky schodů mezi dře-
věnými stánky k poutnímu chrámu na Hostýně, bude-
te mít náš kraj jako na dlani. 

Jsou tady místa, která vás vezmou za srdce. Když 
budete stát mezi kamennými věžemi Cimburku,  vy-
šplháte se na rozhlednu Kelčský Javorník, nebo se 
zatouláte v zapomenutých stezkách Chřibů, poznáte 
duši naší krajiny. Neohromí vás zasněženými štíty, ale 
pokaždé vás přivítá vřelou náručí lesů, polí a horských 
luk. Hanáci i Valaši jsou tady u nás doma a oba k do-
movu váže pýcha a hrdost. Hanáckou rozvážnost mů-
žete poznat v Rymicích, Morkovicích nebo Záhlinicích. 
Valašský temperament zase na Rusavě, na Trojáku 
nebo na Hostýně. Prostě všude tam, kde se velké širé 
rodné lány zaoblují v kopce.

Příběhy z Kroměřížska, tedy i z Holešova a blíz-
kého okolí, si můžete přečíst na našem turistickém 
blogu. Třeba o tom, jak jsme objevili tajemnou chod-
bu pod zámeckou kovárnou. Nebo neuvěřitelnou  

legendu o  mladém rabínu Šachovi, který odpočívá 
na židovském hřbitově. V synagoze a na zámku nás 
skvělý průvodce Vratislav Brázdil ohromil historkami, 
které sype z rukávu jednu za druhou. Jako tu o vel-
ké osudové lásce posledního hraběte holešovského 
zámku. Okouzleni černou krásou jsme byli v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, jestlipak víte jakou? Ho-
lešov nás vždy překvapí a nadchne, rádi se sem vra-
címe a jsme si jistí, že podkladů pro články na blog 
tady ještě nasbíráme více než dost.  Těšíme se na to, 
až se zase usadíme v jedné z útulných holešovských 
kaváren nebo restaurací. Šťastný ten, kdo tady žije, 
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

vybudovat komunikaci, veřejné osvětlení, uklízet 
sníh, svážet odpad, tedy zajistit veškerý servis spojený 
s bydlením. Je proto nezbytné směřovat rozvoj bydlení 
do ploch, kde jsou z pohledu města náklady co nejnižší. 
Je nutné respektovat i vlastnické vztahy. Pokud majitel 
stavět nechce a jasně deklaruje, že s výstavbou nesou-
hlasí, tak provádění zastavovacích studií je mrhání pro-
středky, protože k cíli nikdy nedojdeme. Přesně toto se 
stalo v lokalitě na Kozrálově, kdy se vyhovělo jednomu 
majiteli pozemku, který stavět chtěl a nebral se ohled na 
ostatní a ani na zastavovací studii (regulační řád). Dů-
sledkem je, že tam vyrostla nelogická bytová výstavba 
uprostřed polí bez jakékoliv regulace. Je to příklad, jak se 
postupovat nemá. Na druhé straně města pod Želkovem 
stavět chtějí, ale nemohou. Chci tuto situaci narovnat.

2. Zajímavý paradox je s plochami pro rekreaci 
a zahrádkaření. Pokud jste svým pozemkem zařazeni 
do zahrádkářské osady, můžete mít chatku 5 x 5 m, 
ale bydlet v ní nesmíte. Pokud budete mít pozemek 

zařazen jako rekreační oblast, můžete na něm postavit, 
co chcete. Například můžete udělat vysoký betonový 
plot nebo celý pozemek zastavět. Já osobně si ale rekre-
ační oblast představuji především jako přírodní plochu 
s dostatkem zeleně. Právě i o této disproporci diskutu-
jeme a pravděpodobně navrhneme jistá omezení, třeba 
právě v rozměrech domu.

3. Nelíbí se mi ani umístění obchodního centra 
v těsné blízkosti hřbitova, v již tak dopravně přetíženém 
centru. Nyní, když společnost Kaufland od svého inves-
tičního záměru odstoupila, měli bychom se spolu s ma-
jitelem pozemku sejít a domluvit se na způsobu využití 
území, které bude konečně přijatelné pro obě strany.

Dobrý územní plán musí mít v rovnováze všechny 
lidské činnosti a potřeby, tedy nejen bydlení, práci, prů-
mysl i zemědělství, dopravu, ale i odpočinek a životní 
prostředí, u nás například tak aktuální ochranu spodních 
vod. Toto všechno musí být naší prioritou.

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení místa údržbář, technický pracovník
Popis činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný 

za technický stav, technický servis a údržbu
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• vzdělání elektrotechnického směru, nebo technické za-

měření (min. střední odborné s výučním listem),
• zkušenosti s údržbou,
• orientace v technické dokumentaci,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• manuální zručnost,
• časová flexibilita,
• výborný fyzický a zdravotní stav,
• aktivní a zodpovědný přístup k plnění pracovních povin-

ností,
• spolehlivost, pečlivost, samostatnost, občanská a morál-

ní bezúhonnost, odolnost vůči stresu.
Výhodou:
• praxe na obdobné pozici,
• zkouška dle vyhlášky č. 50/78 Sb. – odborná způsobilost 

pracovníka v elektrotechnice, (osvědčení na vyhl. 50/§6).

Náplň práce: zaměstnanec bude zodpovědný za tech-
nický stav, technický servis, údržbu
• řemeslné práce při opravách a údržbě objektů (provádě-

ní drobných oprav, rozsáhlejší opravy dodavatelsky),
• preventivní údržba a pravidelná kontrola elektrotechnic-

kých zařízení budov, vzduchotechnika, výtahy, chladící 
zařízení, EPS),

• pravidelná kontrola technického zařízení budov (teplo-
vodní topení, filtrační systémy),

• dokumentace oprav a revizí,
• kontrola spotřeby energií a dokumentace,
• obsluha a údržba technických zařízení,
• pomoc při technickém zabezpečení akcí a instalaci vý-

stav.
Hlavní pracovní poměr, plný úvazek (40 hodin týdně).
Předpokládaný nástup: dle dohody, možno ihned.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: písemnou při-

hlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby 
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30. 9. 2019 (včetně).

Způsob podání přihlášky: Obálku označte heslem: „VŘ 
– údržbář- technický pracovník“

a)zasláním na adresu: Městské kulturní středisko Ho-
lešov, příspěvková organizace, nám. F. X. Richtra 190, 769 
01 Holešov,

Zastupitelé Holešova na jaře 2016 po ostrých disku-
zích schválili územní plán města. Ale protože je město 
živý organismus, již za pouhé tři roky se sešlo 35 žádostí 
o jeho úpravu. Svoji roli v tom ovšem sehrála skutečnost, 
že tehdy byl některým vlastníkům pozemků způsob vy-
užití změněn bez jejich vědomí nebo přímo proti jejich 
vůli. V mnoha případech uspěchaně a narychlo. Právě 
proto současné vedení města podporuje zadání změny 
územního plánu, aby bylo možné vyjít vstříc majitelům 
pozemků, ale současně zajistit zdravý rozvoj města pro 
budoucí generace. Ostatně téma územního plánu bylo 
ve volebním programu nejen KDU-ČSL, ale i ostatních 
stran. Současný postup v této věci je potvrzením dobré 
spolupráce.

Z těchto 35 předložených žádostí musí o 31 rozhod-
nout zastupitelé. Předpokládáme, že se tak stane na 
jednání zastupitelstva města 23. září 2019. Poté budou 
schválené žádosti zapracovány do zadání změny územ-
ního plánu, kterou zastupitelé schválí na konci tohoto 
roku. Pak už nebude možné do procesu vstupovat řádo-
vě několik roků. Kdo potřebuje změnit účel využití svého 
pozemku, má tak poslední příležitost to udělat.

Kde vidím největší problémy a kde tedy oče-
kávám diskuze?

1. Velkým problémem je určení ploch pro bytovou 
výstavbu. Jsem pro, vyhovět těm, kteří chtějí na svých 
pozemcích stavět. Má to však jeden háček. Pokud vy-
hovíte žadateli, který je se svým obydlím na samotě, 
do budoucna zavazujete město, že mu bude muset 

b)  odevzdáním na Městském informačním centru Ho-
lešov, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno a příjmení,
• datum narození a místo narození,
• státní občanství,
• místo trvalého pobytu, (přechodné bydliště),
• telefonické a e-mailové spojení na uchazeče,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstná-

ních, odborných znalostech a dovednostech, údajích 
vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsa-
zení pracovního místa,

• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří splní poža-
dované předpoklady stanovené tímto výběrovým řízením, 
budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednic-
tvím e-mailu.  

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vý-
běrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Aleš Vrtal
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Prázdniny v Sokole Holešov končí a nastává pravidelná cvičební 
a sportovní činnost do konce roku

V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa 
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová. 
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřej-
nost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační 
skříňce umístěné na Sokolském domě.

Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a od-
díl 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 ne-
musely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes 
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ně tai-či, která se odehrává v Americkém parku, jdeme do 
cukrárny „U Ámose“ na posezení u kávy se zmrzlinou. Po-
lovinu prázdnin zabralo procvičování sletové skladby „Prin-
cezna republika“, se kterou naši senioři vystoupili první 
zářijovou neděli na oslavách 100 let založení Sokola v Tře-
běticích. V příštím roce bude Sokol Holešov spolu se Sborem 
dobrovolných hasičů slavit 140 let od svého založení. Naše 
ženy a s nimi jediný muž ze Sokola Kostelec u Hol. br. Andr-
lík obětavě procvičovali i v nepříjemném horku to, co se už 
od XVI. sletu trochu pozapomnělo. Všem je potřeba vyslovit 
poděkování za ukázněný a obětavý přístup. Naše cvičitelky 
všestrannosti žactva již po několikáté absolvovaly pobyt 
v přírodě s našimi předškoláky tentokrát v Jeseníkách. 

Těsně před prázdninami proběhl v Americkém parku 
župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG 
a zúčastnili se jej cvičenci Sokola Třebětice, Přílepy a Žalkovice. 

Do druhé etapy oprav sokolovny patří i vybudování 
nové nářaďovny a s tím spojené zbourání stávající. Je proto 
zapotřebí poděkovat za pomoc členům Sboru dobrovolných 
hasičů pod vedením p. Šidlíka a členům z oddílu karate.

Zveme do naší opravené sokolovny všechny, kdo chtě-
jí zdravě růst – děti již od 3 let, i ty, kteří si chtějí udržet 
svou kondici do vysokého věku. A bez pravidelného pohybu 
to nejde.

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

Přátelské setkání bývalých fotbalistů Slavoj Všetuly
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí re-

staurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské se-
tkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo 
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá 
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlav-
ně 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.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek 
 (ranní i noční směna)

• vedoucí lahůdek pro noční směnu 
 (praxe v oboru nutností)

• dělnice do výrobny teplé kuchyně 
 (balení hotových jídel – ranní směna)

Bližší informace na tel.: 605 272 638, 
pí Sekaninová

i ten, kdo sem zavítá na návštěvu. Sledujte nás na  
www.region-kromerizsko.cz. 

Zdroj: KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní 
ruch, z. s. s podporou Zlínského kraje


