
Holešov | Tisíce nadšených přihlížejících 
a stovky naleštěných aut a motorek. Takový 
byl i letošní a v pořadí 13. ročník setkání vete-
ránů a burzy náhradních dílů, která se kona-
la v sobotu 9. července 2016. Akci uspořádal 
sbor dobrovolných hasičů z Němčic a stej-
ně jako loni se těšila zájmu veřejnosti. Podle 

Střelecký trojboj v Dobroticích 
Klub výsadkových veteránů ve spolupráci 
s městem Holešov uspořádal další ročník 
oblíbené soutěže. 
   8

Drásal je minulostí 
Nejnáročnější trať závodu opět a potřetí 
pokořil Jan Jobánek. Přijela i americká 
hvězda Tinker Juarez.   

6

Zahájili jsme výstavu Letní iluze
Výstava se opět těší velkému zájmu. Ani 
čtr náctý ročník neztratil nic na svém kouzlu. 
Právě naopak.    

7

Fotbalisté bilancují sezónu
SFK ELKO Holešov hodnotí uplynulou 
sezónu z hlediska svých jednotlivých 
týmů. 
   12, 13

Letní škola barokní hudby
Chystá se další ročník oblíbené akce. Letošním 
lákadlem budou například slavné Janovy 
pašije Johanna Sebastiana Bacha. 
   18

V Bořenovicích mají nové hřiště
V obci vzniklo zázemí pro zhruba dvanáct 
druhů sportů za bezmála milion korun.  
Obec obnovila i dvě komunikace. 
   19

 Foto | Jana Rohanová, fotogalerie na straně 2

Vůně benzinu a lesk naleštěných kapot
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organizátorů mohlo za veterány do Holešova 
dorazit i okolo pěti tisíc lidí. Davy obdivovaly 
několik stovek motorek a aut. 

Ty největší skvosty však prý letos nedora-
zily. „Zápolili jsme totiž s velkou prašností,“ 
hodnotil letošní ročník za pořádající dobro-
volné hasiče Miroslav Skutka. Nové mlatové 

plochy v zámecké zahradě podle něj ve větru 
tvořily oblaka prachu a majitelé těch nejvzác-
nějších vozů měli strach v zahradě parkovat. 

„To je důvod, proč zvažujeme, zda letošní 
ročník setkání veteránů nebyl ten poslední. Jsme 
docela dost zklamaní,“ dodal skepticky Skutka.                                      

Jana Rohanová
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Sraz veteránů 2016 v zámecké zahradě

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

Léto je v Holešově ve znamení 
dopravních komplikací

Letošní léto s sebou přináší několik avizo-
vaných dopravních staveb nebo úprav. Jedná 
se především o budování nové křižovatky mezi 
ulicemi Palackého a 6. května. Tato stavba je 
realizována po několikaleté přípravě a ve spo-
lupráci mezi městem Holešov, Ředitelství sil-
nic Zlínského kraje (ŘSZK), Vodovody a ka-
nalizacemi Kroměříž a dalšími správci sítí. 
Smyslem je nejen propojení obou uvedených 
ulic novou kruhovou křižovatkou, ale také jde 
o celkovou rekonstrukci ulice 6. května i opra-
vu nebo výměnu sítí. Tato stavba byla vyvolá-
na především potřebou opravy již havarijního 
stavu vozovky v ulici, kterou plánovalo na le-
tošní a příští rok právě ŘSZK. A to proto, že 
ulice je důležitou spojnicí mezi severem naše-
ho regionu a městem či směrem na Kroměříž 
i Zlín a je velmi využívána zemědělci, přede-
vším nejen kvůli přejezdům při obdělávání po-
zemků, ale také ve vztahu k všetulskému silu. 
Aktuální informace ke stavbě uvádíme na ji-
ném místě Holešovska. K nim je třeba ještě 
doplnit, že 29. července bude v ulici 6. května 
vypnut elektrický proud a dojde k úpravě a no-
vému napojení na elektrickou síť.

S budováním této křižovatky také souvi-
sí zahájení výstavby komunikace mezi ulicemi 
Zahradní a Dukelská. Jedná se o plánovanou 
spojnici, jež by měla nejen propojit obě uli-
ce, ale také umožnit potenciálním zájemcům 
stavbu na ještě volných stavebních pozem-
cích. Jedná se tedy o zahájení výstavby infra-
struktury a jako základ byly použity „výfrez-
ky“ z povrchů budované nové křižovatky.

Významnou úpravou dopravního značení 
ve středu města je přeznačení jedné z nejvy-
tíženějších a nejnebezpečnějších  křižovatek 
ve městě, a to mezi ulicemi Palackého, Gro-
hova a Nerudova. Smyslem je především toto 
křížení zpřehlednit a zvýšit bezpečnost pro 
chodce. Jedná se nyní o přechodné značení 
a podle toho, zdali se osvědčí, bude dokonče-
no i stavebními úpravami. Vyřešit ale značení 
v této lokalitě je velmi složité a nejde ho vy-
tvořit tak, aby byli spokojeni motoristé a při-
tom zajištěna co největší bezpečnost chodců. 
Návrhy řešení byly konzultovány s Doprav-
ním inspektorátem, který i celé řešení schvá-
lil, odborníky Policie ČR, se zástupci obvod-
ního oddělení Policie ČR a městské policie 
a samozřejmě se na něm podíleli odborníci 
z městského úřadu i komise dopravy.

Ke změně dopravního značení došlo 
také ve Smetanových sadech, kde především 
v době školního roku dochází ke kolizním 
situacím a je ohrožena bezpečnost dětí. Je 

škoda, že se musí k podobným opatřením při-
kročit a sami motoristé nejsou schopni ohle-
duplně dbát bezpečnosti a respektovat druhé 
účastníky provozu i dopravní značení. S tím-
to konstatováním také souvisí represe, kdy 
strážníci městské policie budou na některé lo-
kality více dohlížet a využívat své pravomoci.

Doprava je v Holešově velmi silná a de-
finitivně ji může vyřešit až vybudování rych-
lostní komunikace D49 (dříve R49), která je 
už konečně zařazena vládou ČR mezi priori-
ty. A nyní bude záležet jen na vydání staveb-
ních povolení, protože stavba je již vysoutěže-
na a patří údajně k těm nejlépe připraveným. 
Můžeme jen doufat, že se do procesu nevlo-
ží opět pseudoochránci životního prostředí. 
Protože situace v Holešově se dá nyní přirov-
nat té z Hulína, než byla před několika lety 
prodloužena dálnice D1.

Pozvánka
V letním období nás čekají tradiční kul-

turní akce. V závěru července to bude folkové 
setkání „Toulavej“, které pořádá Městské kul-
turní středisko a můžeme se např. těšit na Iva-
na Mládka, AC flek a další hvězdy tohoto žán-
ru. Následovat bude tradiční Festival židovské 
kultury, jež propaguje holešovské židovské pa-
mátky a je i připomínkou obyvatel, kteří v Ho-
lešově dříve žili a také toho, že v dnešní době 
bychom měli vycházet z naší křesťanskoži-
dovké kultury a tradic. Těšit se můžeme opět 
na mnoho zajímavých přednášek, koncertů 
i setkání. Následovat bude v Holešově také 
tradiční Letní škola barokní hudby. Zámek 
a další objekty tak opět ožijí hudebním mlá-
dím a hudbou, která má v našem městě tradi-
ci a můžeme se pochlubit i svým velkým rodá-
kem F. X. Richterem.  

Přes letní měsíce se můžeme pokochat 
i několika výstavami, opět vystavují holešo-
vští výtvarníci svá díla v zámeckých prosto-
rách v rámci tradičních Letních iluzí, v zámku 
jsou otevřeny hodnotné výstavy – Čeští ilust-
rátoři, výstava historických kočárků, výstava 
dětí holešovských škol „Zámek očima dětí“, 
připravuje se „Příběh chleba“, etnograficky 
zaměřená výstava na naše tradice, probíhá 
i výstava Borise Jirků a další stálé expozice.

Již probíhá oprava čelní strany zám-
ku. Jedná se o obnovu „jihozápadní“ střechy 
a fasád s bastionem. Součástí je i obnova ka-
menných prvků. Oprava střech a fasád zám-
ku bude dokončena do léta příštího roku. Vel-
kým hendikepem je ale stav omítek, a jejich 
zajištění si asi vyžádá neplánované náklady. 
Město se tak snaží i ve spolupráci s dalšími 
subjekty získat další finanční prostředky, jako 
podporu Ministerstva kultury.

A neměli bychom zapomenout na hole-
šovské fotbalisty SFK Elko, kteří postoupili do 
Divize D a zahajují sezonu 7. srpna ve Slavi-
číně. Na domácím hřišti na Střelnici se před-
staví a můžeme je povzbudit 14. srpna, kde se 
střetnou s Rosicemi.

A závěrem…
Již jsou v plném proudu krásné prázdni-

nové dny. Proto si dovolím apelovat na všech-
ny obyvatele a návštěvníky města, aby byli 
k sobě ohleduplní a dbali a respektovali práva 
dalších obyvatel i noční klid. 

Moc pěkné letní dny plné inspirace, poho-
dy krásných zážitků či letních lásek…

Rudolf Seifert
starosta 
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Technické služby povede 
Libor Liška

Holešov | Na základě výsledku výběrové-
ho řízení jmenovala Rada města Holešova 
do funkce jednatele  - provozního manažera 
společnosti Technické služby Holešov, s. r. o. 
Libora Lišku. Šéfem společnosti se stane od 
1. října 2016.                                                     (roh)

Přesun stanoviště kontejnerů

Holešov | Stanoviště kontejnerů na třídě-
ný odpad z ulice Příční v Holešově bylo pře-
sunuto na ulici Třešňové sady vedle domu 
č. p. 1166.

Ing. Lenka Brezanská,
referent oddělení životního prostředí

KRÁTCE

Holešov | Výstavba nové kruhové křižovat-
ky mezi ulicemi Palackého a 6. května je již 
v plném proudu a nyní se budují podklady pro 
její část směrem k železnici a také byly zaháje-
ny přeložky některých sítí. V tomto se budují 
obrubníky a další prvky stavby a bude se při-
pravovat vozovka do sjízdné podoby. Předpo-
kládá se, že současný stav průjezdnosti bude 
zachován do konce července – průjezd je 
možný pro dvě vozidla, tedy v obou směrech. 
Řidiči se tak nemusejí bát do stavby pomalu 
vjet, i když jí již projíždí protijedoucí (i ná-
kladní) vozidlo.

Stavební práce byly zahájeny v prvním 
červencovém týdnu a jsou směřovány do 
úpravy v blízkosti železnice, autobusové za-
stávky směrem na Holešov, přeložky inže-
nýrských sítí v ulici Palackého a následně do 
6. května. Po dobu těchto prací je tedy omeze-
na doprava, a to včetně napojení na 6. května.

 Od 1. 8. 2016 se předpokládá převedení 
dopravy na vybudovanou konstrukci u želez-
nice, osazení semaforů pro kyvadlový průjezd 
po ulici Palackého a uzavření ulice 6. května. 
To bude zahájena náročnější část prací, které 
by měly být dokončeny do 30. 9. 2016! 
Objízdná trasa za uzavřenou ulici 6. května 
pak bude vedena po silnicích Zlínského kraje, 
tedy ulicemi Palackého, Nerudova, Přerovská.

S budováním kruhové křižovatky souvisí 
provoz autobusových zastávek „U Uhlířů“. Ty 
budou po dobu stavby uzavřeny, tzn., že au-
tobusy nebudou u nich z důvodu bezpečnosti 
zastavovat – a to tak: ve směru na Hulín bude 
zastávka uzavřena od 1. 8. tzn. po celý měsíc 
srpen a září, a ve směru do města je zastáv-
ka uzavřena tři měsíce, tedy červenec, srpen 
a září.

Od poloviny července budou zahájeny 
také práce na rekonstrukci kanalizace a vo-
dovodu v ulici 6. května v úseku mezi ulice-
mi Sokolská a Dukelská (levá strana – kde 
je restaurace Barborka), jejichž investorem 

je VaK Kroměříž. Bude se jednat o výkopové 
práce a opravu vodovodního řadu a kanaliza-
ce. Výkop a oprava vodovodu bude probíhat 
od závěrečného týdne v červenci po konec září 
a přepojování přípojek bude provedeno v po-
lovině září (kdy bude také odstávka vody). 
Oprava kanalizace bude probíhat postupně 
od poloviny srpna do poloviny měsíce října. 
Od poloviny července do jeho konce bude také 
uzavřena přechodně ul. Sokolská a proveden 
propojení kanalizace i potřebných přípojek.

Vážení spoluobčané,
jedná se o nutné práce, které významnou 

měrou pomohou zkvalitnit dopravu a také 
veškerou infrastrukturu v této části města 
a Všetul. Práce budou prováděny co nejšetr-
něji a pod dohledem technického dozoru pra-
covníků MěÚ, ale přesto se citelně dotýkají 
provozu i života obyvatel či návštěvníků zá-
padní části města a samozřejmě především 
obyvatel ulice 6. května. Z toho důvodu si Vás 
dovoluji požádat o pochopení, ohleduplnost 
a trpělivost.

Na stavbě probíhají pravidelně kaž-
dou středu kontrolní dny, a pokud máte 
nějaké podněty pro zlepšení prací nebo 
připomínky, kontaktujte buď pracovníky in-
vestičního oddělení MěÚ (ISU), nebo přímo 
mě (724 030 893).

Následné a dokončovací práce na obnově 
vozovky a infrastruktury v této ulici proběh-
nou příští rok. 

Navíc se již nyní část vyfrézovaného po-
vrchu ze stavby použila jako základ nově při-
pravované komunikace mezi ulicemi Zahrad-
ní a Dukelská (tedy v lokalitě „Pechovo“). Tím 
se umožní nejen průjezd, ale také je to podnět 
pro investory o přípravě infrastruktury, tedy 
pro ty, kteří by si chtěli v lokalitě postavit ro-
dinný dům.

Rudolf Seifert
starosta 

Budování křižovatky v ulici 
6. května a další práce v lokalitě

 Foto | Rudolf Seifert

Hledám ke koupi 
dům se zahradou, 

Holešov a okolí do 10 km. 
Tel.: 607 431 679

Charita Holešov hledá 
všeobecnou sestru 

do střediska CHOS
Nabízíme volné pracovní místo – zdravot-
ní sestry na DPP. 
PODMÍNKY – platná registrace /práce 
bez odborného dohledu/, praxe u lůžka 
minimálně 3 roky, 
řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidička
V případě zájmu zašlete strukturovaný ži-
votopis na kontaktní email: 
chos@holesov.charita.cz
Bc. Zdenka Orálková – 604 582 621

Charita Holešov hledá 
pečovatelku 

do střediska CHPS
Nabízíme volné pracovní místo – pečova-
telka na DPP. 
PODMÍNKY – kurz pracovníka v sociál-
ních službách, řidičský průkaz skupiny B, 
aktivní řidička. Nástup možný ihned.
Bližší informace u vedoucí CHPS Evy Re-
lichové, DiS. 
mobil: 737 170 936, 
chps@holesov.charita.cz
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Moravské děti v Budapešti. Foto | Jana Slovečníková, fotogalerie na www.holesov.cz

Digitalizace 
povodňových plánů
Holešov | Zlepšení systému povodňové 
ochrany a správné posouzení povodňového 
nebezpečí – takový je účel digitalizace povod-
ňového plánu města a ORP Holešov dle plat-
né legislativy. 

Jedná se o elektronické zpracování texto-
vé, datové a grafické části povodňového plánu 
a vzájemné provázání těchto částí. 

Projekt má přispět k ochraně zdraví a ma-
jetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stá-
vajícího systému povodňové ochrany. Díky 
projektu dojde ke zvýšení informovanosti 
obyvatel a zainteresovaných institucí o aktu-
álním stavu povodňových rizik. 

Digitalizace bude probíhat od srpna a do 
konce letošního roku by měla být dokončena. 

Celkové výdaje v souvislosti s projektem 
představují částku přibližně půl milionu ko-
run, kterou z 85 procent pokryla dotace EU, 
Operačního programu Životní prostředí.

Jana Rohanová

Moravské děti přivezly zlato!

Budapešť, Holešov | Holešovský dětský 
sbor Moravské děti se vrátil před několika 
dny ze soutěže International Choral Celebra-
tion Laurea Mundi Budapest 2016, odkud si 
dovezl dvě krásné ceny – ZLATO za vítězství 
v kategorii MUSICA SACRA a k tomu ještě 
cenu „CUM LAUDE“ v  soutěži  GRAND PRIX  
Childrens Choirs. 

Mezinárodní porota hodnotila výsled-
ky na setiny bodů, a tak jsme měli z umístě-
ní velkou radost. Vlastní festival probíhal ve 
dvou budovách – v Budapest Music Cent-
ru a v National Bartók Concert Hall – Paláci 
umění. (Palác umění je nejmodernější institu-
ce,  jedno z unikátních zařízení ve střední Ev-
ropě, které získalo cenu v oblasti architektury 
i technického zpracování – FIABCI Prix d‘Ex-
cellence 2006.)

Festivalu se zúčastnily sbory z celkem 18 
zemí světa a soutěžily v jednotlivých kategori-
ích. Jejich výkony hodnotila pětičlenná umě-
lecká porota. 

Moravské děti se svou sbormistryní Len-
kou Poláškovou a klavíristkou Martinou Mer-
gentalovou podaly skvělý výkon, za který si 
zaslouží velké poděkování. Zvlášť musíme ale 
ocenit výkony našich nejmladších zpěvaček, 

pro které byla tato soutěž vůbec první za je-
jich působení ve sboru.

Zážitek z celého festivalu samozřejmě 
také umocňovalo úžasné prostředí koncert-
ních pódií, která jsou snem spousty zpěváků. 

Náš úspěch v maďarské metropoli Buda-
pešti je také prezentací nejen sboru, ale i měs-
ta Holešova a České republiky.

Děkujeme tímto městu Holešovu za pod-
poru neziskových organizací a také Morav-
ských dětí.

Jana Slovenčíková, 
Moravské děti

Poděkování organizátorům Bikemaratonu Drásal
Holešov | Holešovskou rodinnou perlou 
mezi akcemi, které probíhají v našem městě 
a regionu, je bezesporu Bikemaraton Drásal. 
Jedná se již nyní o nejvýznamnější pravidelný 
bikerský závod v České republice a o to více 
bychom si jej měli vážit. Tedy toho, že v Ho-
lešově vznikl a stále je postaven na iniciativě 
a aktivitách místních cyklistických nadšenců. 
Byl také inspirací pro další podobné podniky 

v regionu a okolí a přispěl i ke vzniku řady 
místních bikerských klubů.

Rád bych touto cestou poděkoval hlavním 
organizátorům – Jaroslavu Bachnerovi, Jaro-
míru Ondrušákovi a Ondřeji Fojtíkovi za je-
jich náročnou a vyčerpávající práci i nezměr-
nou vůli a výdrž. Kolem nich si ale zaslouží 
úctu jejich nejbližší spolupracovníci a kolego-
vé a také všichni, kteří se jakýmkoli způsobem 

do organizace a zajištění závodu zapojili. Bylo 
jich na 350. Podobně bych chtěl poděkovat 
Policii ČR a městské policii i dalším organiza-
cím (TS, MKS atd.).

Je velmi dobře, že závod má stále ve svých 
organizátorech tak dobré zázemí. A i město 
jistě bude tento podnik všemožně podporovat 
i v příštích letech.                                        S úctou

Rudolf Seifert, starosta

Kurzy pro rozvoj psychomotoriky dětí
Zveme Vás na kurzy rodičů s dětmi ve 

věku od 2 měsíců do 4 let, které probíhají 
jednou týdně ve skupinkách po 5 až 7 dětech 
stejného věku.

Zaměření: rozvoj jemné a hrubé motori-
ky, podpora posílení svalů dítěte, zlepšení ko-
ordinace pohybu a orientace v prostoru, rela-
xace dětí formou hry, sociální a komunikační 
dovednosti dítěte.
Kdy: od září 2016 (zápis je již zahájen)
Kde: Masarykova 646, 769 01 Holešov 
(naproti Lidlu) 

Kontakt: 
motoracek.kurs@seznam.cz, 

tel. 725 756 821
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Holešovská naděje Libuše Prchalová si zajela pro zlatou medaili

Drásal je minulostí. Obra opět pokořil Jobánek

Občerstvovací stanoviště soutěže na Trojáku. Foto | Milan Jonák

Holešov | V sobotu 25. června se uskuteč-
nil další ročník Bikemaratonu Drásal. Trasu 
na 177 km vyhrál potřetí v řadě Jan Jobánek. 
Trasu na 117 km vyhrál Pavel Skalický. 

Tento ročník navazoval počtem tras na 
dva předchozí, trasy Obr a A prošly však le-
tos velkou rekonstrukcí. Letos také závody 
doprovázely velmi vysoké teploty a těžko dý-
chatelný dusivý vzduch. Závod proběhl o té-
měř dva týdny dříve než v předchozích letech 
– 25. června. Potřetí se jel tzv. Obr, tentokrát 
v délce 177 kilometrů, jeho start byl v 5:30 
hod. na holešovském náměstí Dr. E. Beneše. 
Vítězem se stal potřetí Jan Jobánek časem 
7:52:48,3. Druhý skončil Jan Fojtík časem 
7:53:24,6 – na vítěze ztrácel 36 sekund. Tře-
tí dojel Petr Šťastný časem 7:55:54,3 (v roce 
2015 byl druhý). Závodníků dorazilo do cíle 
131. Této tratě se také zúčastnil David Tinker 
Juarez - 55letá bikerská celebrita ze zahrani-
čí. Dojel celkově sedmý (ztráta na vítěze té-
měř 47 minut), ve věkové kategorii nad 50 let 
však skončil jednoznačně první (s náskokem 
na druhého více než hodinu a deset minut). 
Celkové převýšení bylo 6 343 metrů.

Na trati A, která měřila 117 kilometrů  
a měla start v 7:45 hod. také z náměstí 
Dr. E. Beneše, zvítězil Pavel Skalický, a to ča-
sem 5:05:24,4 (v roce 2015 byl druhý). Dru-
hý byl Marek Rauchfuss, který ztrácel 3:26,4  
(v roce 2015 byl třetí). Třetí místo obsadil Jan 

Procházka, který ztrácel na vítěze již více než 
šestnáct minut. Závodníků dojelo do cíle 369. 
Celkové převýšení bylo 4 467 metrů.

Na trati B, která měřila 55 kilometrů  
a měla start v 11:30 hod. také z náměstí Dr. 
E. Beneše, zvítězil Tomáš Paprstka časem 
2:22:24,8. Druhý byl Jiří Daněk, který ztrácel 
na vítěze téměř sedm a půl minuty. Třetí byl 
Pavel Váňa, který na vítěze ztrácel již téměř 

devět minut. Dojelo celkem 481 závodníků. 
Celkové převýšení bylo 2 218 metrů.
Hlavní organizační tým pracoval ve složení 
Ondřej Fojtík a Jan Fojtík, Jaroslav Bachner 
a Jaromír Ondrušák. Další tratě byly C (31 ki-
lometrů), D (14 kilometrů – tzv. Fitness jízda) 
a závody dětí, tzv. Junior Trophy.

Petr Chvátal

Holešov | Úspěch měla během závodu i mla-
dá holešovská cyklistka Libuše Prchalová, 
která byla coby sportovní naděje oceněna 
v rámci udílení cen Osobnost města. 

V kultovním závodě horských kol Bike-
maraton Drásal si dojela na trati C 31 km pro 
zlatou medaili. V čase 1:40 projela cílovou 

páskou jako první žena absolutně a zvítězila 
nejen ve své kategorii kadetek Z14÷16 let, ale 
i v ženách celkově. Libuše podala obdivuhod-
ný výkon navzdory velkému vedru, náročnosti 
trati a předvedla skvělou reprezentaci města 
i aktuálního oddílu MG Bike Team, za kte-
rý letos startuje na republikových závodech. 

V cíli se radovala společně se Soňou Sovadi-
novou z týmu Cyklo Žopy, která zvítězila v ka-
tegorii Z40+ v čase 1:53. Jen pro zajímavost, 
trať C dokončilo v limitu 186 závodníků. Těch, 
kteří se do cíle nepodívali, bylo hodně.                                           

 (red)
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Holešovští výtvarníci 
v pořadí už počtrnácté...

...představují svou tvorbu na výstavě Letní 
iluze (XIV.) v zadní galerii holešovského zám-
ku. Celkem 32 jednotlivců – malířů, grafiků 
fotografů, řezbářů a dalších výtvarných pro-
fesí (třeba malířů na látky a oděvy?!) a jeden 
kolektiv keramického kroužku z TyMy centra 
vystavují i letos své nejlepší artefakty. Nutno 
přiznat, že jejich výtvory jsou rozhodně  hod-
ny navštívení a prohlédnutí. Velmi zdařilá 
výstava, připravená Městským muzeem Ho-
lešov, ukazuje široký záběr našich výtvarní-
ků, jejich spojení nejen s rodným krajem, ale 
s krásou a harmonií vůbec, jejich technickou 
zručnost i poetického ducha. 

Tradice těchto výstav, u jejichž zrodu stál 
starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert 
(který se na jejich pořádání dodnes aktivně 
podílí, a to nejen svými obrazy, ale i organi-
začním přínosem), je už mnoho let neodděli-
telnou součástí holešovské letní kultury. 

I v letošním roce se na výstavě prezentují 
nejen „kmenoví“ holešovští umělci, ale i noví 

Kateřina Bakalíková, 30 let, Holešov 

Když nějaká akce je, tak 
jsme u toho. Je jedno, zda 
se jedná o akce pro děti 
nebo dospělé. Účastníme 
se moc rádi.

Hana Adamcová, 53 let, Pravčice 

Mám ráda hudební a diva-
delní akce, třeba ochotnic-
ké divadlo. Na akce chodím 
také s vnuky, třeba když je 
výstava hraček.

Vlastimil Hulenka, 58 let, Prusinovice

Nenavštěvuji žádnou akci.

Lenka Hrnčiříková, 32 let, Holešov

Navštěvuji spoustu letních 
akcí, určitě Regatu, 
veterány, akce pro děti. 
Líbí se mi možnost 
kulturního vyžití v 
Holešově.  

Miroslava Seaden, 36 let, Ipswich, 
Velká Británie 

Když jsem v Holešově, nej-
raději bych navštívila vše, 
co se tady děje. Myslím, že 
kulturního vyžití je v Hole-
šově spousta. Razím heslo: 
Vymetat, co se dá!

Miroslava Kozáková, 57 let, Holešov

Ráda navštěvuju spoustu 
kulturních událostí v Ho-
lešově: start Drásala, Re-
gata, sjezd veteránů, křtění 
motorek, koncerty… My-
slím, že událostí je požeh-

naně, jsou velmi pestré a každá zaujme něčím 
jiným.

Jan Soukup, 19 let, Holešov

Připravila: Ivana 
Kozáková

Které z letních akcí v Holešově 
navštěvujete?

vystavovatelé, často výtvarně i umělecky vel-
mi vyspělí. Vernisáž výstavy, opět navštívená 
velkým množstvím poučeného publika, pro-
běhla 1. července, a protože se jedná o pre-
zentaci holešovských umělců, nádhernou 
barokní hudbou ji doprovodil holešovský pro-
fesionální soubor Musica organum (soprán, 
trumpeta a spinet), který ukázal, že i v oblas-
ti hudebního umění dosahuje Holešov sko-
ro nadzemských výšin a krásy. Výstavu uvedl 
starosta města R. Seifert a ředitel Městského 
kulturního střediska P. Chmelík. 

Rovněž již tradiční iluzivní uvaděč K. Bar-
tošek vzpomenul stěžejní dílo jednoho z nej-
pronikavějších mozků lidstva, Thomase Mora, 
kancléře anglického krále Jindřicha VI., Uto-
pii – popis ideální, nedosažitelné lidské spo-
lečnosti – státu, ve kterém všichni pracují, ale 
ti nejlepší, nejvybranější ze společnosti, se po 
práci věnují umění. 

Je štěstí našeho města, že má takové elity 
– občany, kteří přesně podle Morovy Utopie 
normálně pracují, ale ve svém volném čase se 
naplno věnují umění, v našem případě výtvar-
nému, a skutečně Umějí. 

Výstava Letní iluze (XIV.) bude  otevřena 
v zámecké zadní galerii až do 25. září denně 
kromě pondělí a vstup na ni je, jako dar obča-
nům a návštěvníkům Holešova, volný. A kdo 
má aspoň trochu vztah k výtvarnému umě-
ní, k výtvarnu, ke krásným věcem a k Holešo-
vu vůbec, neměl by si prohlídku této výstavy 
v žádném případě nechat ujít. 

Stojí to za to!                                                                        (kb)

POZOR, POZOR!!! 
Coolna na vědomí všem dává!!!

Nízkoprahový klub Coolna Holešov bude 
otevřen i během letních prázdnin, a to kaž-
dý všední den od pondělí do pátku v dřívěj-
ším čase – od 11.00 do 16.00. Zavítejte za 
námi do Školní ulice, plánujeme venkovní 
hry, sportovat a hlavně si s dětmi užít zá-
bavu a dobrodružství.

Akce v Holešově moc 
ne na vštěvuju.
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I holešovská radnice měla v soutěži své „želízko“. Městský tým sestavili (zleva) tajemník úřadu František Fuit, místosta-
rosta Jaroslav Chmelař a pracovník památkové péče Karel Bartošek. Coby nejlepší střelec z této trojice se ukázal být 
František Fuit, který získal nejvyšší počet bodů.  

Tam kde leží Dobrotice, lítaly tam koule 
prudce... a na střelnici stál a pořád ládoval…
Holešov | Mezi nejaktivnější holešovské 
spolky tradičně patří Klub výsadkových ve-
teránů Holešov, nositel tradic slavného 7. vý-
sadkového pluku zvláštního určení. Jeho ak-
tivity v posledních letech jsou nespočetné 
a mezi nejmilejší patří každoroční Střelec-
ký trojboj, konaný na střelnici v Dobroticích. 
I v letošním roce se v horký pátek 8. červen-
ce sjeli výsadkoví veteráni a jejich příznivci do 
krásného prostředí dobrotické střelnice, aby 
v tříčlenných družstvech (bez ohledu na věk 
a pohlaví) soutěžili ve střelbě ze samopalu, 
pistole a malorážky. 

Kromě Holešováků se trojboje zúčastni-
li střelci ze Zlína, Brna, Prahy, Hradce Králo-
vé, Prostějova, Jindřichova Hradce,  ale také 
z Banské Bystrice, Bratislavy, Topoľčan, No-
vého Mesta nad Váhom či Trenčína – jednalo 
se tedy o mezinárodní střeleckou soutěž. Cel-
kem 21 družstev (přičemž pro velký zájem ho-
lešovských střelců musel být před vlastním 
závodem proveden rozstřel domácích, aby se 
závod organizačně zvládl) o 63 členech stří-
lelo ze všech sil – no jako v té slavné bitvě 
u Hradce Králové na Prušáky. 

Zvítězilo smíšené rodinné družstvo z Ban-
ské Bystrice (celkový počet 400 bodů ze 450), 
v mužích a v celkovém pořadí jednotlivců Mi-
lan Vašek z Prahy (145 bodů ze 150 možných), 
v ženách Eva Dolníková z Banské Bystrice 
(141 bodů ze 150, členka vítězného družstva). 

Kromě výsadkářských družstev se trojbo-
je zúčastnilo tradičně i družstvo města Ho-
lešov, vedené místostarostou města Bc. Ja-
roslavem Chmelařem, který turnaj společně 

s vedením KVV Holešov zahájil. I když byl 
Střelecký trojboj prezentován jako soutěž 
a každý z účastníků se jistě snažil dosáhnout 
co nejlepších výsledků (jako autor těchto řád-
ků, který se umístil na krásném 59. místě 
v celkovém hodnocení 63 účastníků), nejdů-
ležitější na celé akci bylo mimořádně příjem-
né a přínosné setkání výsadkových veteránů 
a jejich přátel a obdivovatelů, které se neslo 
v duchu nádherného přátelství, kamarádství 
a vzájemné úcty. 

Dík patří opravdu skvělé, zcela bez-
chybné organizaci soutěže a setkání vůbec, 

kterou zajistili jak obětaví příslušníci ho-
lešovského klubu, tak i pracovníci střelni-
ce a Střední a Vyšší odborné policejní školy  
v Holešově, která střelnici provozuje, i per-
fektní kázni a skvělé náladě všech účastní-
ků – výsadkových veteránů a jejich přátel  
a příznivců. 

Takže na shledanou na Střeleckém trojbo-
ji KVV Holešov 2017, na akcích KVV Holešov 
nebo třeba i při nějakém tom střeleckém tré-
ninku na dobrotické střelnici!                  

 (red)

Komentované prohlídky holešovské zámecké zahrady
Holešov | V neděli 12. června 2016 se i zá-
mecká zahrada v Holešově opět zapojila do 
celorepublikového projektu Víkend otevře-
ných zahrad.

Organizátory v Holešově byly již tradičně 
Vlastivědný kroužek, MKS Holešov – Měst-
ské muzeum a město Holešov. Novinkou letoš-
ních prohlídek zahrady byla dopolední ornito-
logická vycházka s Mgr. Martinem Vymazalem, 
pracovníkem Muzea Komenského v Přerově, 
Ornitologické stanice - Ornis. Pod vedením od-
borníka jsme pozorovali, co vše poletuje a zpívá 
v zámecké zahradě a jak bohatá je ptačí popula-
ce v Holešově. Do sítí, které odborník v zahradě 
připravil, se nám chytila celá sýkorčí rodinka, 
takže jsme si mohli ukázat rozdíly mezi dospěl-
cem a mládětem, mezi samcem a samicí. 

Dalším krokem bylo jejich okroužková-
ní. Každý ptáček dostal kroužek s jedinečným 

číslem, pod kterým bude nyní veden v ornito-
logické databázi. Pokud by někdo našel mrt-
vého ptačího jedince s kroužkem, stačí opsat 
číslo kroužku a informaci o okolnostech nále-
zu zaslat kroužkovací stanici Národního mu-
zea. Kroužkování je důležité pro výzkum živo-
ta jednotlivých ptačích druhů.

Odpoledne následovala prohlídka za-
hrady zaměřená na její historický vývoj 
a její současnou péči. Prohlídky se ochotně 
ujala Ing. Pavla Pšejová z oddělení životní-
ho prostředí Městského úřadu Holešov. Do-
zvěděli jsme se například o tom, jaké zá-
sadní kroky byly v minulém roce v zahradě 
provedeny, jak se daří stromkům v obnovo-
vaných alejích nebo jak reagují kaštany na 
klíněnku. 

Obou vycházek se dohromady zúčastni-
lo 30 zájemců. Organizátoři děkují oběma 

průvodcům za poutavý a odborně fundovaný 
výklad, který nám přiblížil zámeckou zahradu 
v Holešově nejen jako vzácnou památku za-
hradní architektury, ale i jako významný pří-
rodní ekosystém.

Ondřej Machálek
Vlastivědný kroužek Holešov

Srdečně děkuji mojí vzácné rodině, 
sestře Lidušce a jejím dětem za milé a ne-
čekané překvapení, které mi připravili 
4. června 2016 při příležitosti mých 80. 
narozenin v kruhu přátel a v bývalé škole 
v Žopech, kde jsem se narodila a také šla 
v roce 1942 poprvé do školy. 

Byl to pro mě citový zážitek plný 
vzpomínek. Díky vám za vše.

Vaše vděčná teta Boženka
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Pozvání na veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy
Územního plánu Míškovice
Holešov | Městský úřad Holešov, útvar 
územního plánování (dále jen „pořizova-
tel“) jako orgán obce příslušný dle ustanove-
ní § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s usta-
novením § 52 odst. 1 a § 22 stavebního záko-
na a ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  

Předmětem návrhu je komplexní řešení 
Územního plánu Míškovice, vymezeného ka-
tastrálním územím Míškovice.

Návrh je vystaven k nahlédnutí ode dne 
vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty pro 
uplatnění připomínek, námitek a stanovisek  
(tj. od 01. 7. do 17. 8. 2016 včetně) u pořizo-
vatele, dv. č. 315 a na Obecním úřadu Míš-
kovice. Úplné znění návrhu je zveřejněno na 
webových stránkách města  Holešova na ad-
rese: http://www.holesov.cz/mestsky-urad/
utvar-uzemniho-planovani/uzemne-planova-
ci-dokumentace-rozpracovana.

Patnáctý den po dni vyvěšení na úřed-
ní desce se veřejná vyhláška považuje za 
doručenou.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejné-
ho projednání může každý uplatnit své při-
pomínky a dotčené osoby námitky. Námitky 
proti návrhu územního plánu mohou podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástup-
ce veřejnosti. Námitky musí obsahovat poža-
davky uvedené v § 52 odst. 3 stavebního zá-
kona, tj. odůvodnění námitky, údaje podle 

katastru nemovitostí dokladující dotčená prá-
va a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadří-
zený orgán dle ust. § 52 odst. 3 stavební-
ho zákona uplatní nejpozději do 7 dnů ode 
dne veřejného projednání stanoviska k čás-
tem řešení, které byly od společného jednání 
změněny.

K později uplatněným stanoviskům, při-
pomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomín-
kám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 
vydání Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí 
být v souladu s § 22 stavebního zákona uplat-
něny písemně, opatřeny identifikačními údaji 
a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Stanoviska, námitky a připomínky podá-
vejte písemnou formou a zasílejte na adresu: 
Městský úřad Holešov, útvar územního plá-
nování, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

Ing. Petr Klenner v. r.
referent útvaru územního plánování 

Zodpověděli zvídavé dotazy z oblasti sociálních věcí a zdravotnictví
Holešov | Zajímavou besedu uspořádal 
22. června místostarosta Bc. Jaroslav Chme-
lař v místním Centru pro seniory. Tématem 
akce byla sociální oblast a zdravotnictví.

Na besedu přizval odborníky na slovo vza-
té – krajskou radní pro sociální oblast Taťánu 
Valentovou Nersesjan a ředitele Zdravotnic-
ké záchranné služby Zlínského kraje Josefa 
Valentu. 

Zajímavé povídání z oblasti jejich profesí 
si poslechli klienti zařízení, ale také zájemci 
z řad veřejnosti. Dozvěděli se, jak funguje zá-
chranná služba, jaké jsou povinnosti této or-
ganizace, jaké jsou dojezdové časy, že je kraj 
právě kvůli efektivním dojezdům rozdělen na 

oblasti, a kde všude se nacházejí základny pro 
výjezd vozidel záchranné služby. 

Valenta popsal také moderní techniku 
záchranářů a vybavení sanitky a zodpověděl 
řadu zajímavých dotazů. 

Valentová Nersesjan v sociální oblasti na-
vázala, když prezentovala některé sociální 
projekty, přiblížila důchodovou novelu, ob-
jasnila termín ošetřovatelské volno a nastíni-
la některé problémy z hlediska sociální sféry. 

Poučnou besedu ukončil místostaro-
ta  Jaroslav Chmelař, v jehož oblasti činnos-
tí je právě sociální péče a zdravotnictví na 
Holešovsku.

 (red)

OZNAMUJE
konání veřejného projednání 

o návrhu opatření obecné povahy 
Územního plánu Míškovice

(dále jen „návrh“),

které se uskuteční dne  
10. 8. 2016 v 18.00 hod.,

v kulturním domě č. p. 44  
v Míškovicích.
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Společenská kronika
SŇATKY
Lucie Vaclachová – Zlín
Lukáš Herodes – Míškovice

Andrea Rozkošná – Holešov
Ondřej Rudolf – Kroměříž

Veronika Šeďová – Holešov
Lukáš Mikulík – Holešov

Anna Rolníková – Prusinovice
Pavel Sokola  – Holešov, č. Količín

Petra Zikosová – Holešov
Jan Filák - Holešov

Karolína Polášková – Holešov
Tomáš Huber – Ostrava

Michaela Kršáková – Tečovice
Ondřej Hořčica – Hostišová

Monika Jonáková – Holešov
Petr Vykoukal – Holešov

Kateřina Ševčíková – Holešov
Jakub Piše – Suchá Loz

Andrea Cholastová – Roštění
Andrej Holub – Roštění

Jarmila Šiblová –Zahnašovice
Jiří Pospíšil – Zahnašovice

Marcela Talachová – Jankovice
Petr Kovář – Jankovice

Lenka Pavlíková – Troubky
Martin Vlach – Troubky

Pavla Mlčáková – Holešov
Jiří Sedláček – Holešov

Klára Janoštíková – Holešov
Zdeněk Horák – Holešov

Hana Drybčáková – Zlín
Oldřich Kašík – Pohořelice

Helena Hlavicová – Holešov
Petr Ján – Holešov

Karin Fischerová – Martinice
Jaroslav Bakala – Martinice

Kristýna Křivánková – Bystřice pod Hostýnem
Michal Šrom – Bystřice pod Hostýnem

Eva Koutková – Otrokovice
Aleš Gala – Otrokovice

Kateřina Staňková – Přílepy
Jaroslav Horák – Rymice

Barbora Piknová – Holešov
Martin Krkoška – Otrokovice

Karolína Večeřová – Fryšták
Josef Adamík – Racková

Monika Blablová – Pacetluky
Jan Vašenda – Fryšták

JUBILANTI 
Červenec 2016
Helena Sedláčková – Holešov, č. Tučapy
Josef Konečný – Hoelšov, č. Tučapy
Ema Konečná – Holešov
Marie Prusenovská – Holešov
Kamila Neumannová – Holešov
Vlasta Bubeníčková – Holešov
Libuše Kurečková – Holešov
Marie Matůšová – Holešov
Božena Směšná – Holešov
Antonín Zakopal – Holešov
Věra Kulichová – Holešov
Miroslav Doležel – Holešov
Anna Kameníková – Holešov
Boleslv Vald – Holešov
Bedřiška Kývalová – Holešov
Karel Galas – Holešov
Božena Macháčková – Holešov
Stanislav Novák – Holešov
Olga Šimonová – Holešov
Alžběta Turečková – Holešov
Alena Zakopalová – Holešov
Alois Rous – Holešov
Zdenka Kozmíková – Holešov

J. Medková
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Přebytek ignorance, nedostatek inteligence nebo obojí?!
Holešov| O čem je řeč?! O chování našich 
pořádkumilovných spoluobčanů při úklidu 
svých domácností, respektive o jejich chová-
ní, které následuje  po nimi provedeném  úkli-
du, kdy nám ve městě svojí úklidovou  činnos-
tí vytvářejí naopak nepořádek! Problém tkví 
v tom, že si náš pořádkumilovný občan vzor-
ně uklidí  svůj dům či svoji zahradu a násled-
ně materiál, který mu při úklidu vznikl jako 
odpad, uloží tak, aby  si svůj „úklid“ na závěr 
usnadnil, moc se již nenapracoval a nenajez-
dil!  Takže  odpad pořádkumilovného občana 
skončí  tam, kde to zrovna tohoto občana, mi-
lujícího pořádek, napadne! Tento občan buď 
veřejné vyhlášky, zákony, ale především zaži-
té morální normy, které nám říkají, že se od-
pad ukládá  do popelnic, kontejnerů a nádob  
k tomu určených, ignoruje, nebo z nedostatku 
inteligence tyto nádoby nerozezná, byť jsou 
odlišeny barevně  a ještě je na kontejnerech 
dostatečně velkým písmem napsáno, k čemu 
slouží. A tak se čím dál častěji stává, že např.  
vedle kontejnerů na plasty jsou na zemi  ulo-
ženy plechovky od nátěrových hmot, vedle 
kontejneru na sklo je „odloženo“ čalounění 
z celého gauče, vedle kontejnerů na komu-
nální odpad je vyhozena celá sedací soupra-
va, kousek dál v ulici zase „zánovní“ televiz-
ní  přijímač a přídavkem k tomu stará garnýž 
či klozetová mísa! Taktéž situace, že pořádku-
milovný občan ukládá ním dovezený materiál 
mimo kontejner, byť se jedná o kontejner pro 
tento účel určený, avšak v době příjezdu obča-
na již plný, není žádný ojedinělý jev! V duchu 

si jistě souhlasně říká: „Kam to mám přece 
dát, že?!“ a bez ostychu složí svůj náklad na 
veřejné prostranství a vytvoří tak základ čer-
né skládky! No a co, on to někdo uklidí! Hlav-
ně že JÁ mám uklizeno! A tak se nám mnoh-
dy, sice správné kontejnery, např. určené pro 
bioodpad, ztrácejí v hromadě chrastí, trávy 
a jiného rostlinného materiálu, který byl oko-
lo kontejneru „v dobré snaze“ nakupen! To, 
že tato hromada láká další pořádkumilovné 
občany k uložení zase jejich věcí „získaných“  
při jejich úklidu, vede ke skutečnosti, že dal-
ší pořádkumilovný občan k ní přihodí pneu-
matiku nebo hned pneumatik několik, když 
už, tak už. Druhý občan, v pořadí již patnác-
tý, přihodí  kus nepotřebného nábytku,  jeho 
soused „dodá“ na hromadu vysloužilý kočá-
rek a k tomu ještě nepotřebný cestovní kufr, 
který je ještě navíc naplněn vším možným, 
to není přece žádný problém, jo a mám ješ-
tě staré lyže, tak šup tam s nimi, on to opět 
někdo uklidí!!! Ano, uklidí! Uklidí to měs-
to Holešov a za nemalý peníz, kterým musí 
zaplatit tuto službu podniku, jenž úklid pro-
vede. V drtivé většině případů provádí úklid 
černých skládek společnost Technické služby 
Holešov, s. r. o.! Jen pro informaci bych chtěl 
sdělit občanům, kteří si snad myslí, že Tech-
nické služby Holešov tuhle službu provádějí 
pod záštitou města zdarma, že všechnu čin-
nost, kterou si město u TS Holešov objedná, 
musí město zaplatit! Tedy jestli si pořádkumi-
lovný občan myslí, že úklid černých skládek 
a veškerého nepořádku ve městě je finančně 

kryt z poplatků na komunální odpad, tak je na 
velkém omylu! Tak tomu není a úklid každé 
hromady nepořádku, každé hromádky vyho-
zené trávy či listí, každý kus nábytku či pne-
umatiky musí město objednat a hlavně zapla-
tit. A tak je finanční „krajíc“ města sobecky 
okusován pořádkumilovnými jedinci, a to na 
úkor nás všech! Ale nejde jen o finanční strán-
ku věci! Jistě nikdo z nás nemá radost z toho, 
když prochází městem a vidí čeho, je „normál-
ní člověk“ schopen, co všechno lze  odhodit na 
veřejné prostranství a vytvořit tak nechtěnou 
„ozdobu“ našeho města. Přitom by stačila 
troška rozumu v hrsti a ždibec ohleduplnos-
ti vůči okolí! Když už mám odpad v autě, na 
vozíku či káře, zajet několik set metrů navíc 
a složit nepotřebný materiál ve sběrném dvo-
ře, který za tímto účelem nechalo město Ho-
lešov  zbudovat v areálu Technických služeb 
Holešov, s. r. o.! Je to tak moc chtít, aby se 
automaticky dodržovala vžitá pravidla a ne-
musely se na každý roh ve městě dávat záka-
zové tabulky?! Musí „pořádkumilovný“ občan 
jednat ve stylu, co není zakázáno, to je dovo-
leno!? Zakončil bych tyhle řádky malou úva-
hou, že by snad přece měl mít každý pořád-
ný člověk nějakou hranici, co se smí dělat a co 
se nesmí dělat, automaticky v sobě bez záka-
zových tabulek a překročení téhle hranice je 
přebytečnou  ignorancí nebo  nedostatečnou 
inteligencí, nebo…..?! 

Otto Gross
referent oddělení životního prostředí
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Jarní část sezony probíhala pod vedením tre-
nérů Ševčíka, Braneckého a Grygery. V kádru 
starší přípravky bylo 20 hráčů ročníků 
2005/2006. 2x týdně trénink a o víkendech 
krajská soutěž, která vyšla pro naše mužstvo 
většinou vítězně. Zúčastnili jsme se tradič-
ních turnajů ve Starém Městě, Štípě, Kromě-
říži a na závěr sezony v Kozlovicích u Přerova. 
Převládají pozitiva a v Holešově rostou určitě 
další nadějní hráči.

Trenéři: Ševčík, Branecký, Grygera

   SFK ELKO Holešov: hodnocení druhé          poloviny sezóny 2015–2016

Po ukončení zimní části přípravy v tělocvičně 
III. ZŠ pokračovala fotbalová školička od dub-
na na hřišti ve Všetulích, kde je soustředěna 
mládežnická kopaná.

Starší část školičky se v rámci zimní části 
své činnosti zúčastnila podle programu něko-
lika turnajů, na kterých si vedla úspěšně. Vý-
sledkem jsou medaile za umístění.

Mladší hoši, kteří navštěvovali druhou 
část školičky, už kromě trénování technických 
dovedností také úspěšně odehráli své první 
zápasy.

Protože skončil nejen školní, ale i fotba-
lový rok, opouští starší hoši, ročník narození 
2009, školičku a zařadí se do mladší příprav-
ky. Rodičům, jejichž ratolesti, a to nejen kluci, 
ale i dívky, mají zájem o kopanou, nabízíme 

ŠKOLIČKA

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

MLADŠÍ ŽÁCI

možnost se informovat, případně přihlásit na 
tel. čísle 736 426 432 nebo od 5. září přímo 
na hřišti ve Všetulích a fotbalové začátky si 
vyzkoušet.

Mladší žáci trénovali 3x týdně na stadionu 
Míru. V zimě ve sportovní hale 1. ZŠ, na umě-
lé trávě a v tělocvičně 3. ZŠ. Během zimy jsme 

V letošním roce zveme děti narozené 
v roce 2010 a mladší. Trénovat budeme každé 
pondělí a středu od 16 hod. na hřišti ve Vše-
tulích.   Jaša Stanislav, Pospíšilíková Tereza

uspořádali šest hal. turnajů v hale 1. ZŠ. Dále 
turnaje „O pohár města Holešova“ a „O po-
hár starosty města Holešova“ na hřišti ve 
Všetulích. Mistrovská utkání hrávali v sobo-
tu a v neděli. „B“ mužstvo vyhrálo okresní 

přebor, kdy zvítězilo ve všech utkáních. „A“ 
mužstvo v krajském přeboru obsadilo 5. mís-
to, když 13x zvítězilo a v devíti zápasech bylo 
poraženo.

Ladislav Linda

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Hodnocení mladší přípravky se pokusíme zpracovat do příštího vydání Holešovska. 
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   SFK ELKO Holešov: hodnocení druhé          poloviny sezóny 2015–2016
STARŠÍ ŽÁCI

DOROST

MUŽI B

MUŽI A

V zimní přípravě jsme přišli z různých dů-
vodů o 4 naše hráče, a tudíž jsme jaro absol-
vovali celkem ve 14 lidech. Na základě tohoto 
považuji konečné umístění za úspěch.

Konkrétně bych velmi rád vyzdvihl 2 zá-
pasy, které se nám podařilo zvládnout nad 

očekávání a celkem si z nich odvézt 3 body 
za jednu výhru po penaltách a jednu remízu. 
Těmi byly zápasy s Loukami a Kunovicemi, 
tedy prvním a druhým týmem tabulky. Dobré 
výsledky z těchto zápasů nebyly náhodné, ale 
byly podloženy také velmi dobrou a organizo-
vanou hrou.

Ostatní zápasy byly dosti nevyrovna-
né. Bohužel se nám nepodařilo dotáhnout 
k bodům zápasy, v nichž jsme fotbalově 

Z mého pohledu sezóna 2015/2016 do-
padla optimálně podle složení jednotlivých 
ročníků, s jakými jsme nastupovali k mis-
trovským utkáním. Mužstvo se umístilo na 
10. místě krajského přeboru dorostu, když 
získalo 35 bodů při celkovém skóre 56:56. 
Tréninková účast byla na 80 % tréninků velmi 

 Po vyhrané podzimní části sezony jsme 
i v jarní části měli ty nejvyšší cíle. Věděli jsme, 
že musíme do hry vložit maximum a tentokrát 
to dotáhnout do postupujícího umístění, což 
je z prvního místa v tabulce.

Cesta to nebyla lehká, už v prvním zápa-
se s Fryštákem  jsme uhráli remízu, ale bylo 
to první utkání a ztráta pouze jediného bodu. 
Následně přišlo pět utkání s rozdílem vyšším 
o dvě branky na zápas a z naší strany nastříleno 
21 branek, což přineslo do týmu pozitivní světlo 

dobrá, s přístupem hráčů k tréninkovým jed-
notkám jsem byl velmi spokojen, i když samo-
zřejmě je pořád co zlepšovat.

Obzvlášť bych chtěl poděkovat ročníku 
1997, který v příští sezóně přechází do muž-
ského oddílu, tito hráči podávali ve všech 
utkáních celé sezóny stoprocentní výkony 
a někdy i vyšší. Jmenovitě to byli tito hráči: 
Daniel Matuška, Benedikt Šuba, Patrik Javo-
ra a Čeněk Čada. I přes odchod těchto hrá-
čů nám v mužstvu zůstávají hráči, s kterými 

Jarní sezóna se vůbec nelišila od té pod-
zimní a nenastalo žádné pozitivní zlepšení  
přístupu hráčů, jak tréninkům, tak zápasům. 

Kostra se scházela jen na zápas a to bylo velmi 
znát. Mužstvo bylo doplňováno vesměs mla-
dými hráči z dorostu, kteří dokázali, že můžou 
být přínosem pro tým. 

Naštěstí v rozhodujících zápasech, kde 
jsme potřebovali body, nám pomohli hráči 

z A týmu a my je dokázali získat. Uvidíme, co 
přinese léto a jestli se podaří kádr poskládat 
tak, aby nebyl odkázán na nedostatek hráčů 
a mohl hrát důstojnou roli v soutěži. 

Trenér Tomáš Vybíral

i klid a také vedoucí postavení v tabulce, i když 
byla odehraná jen polovina jarní soutěže.

Následně těsná výhra s Viganticemi. A asi 
nejtěžší utkání jara jsme odehráli v Provo-
dově, kdy jsme chtěli odskočit bodově právě 
před tímto soupeřem, což se po výborné hře 
celého týmu i podařilo.

Další tři utkání jsme neměli tak jistá z hle-
diska brankového rozdílu, protože dvě z nich 
skončila remízou. Při utkání s Bystřicí i Baťo-
vem jsme postup měli již zajištěný, ale chtěli  
jsme i v těchto zápasech potvrdit suverenitu 
a dobrou sezonu a oba zápasy vyhrát.

Postup do vyšší soutěže je pro mě cen-
ný triumf z pozice trenéra, ale i pro vedení 
a všechny, kdo fandí Holešovskému fotbalu.

Věřím, že dokážeme srovnat výkonnost 
v divizní tabulce co nejrychleji a důstojně ode-
hrát soutěž v nejlepším světle pro tým, vede-
ní, sponzory i celé město Holešov.

Myslím, že postup jsme dostatečně osla-
vili a ten těžký, ale sportovně úspěšnější krok 
nás ještě čeká.

Děkuji všem hráčům za přístup jak v zá-
pasech, tak i na trénincích  a jsem rád, že jsem 
součástí a můžu předat svou práci a zkušenos-
ti  právě jim.                     

Trenér Martin Malík

...za dlouholetou spolupráci Ladislavu 
Lindovi a za trenérskou činnost, kterou 
po letošní fotbalové sezóně ukončil. 
 V našem klubu dlouhou řadu let působil jako 
trenér mladších žáků a v této kategorii dosa-
hoval velmi dobrých výsledků, kdy družstvo 
hrávalo  po celou dobu na krajské úrovni, ve 
které se umísťovalo na prvních a předních 
místech soutěže. 

dominovali, proto jsme se až do posledních 
kol strachovali o udržení v soutěži.

Na druhou stranu bych rád opět poděko-
val všem klukům, protože byla velmi dobrá 
tréninková a zápasová účast, proto jsme sou-
těž i v malém počtu zvládli.

Tímto zároveň přeji klukům ročníku na-
rození 2001 hodně zdraví, štěstí a nejen fot-
balových úspěchů.

Trenér: Radek Sedlařík

se dá do budoucna pracovat a jsou ochotni 
tomu dát po tréninkové i zápasové stránce 
maximum.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat 
rodičům našich hráčů za zápasovou podpo-
ru na domácích i venkovních zápasech. Dále 
bych chtěl poděkovat správci holešovské-
ho hřiště panu Jaroslavu Čajkovi za vzornou 
přípravu hřiště na domácích mistrovských 
utkáních. 

Trenér Vlastimil Foukal

DĚKUJEME...
Pan Linda si během svého působení jako 

trenér dokázal díky svému přístupu, ochotě, 
obětavosti, elánu, zkušenostem a nadšení zís-
kat jak mladé sportovce, tak i jejich rodiče. 

Za SFK ELKO Holešov mu proto chceme 
poděkovat za jeho činnost v klubu a přejeme 
hodně zdraví ve „fotbalovém“ důchodě. 

Milan Roubalík
Předseda SFK ELKO Holešov
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Holešovský lakros na absolutním vrcholu
Holešov| Lakrosový klub Iktočante Holešov, 
který v roce 2004 založili členové oddílu TOM 
Medvědí stopa, po dvanácti letech dosáhl na 
absolutní lakrosový vrchol. 

Mistrovství ČR, které probíhalo o víken-
du 18. – 19. 6. ve vyprodané kladenské aréně, 
nabídlo tisícům fanoušků nejkvalitnější la-
kros sezony. Iktočante Holešov vstupovalo do 
turnaje po loňské stříbrné medaili i tentokrát 
jako jeden z možných adeptů na finále. 

Na mistrovství ČR postupuje každý rok 
osm nejlepších družstev v rámci republiko-
vých soutěží. Družstva jsou rozlosována do 
dvou skupin, dvě nejlepší z nich postupují 
do semifinále a vítězové pak hrají finále. Ka-
ždý tým tedy odehraje pět náročných zápasů. 

První dvě utkání byla spíše na rozehráv-
ku. Méně zkušený tým Kurekari dostal od Ik-
točante výslužku v poměru 7:24, o něco kva-
litnější konkurent Cyklon odešel z utkání 
s prohrou 7:15. Iktočante tedy čekal podvečer-
ní duel o první místo ve skupině s výbornými 
Sabres, kteří Holešovské porazili na loňském 
mistrovství ve finále. Tentokrát se ale Ikto-
čante nenechalo ukolébat profesorskou hrou 
soupeře a po celou dobu kontrolovalo nás-
kok, až dotáhlo utkání do fantastického kon-
ce 13:10.

V nedělním semifinále si Iktočante pora-
dilo s Fabiány ze Strašic 12:7 a čekalo je histo-
ricky druhé finále na mistrovství ČR. BruTal 
Praha, který do finále nastoupil jako soupeř 
holešovských koloušků, je aktuálně vítězem 
1. Pražské ligy. Proti sobě ve finále tedy stanu-
ly dva vůbec nejúspěšnější celky letošní sezo-
ny – moravský a český šampion. 

Vyrovnaný a neučesaný začátek vystřídal 
perfektní herní projev, který díky přesně sta-
novené a dodržované taktice zařídil Iktočan-
te v poločase nadějný stav 8:6. Ve druhé půli 
holešovský tým hlídal vedení a krásnými gó-
lovými momenty porazil BruTal Praha pomě-
rem 17:14 a po dvanácti letech dobyl lakroso-
vý svět. Protože se český lakros hraje pouze  

Holešovské děti tentokrát už posedmé v pohybu
Holešov| Projekt Holešovské děti v pohybu 
má za sebou úspěšných sedm ročníků – za tu 
dobu ukázal dětem z mateřských a základních 
škol, jejich pedagogům, rodičům a veřejnos-
ti v Holešově a okolí svou užitečnost a živo-
taschopnost a jeho finále se stalo vyhledáva-
nou sportovní akcí. Hlavní myšlenka byla 
naplněna i v letošním roce – program nabí-
dl atraktivní a přitom jednoduché pohybové 
aktivity všem dětem bez rozdílu jejich schop-
ností a možností fyzických či sociálních. V le-
tošním roce se do projektu zapojilo i měs-
to Kroměříž a společně zde cvičilo 250 dětí 
z 6 škol.

Všichni, kdo se setkali ve středu 15. červ-
na 2016 při městském finále v hale 1. Základní 
školy Holešov, budou na tuto akci s rekordním 
počtem dětí (314 předškoláků a prvňáčků) ur-
čitě vzpomínat s radostí a úsměvem. Hudeb-
ní doprovod obstaral stejně jako v minulých 
letech populární Standa Hložek, v roli aktiv-
ních cvičitelů se představili žáci domácí 1. ZŠ. 

Rozesmáté tváře malých sportovců, snaha 
a úsilí při zdolávání překážek, vzájemná po-
moc dětí a jejich cvičitelů i pedagogů – to 
vše vnímali i přítomní hosté - kromě ředite-
lek a ředitele zúčastněných škol byli přítomni 
Mgr. Alena Grygerová, poslanec PSP ČR Mgr. 
Petr Kořenek, Ing. Věra Sigmundová, zastupi-
telka Zlínského kraje, vedení města Holešov 
a další hosté. 

Poděkování za finanční podporu progra-
mu patří vyjmenovaným osobnostem a sub-
jektům: Zlínský kraj a jeho hejtman MVDr. 
Stanislav Mišák, město Holešov, zastupitel 
ing. Jaromír Tomšů, Zdeněk Grygera, Jo-
sef Smýkal, Krajská rada AŠSK ČR Zlínského 
kraje, Každý může pomáhat, z. s.  a Olympia, 
z. s.

Všichni se již těšíme na následující osmý 
ročník!

Mgr. Svatava Ságnerová, 
koordinátorka pohybového programu

fotogalerie na www.holesov.cz

v ČR, momentálně má město Holešov nejlepší 
lakrosový tým na světě.

Horní řada zleva: Pavel Paseka, Petr Něm-
čík, Kamil Trhlík, Petr Lánský, Dan Kurovec, 
Matěj Melichar.
Dolní řada zleva: Jan Kaul Libor Novák, Mar-
tin Šneidr, Jan Valášek.

Petr Němčík
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Úspěchy místních thaiboxerů ověnčené tituly
Holešov| 30. dubna si holešovský thaj-
ský box připsal jeden z největších úspěchů. 
Petr Haiser nastoupil v Brně do zápasu pro-
ti Adamu Pengsawangovi. Haiser nastu-
poval do svého 13. zápasu v životě, kdežto 
Adam Pengsawang je jednou z legend české-
ho thaiboxu a počet jeho zápasů přesahuje 
63. Pengsawang, který dlouho žil a trénoval 
v Thajsku, má na svém kontě řadu úspěchů 
jako mistr ČR, bronz z mistrovství světa a je 
šampion jižního Thajska. Také se mu dosta-
lo cti zápasit ve svatostánku thaiboxu – Lum-
pinee Stadionu v Bangkoku, což mnoho skvě-
lých boxerů nezažije za celou svoji kariéru. 
Haiser po celý zápas zvyšoval tlak a prakticky 
k ničemu svého zkušenějšího soupeře nepus-
til. Petr Haiser vyhrává 3:0 na body!

11.–12. června proběhlo v Praze mistrov-
ství ČR v kickboxu a K1. Holešovský klub re-
prezentovali Robin Šmíd a Petr Haiser. První 
den si vyzkoušeli pro nás netypickou disciplí-
nu „lowkick“ oba ve váze do 75 kg, protože Ha-
iser ve váze do 71 kg neměl soupeře. Bohužel 
se v této disciplíně nesmí používat kolena, což 

Zlatý hattrick pro naše mažoretky
Holešov| Velkým úspěchem zakončily ho-
lešovské mažoretky další zdařilou sezónu. 
Arabelky získaly potřetí v řadě titul mistr ČR. 
Pečlivá příprava, píle, nadšení všech mažo-
retek i trenérek a hlavně silná podpora ro-
dičů - to je ten správný recept na ty nejlepší 
výsledky.

Na čtyřicet děvčat reprezentovalo v letoš-
ním školním roce spolek Mažoretky Holešov 
v sólových i skupinových formacích. A jak se 
nám dařilo?

Na Mistrovství ČR v twirlingu získaly 
zkušené twirlerky Nikola Zlámalová a Lenka 
Smýkalová titul II. vicemistrů ČR v disciplíně 
taneční duo.

V soutěži dvojic klasické mažoretky vy-
bojovaly pod vedením trenérky Nikoly 
Zlámalové:

Kateřina Lysková + Kateřina Zelinková – 
1. místo O pohár ze zámku v Kolíně, 2. mís-
to a titul vicemistr Moravy a Slezska v Hluku 

Markéta Zelinková + Lucie Zlámalová – 
1. místo O pohár ze zámku v Kolíně.

Obě dua nás vzorně reprezentovala i na 
květnovém mistrovství ČR v Ronově nad 
Doubravou. 

Děvčata ze skupiny Baby Lentilky posbí-
rala v dětské kategorii hned několik medailí 
– 1. místo  na pohárových soutěžích Všetulská 
hůlka a Bystřický pohár. Dařilo se jim také 
v rámci Národního šampionátu Svazu ma-
žoretek a twirlingu NBTA ČR – II. vicemistr 
oblastního kola v Říčanech, vicemistr Mora-
vy a Slezska v Otrokovicích a skvělé 6. místo 

z mistrovství ČR v Poděbradech. Jedna z na-
šich nejmladších šikulek Patricie Anna Rozsy-
palová byla porotou vybrána do soutěže Mini 
Miss mažoretka roku, kde se dostala až mezi 
šest nejšikovnějších děvčátek.

Arabelky svou sérii zlatých medailí z ne-
postupových soutěží zakončily kovem nejcen-
nějším a titulem mistryň ČR v seniorské kate-
gorii. Lázeňské město Poděbrady se o třetím 
červnovém víkendu stalo spolu se stovkami 
nejlepších českých mažoretek svědkem zla-
tého hattricku holešovských mažoretek. Vel-
kým překvapením a zároveň poctou bylo vy-
hlášení nejlepšího pochodového defilé a Ceny 
krále Jiřího pro holešovské Arabelky.

Splněným přáním byla kromě vytouže-
ných medailí také nominace na mistrovství 
Evropy do Anglie. Ani během letních prázd-
nin tedy nebudou moci nejstarší mažoretky 
příliš zahálet, protože nás čeká příprava na 
evropský šampionát v Crawley. 

Velké poděkování patří všem mažoretkám 
a trenérkám Barboře Maťové, Nikole Zláma-
lová a Elišce Doleželové za jejich celoroční 
práci. Děkujeme městu Holešov, Zlínskému 
kraji a dalším příznivcům, díky kterým mů-
žeme dosahovat takových pěkných výsledků.

Lenka Doleželová, 
vedoucí Mažoretek Holešov

oba naši boxeři porušili, jelikož je mají zau-
tomatizovaná. Vzhledem k tomuto prohřešku 
byli bodově penalizováni a na body prohráva-
jí. Následně se dozvídají od rozhodčích, že ne-
být této penalizace, oba by vyhráli a stanuli by 
proti sobě ve finále.

Druhý den mistrovství nastupují v disci-
plíně K1, kde se již jedno koleno v klinči může 
použít. Robin Šmíd ve váze do 75 kg prohrává 

ve finále na body a stává se juniorským vice-
mistrem ČR. Petr Haiser ve váze do 71 kg po-
stupuje až do finále, kde po velké bitvě vy-
hrává na body a stává se juniorským mistrem 
České republiky! Naše tréninkové heslo „Go 
hard or go home“ se vyplatilo, z mistrovství 
ČR si tedy odvážíme 2x bronz, 1x stříbro a 1x 
zlato.                      

Mgr. Petr Osokin, trenér
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Pasování prvňáčků v Holešově už pošesté
Holešov| Slavnostní pasování prvňáčků  
v holešovském zámku se stalo již krásnou ka-
ždoroční předprázdninovou tradicí, kterou 
Městská knihovna v Holešově završuje svo-
ji celoroční spolupráci s nejmenšími čtenáři.
O tom, že jejich počet stále utěšeně vzrůstá, 
svědčí i letošní účast 176 dětí z pěti základ-
ních škol, které byly pozvány ve dvou termí-
nech třetího červnového týdne do krásného 
prostředí zámecké sala terreny. Za hojného 
doprovodu rodinných příslušníků a za pří-
tomnosti starosty města Mgr. Rudolfa Sei-
ferta a místostarosty Bc. Jaroslava Chme-
laře slíbili všichni prvňáčkové při pasování 
nejen rytíři a jeho hraběcí milosti, ale i celé 
rodině loupežníka Rumcajse, že budou dob-
rými a pilnými čtenáři a že se do holešovské 
knihovny budou vracet rádi i nadále. A to 
je pro všechny organizátory i sponzory této 
akce tou největší odměnou. Malí čtenáři ob-
drželi knihu od spisovatelky Kláry Smolíko-
vé a ilustrátorky Báry Buchalové s výstižným 
názvem „Knihožrouti“, speciální čtenář-
skou placku a další drobné dárky. Městská 
knihovna Holešov tímto děkuje SKIPu, který 
projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáč-
ka každoročně vyhlašuje, a za podporu fir-
mám TOSHULIN a Nestlé. Všem zúčastně-
ným přejeme krásné prázdniny se spoustou 
zážitků a příjemně prožitou dovolenou.   
                                 

MěK Holešov

Frank Sinatra forever
Holešov| Na měsíc září se chystá v Holešov 
projekt s názvem Frank Sinatra Forever, kte-
rý vzniká ve spolupráci se smíšeným pěvec-
kým sborem Smetana Hulín. Tématem gala-
koncertu jsou skladby legendárního zpěváka 
Franka Sinatry. 

Hlavním protagonistou koncertu bude 
Martin Mája Nedbal, profesionální zpěvák  
a muzikant z Hulína. Pro společné duety jsou 
přizvaní zpěváci Markéta Pešková členka měst-
ského divadla v Brně a Kamil Horák solista pře-
dešlého projektu Hulínská Beatlemania a záro-
veň zpěvák kapely Toujours. Hudební doprovod 
zajistí bigband pod vedením Petra Poláka, který 
v orchestru bude i hrát na saxofon.

„Tento projekt je v pořadí pátý a je zase  
o velký kus náročnější, technicky, muzikant-
sky i umělecky. Hodně bude koncepcí nava-
zovat na úspěšný loňský projekt Hulínská 
Beatlemania, který letos budeme reprízovat  
i v dalších městech,“ uvedl k akci vedoucí pro-
jektu a šéf Kulturního klubu v Hulíně Karel 
Souček. 

 Společně s ním projekt organizuje  Mar-
tin Nedbal, Petr Polák a sbormistryně Lenka 
Polášková.   

                                                   (tz)
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Přijmeme na hlavní pracovní poměr 

automechanika 

osobních a dodávkových vozů  
pro provozovnu 

REANULT a DACIA Kroměříž.  

Požadujeme spolehlivost, flexibilitu,  
samostatnost. Praxe v oboru je vítána. 

Životopisy prosím posílejte 
na e-mail: kalik@kromexim.cz,  

tel.: 602289438, 
kde Vám také rádi sdělíme bližší informace.
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Zámkem bude opět znít barokní hudba
Holešov | Již počtrnácté se ve dnech 7. až 
14. srpna bude konat Letní škola barokní hud-
by, kterou pořádá renomovaný odborník na 
starou hudbu a její neúnavný propagátor Ro-
man Válek se svým Czech Ensemble Baroque. 
Spolupořadatelem koncertů je za spoluprá-
ce MKS spolek Musica Holešov. Tentokrát 
se zde sejde na 160 zájemců z řad převážně 
profesionálních muzikantů z celé Evropy, aby 
se zdokonalili v dobové interpretaci barokní 
hudby.

Letní škola barokní hudby je typem 
workshopu, který je zaměřen na provádění 
vokálně instrumentálních děl starších sloho-
vých období, zejména baroka, ve stylu pouče-
né interpretace staré hudby. Praktická výuka 
je rozšířena o řadu přednášek a podnětných 
rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími 
se v oblasti staré hudby. Vyučují se všechny 
umělecké kategorie podílející se na realiza-
ci barokních děl pod vedením mezinárodní-
ho týmu lektorů, kteří přijedou z celé Evropy. 

Holešovské hudbymilovné publikum již 
koncerty studentů a lektorů dobře zná a rádo 
je navštěvuje. Tak stačí připomenout, že v ne-
děli večer 7. srpna (ve 20 hodin) vystoupí 
ve velkém sálu zámku lektoři, v úterý 8. srp-
na v tutéž dobu zazní v kostele u sv. Anny du-
chovní skladby v podání studentů. 

Atraktivní bude také Zámecká barok-
ní noc na nádvoří zámku (za nepříznivého 

počasí v zámeckém sálu) s tancem a  degusta-
cí špičkových vín nabízených přítomnými vi-
naři konaná ve středu 10. srpna ve 20 hodin, 
a jak bývá zvykem, program a zábava neskon-
čí dříve než o půlnoci.

V pátek 12. srpna v 19 hodin pak vyvr-
cholí Letní škola barokní hudby závěrečným 
koncertem, na kterém se bude podílet až 
osmdesátka účinkujících z řad lektorů a fre-
kventantů školy. Letos bude provedeno dílo 
interpretačně mimořádně náročné, snad nej-
lepší i nejkrásnější, jaké Johann Sebastian 
Bach zkomponoval - Oratorium o utrpení Je-
žíše Krista, jeho slavné Janovy pašije podle 
Janova evangelia. 

„Toto silně emotivně i hudebně náročné 
dílo je pro zpěváky, sbor i orchestr mimořád-
nou uměleckou výzvou a posluchačům přine-
se nepochybně výjimečný kulturní zážitek,“ 
říká k dramaturgii zakladatel Letní školy ba-
rokní hudby dirigent Roman Válek.

Tento večer se také v rámci programu 
představí vítězové interpretační soutěže frek-
ventantů školy.

Všechny koncerty jsou určeny především 
pro veřejnost, která je srdečně vítána. Vstu-
penky je možno koupit v předprodeji v zámec-
kém informačním centru anebo před koncer-
ty na místě.

Zdeněk Novák

Holešov | Hudební slavnosti barokní školou 
v Holešově letos nekončí. Posluchači se mohou 
těšit na podzimní část festivalu MUSICA HO-
LEŠOV, který bude zahájen ve čtvrtek  22. září 
velkolepým koncertem z děl současného an-
glického skladatele Karla Jenkinse v podání 
Pavla Šporcla, Karla Košárka a Filharmonie 
Hradec Králové pod taktovkou švýcarského 
dirigenta Kaspara Zehndera. Hudební lahůd-
kou bude určitě repríza koncertu jedné z nej-
slavnějších a ve světě nejúspěšnějších českých 
zpěvaček Martiny Jankové z letošního Praž-
ského jara čerpající z lidových písní celé Evro-
py. Jinou a neméně slavnou českou zpěvačku 
Dagmar Peckovou přivítáme 29. října, která za 
doprovodu Filharmonie B. Martinů přednese 
jedny z nejemotivnějších skladeb všech dob, 
Ruckertovy písně Gustava Mahlera. Jazzovou 
hudbu v podání hudebníků z tří světadílů, pře-
devším jihoafrické zpěvačky Melanie Scholtz 
a izraelského kontrabasisty Ben Ezry, uslyšíme  
4. listopadu.                        Z. Novák

Podzimní Musica Holešov

Melanie Scholtz
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V Bořenovicích mají 
nové hřiště

Bořenovice | V sobotu 11. 6. 2016 se v 10.00 
za mírně deštivého počasí naplnil sen mno-
ha bořenovických občanů, zejména pak dětí.  
Za účasti náměstka  hejtmana Ing. Ivana Ma-
řáka v Bořenovicích slavnostně otevřeli nové 
víceúčelové sportovní hřiště. To obec pořídi-
la za finanční podpory Zlínského kraje, který 
na výstavbu tohoto sportoviště poskytl dotaci 
ve výši 599 000 Kč. V Bořenovicích tak vznik-
lo sportoviště pro 12 druhů sportů, zejména 
pro malou koupanou, tenis, volejbal, nohejbal 
a street ball. Celkové náklady na výstavbu či-
nily 999 870 Kč včetně DPH a dílo realizovala 
společnost Funny Sport Zlín. 

Souběžně s otevřením nového hřiště pro-
běhlo také otevření dvou nově obnovených 
komunikací v místních částech Žabínek 1 
a Žabínek 2. Tato stavební akce byla podpoře-
na Ministerstvem pro místní rozvoj ČR část-
kou 612 987 Kč. Celkové náklady pak činily 
1 225 974 Kč. Stavbu realizovala společnost 
Porr Praha, a. s. Ta stavbu provedla rychle 
a kvalitně.                      

   Jakub Bednárek, MBA 

Letošní hodové slavnosti v Tučapech
Tučapy | Poslední červnovou sobotu se ko-
naly v Tučapech tradiční hodové slavnosti.

Celý program zahájila dopolední mše sva-
tá sloužená u místní zvonice. U zvonice, která 
letos slaví výročí 170 let od doby, kdy ji místní 
občané v roce 1845 postavili. Při této příleži-
tosti byla bratry Petrem a Romanem Hudco-
vými zrekonstruována a nainstalována socha 
Panny Marie, kterou na závěr mše svaté pan 
kaplan vysvětil.

Po krátkém proslovu předsedy OV Tuča-
py a poděkování místních občanů panu kapla-
novi se dění přesunulo do kulturního domu, 
kde bylo přichystáno pro občany občerstvení. 
K přátelskému posezení vyhrávala dechová 
hudba. Dále byla v kulturním domě přichys-
tána dobová výstavka fotografií nejen k výročí 
zvonice, ale i fotografií o celé obci.

Ve dvě hodiny odpoledne se program slav-
ností začal odehrávat na místním fotbalovém 

hřišti. Byly zde připraveny atrakce jako na-
příklad skákací hrad, trampolína, jízda na 

poníku, bazének či vodní skluzavka. Po tře-
tí hodině byl zahájen turnaj ulic. Ten se sklá-
dal nejen z fotbalového turnaje, ale také piv-
ní štafety a jízdy s kolečkem. Celkovými vítězi 
turnaje se stali zástupci Trní. Během odpo-
ledne proběhla i myslivecká olympiáda, kde 
si děti mohly vyzkoušet například střelbu ze 
vzduchovky nebo luku. Dále proběhla ukázka 
westernového souboje s kolty a ukázka práce 
s biči.

Na závěr programu proběhla bohatá tom-
bola, po které následovala volná zábava při 
reprodukované muzice, která pokračovala do 
ranních hodin.

Chtěl bych poděkovat nejen členům osad-
ního výboru, ale také členům SDH Tučapy, 
MS Háje Tučapy – Bořenovice, TJ Sokol Tu-
čapy a všem občanům, kteří se podíleli na or-
ganizaci a poklidném průběhu celého dne.

Zdeněk Chytil, předseda OV Tučapy

TJ Sokol Tučapy slavila 50 let
Holešov| První červencový víkend proběhly 
oslavy 50 let od vzniku TJ Sokol Tučapy.

Dopoledne v místním kulturním domě 
proběhla slavnostní výroční schůze, kde byli 
členové a bývalí hráči seznámeni s historijí 
oddílu od roku 1966 až po současnost a plá-
nem do budoucna.  Po diskuzi, ve které pa-
mětníci zavzpomínali na začátky fotbalu 
a úsměvné historky, následoval slavnostní 
oběd. Dále byla v kulturním domě přichystá-
na výstava fotografií a pohárů, které během 
let fotbalisté vyhráli.

Odpoledne začalo na fotbalovám hřišti 
odhalením pamětní desky Josefu Lipnerovi, 

zakladateli tučapského fotbalu, kterou věno-
val Petr Sedláček. Dále proběhlo utkání star-
ších pánů Tučap proti Hulínu, kdy si všichni 
připomněli těžké boje z dob, kdy byli aktivní-
mi hráči. Vrcholem dne bylo utkání domácích 
Tučap proti výběru Zdeňka Grygery, které-
ho podpořil ještě hokejista Zaťovič a legioná-
ři z Holešovska. O výsledky utkání v podstatě 
ani nešlo, ale o příjemné odpoledne strávené 
při oslavě fotbalu v Tučapech.

Zdeněk Chytil
sekretář TJ Sokol Tučapy

Veterán cup 2016 – memoriál M. Konečného
Ludslavice | V sobotu 9. července 2016 
uspořádala TJ Ludslavice ve sportovním 
areálu tradiční fotbalový turnaj, který byl 
již druhým ročníkem Memorialu Mirosla-
va Konečného.  Tohoto turnaje se zúčastni-
lo 11 fotbalových družstev z Moravy, Čech 
a Slovenska. Jak v loňském roce, tak i v tom-
to ročníku  opět zvítězilo fotbalové mužstvo 
Bexim Pelleten Prostějov, které si odvez-
lo již podruhé putovní pohár starosty obce 
Ludslavice. Tato akce byla za příznivého po-
časí a hojné účasti diváků opět vydařeným 
turnajem. Po sportovních zážitcích se moh-
li všichni ještě pobavit na taneční zábavě se 
skupinou Expo. Za uspořádání této akce pa-
tří dík pořadatelům.                                  

Vojtěch Adamík
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Policista roku 2015

Provoz TYMY o prázdninách

Holešov| Vyšší policejní škola a Střední po-
licejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, 
která patří k tradičním vzdělávacím institu-
cím v našem regionu, opět potvrdila své kva-
lity i v celorepublikovém měřítku. Dne 30. 
června 2016 proběhlo v TOP Hotelu Praha 
vyhlášení šestnáctého ročníku ankety „PO-
LICISTA ROKU 2015“. Nejlepší policisté 
přebrali na slavnostním ceremoniálu oceně-
ní z rukou 1. náměstka policejního preziden-
ta plk. Mgr. Martina Vondráška a 1. náměstka 
ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bez-
pečnosti JUDr. Ing. Jiřího Nováčka.  

Ocenění se uděluje v několika kategoriích 
z řad Policie České republiky – policista roku, 
tým roku, čin roku aj.. Dvě kategorie spadají 
do oblasti vzdělávání – učitel roku policejní 
školy a student roku policejní školy. Naše ško-
la byla letos v obou kategoriích úspěšná.

V kategorii „učitel roku policejní ško-
ly“ získal prestižní ocenění pplk. Mgr. Lumír 
Hendrych, Ph.D., zástupce vedoucího odděle-
ní zabezpečení výuky VPŠ a SPŠ MV v Holešo-
vě. Kromě úspěšné učitelské práce se oceněný 
kolega aktivně účastní dalších pedagogických 
činností. Spolupodílí se na tvorbě, realiza-
ci a evaluaci vzdělávacích programů pro vyš-
ší odbornou školu, střední odbornou školu 

a základní odbornou přípravu policistů. Dlou-
hodobě pracoval v metodické radě Minister-
stva vnitra, podílí se na organizaci vzděláva-
cích aktivit školy, dalšího vzdělávání učitelů 
a na spolupráci s vnějšími partnery školy. 

Své bohaté pedagogické zkušenosti  pře-
dává v rámci publikační činnosti. 

Je spolurealizátorem několika projek-
tů například z Evropského sociálního fondu. 
Na poli mezinárodní spolupráce se aktivně 

zúčastnil řady mezinárodních konferencí 
a seminářů. V roce 2015 reprezentoval Čes-
kou republiku  jako člen expertní evaluační 
skupiny Evropské policejní akademie CEPOL, 
jejímž úkolem bylo zefektivnit stávající hod-
notící proces kurzů pro vyšší policejní důstoj-
níky členských zemí EU. 

Pplk. Mgr. Lumír Hendrych, Ph.D., kte-
rý ve školství působí od roku 1995, svou prací 
přispívá ke zkvalitnění a zefektivnění policej-
ního vzdělávání. Jeho ocenění patří také všem 
jeho spolupracovníkům, kteří odvádějí ve vý-
ukovém procesu kvalitní práci.

V kategorii „student roku policejní ško-
ly“ získala prestižní ocenění prap. Marie Ku-
čerová, DiS., inspektorka oddělení pobyto-
vé kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Orlicí 
Krajské ředitelství policie Pardubického kra-
je. Tato studentka byla příkladná a spolehli-
vá v plnění studijních povinností při studiu 
VOŠ, v březnu  2016 se mimo jiné zúčastnila  
Ι. kontingentu k ochraně schengenské hrani-
ce v Makedonii.

Oběma oceněným kolegům blahopřejeme 
k dosaženému úspěchu a přejeme hodně sil 
do další náročné práce.

Mgr. Eva Vichlendová
VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Nová památka na mlynářskou historii Holešova
Holešov | V úterý 14. června 2016 jsme na 
podnět pana Arnošta Pospíšila z Holešova vy-
zvedli polovinu mlýnského kola, které bylo 
druhotně využito jako dlažba či spíše vypod-
ložení brány u vjezdu do dvoru u domu č. p.  
679/20. Artefakt ležel blíže k domu č. p. 701. 
Vzhledem k tomu, že pozemek, na kterém 
bylo kolo uloženo, je městský, bylo jeho vy-
jmutí předem konzultováno s pracovníky 
městského úřadu.

Jedná se o polovinu z mlýnského kame-
ne o průměru 80 cm, výšce 22 cm, hrubšího 
zrnění, z tvrdé krystalické horniny promíse-
né s oblázky, s drobnějšími vměstky i kazo-
vými dutinami. Horní čtvercová část oka ka-
mene sloužila k upevnění kuželice, vymezující 
plochu svislé hřídele nesoucí kypřici a běhoun 
(horní mlecí kámen). Mlecí plocha je rovná, 

bez zvrásnění oškrdem, bez remýží (větrní-
ků). Takto opracované mlýnské kameny byly 
ve mlýnech používány po řadu staletí, už od 
středověku. Po jeho násilném rozpůlení asi 
obě poloviny sloužily k ochraně nároží před 
nájezdy kovových náprav a ráfových kol vozů, 
které vjížděly do dvoru, čemuž nasvědčuje 

Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 
– 16.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, tram-
polína, nájem tělocvičny: 
- objednávky na tělocvičnu lze využít dle 
předchozí telefonní domluvy minimálně den 
předem, objednávky v kanceláři či na tel.:  
573 39 69 28, 734 358 563

JIŽ PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA 
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017, bližší informace 

i značněji „opotřebovaná“ hrana části obvo-
du. Vzhledem k hmotnosti mlýnského kola se 
jako místo jeho původu nabízí některé mlý-
ny na řece v Rusavě nebo na zámeckém ná-
honu v blízkosti místa nálezu (například mlýn 
Oborný, zrušený roku 1881, nebo mlýn Pod-
zámecký, zrušen roku 1872). Mlýnský kámen 
byl zapsán do sbírkové evidence Městského 
muzea pod evidenčním číslem PE 18/2016. 
Poté co zajistíme podmínky pro jeho vhodnou 
prezentaci, bude určitě vystaven.

Městské muzeum v Holešově děkuje panu 
Arnoštu Pospíšilovi za upozornění na vý-
znamný objekt a za odborný popis nálezu.

Mgr. Ondřej Machálek a Arnošt Pospíšil
Městské muzeum Holešov 

a Vlastivědný kroužek Holešov

v kanceláři TYMY a na www.tymycentrum.cz, 
od 1. září bude zápis do kroužků probíhat kaž-
dý všední den od 8.00 do 18.00 (pro přihláše-
né do konce září máme překvapení!!!)

PROVOZNÍ DOBA ICM o prázdninách od 
12.00 do 16.00 (kontakt 734358563)

SRPEN
12. 8. Premedical – možnost  vyšetření od 
9.00 do 20.00, informace a přihlášky v TYMY

28. 8. Loučení s prázdninami – od 15.00 na 
Holešovském zámku, hry, soutěže, skákací 
hrad

Těšíme se na vaše pozdravy z prázdnin – 
pohled, nebo mail – uděláme si pěknou 
nástěnku!!!! 

Zasílejte nám i Vaše zdařilé fotografie – po 
prázdninách budou vystaveny a nejlepší 
oceněny.
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35 let pionýrských táborů - Rajnochovice a Podhradní Lhota
35 let letos uplynulo od vystavění sta-

nového tábora u Juhyně v Rajnochovicích. 
Tábor, který začínal s tou nejzákladnější 
výbavou – stany, hangáry, polní kuchyní, 
dřevěnými WC, se po šesti letech přestěho-
val do Podhradní Lhoty – hlavně proto, že 
zde získal pozemek, na němž už bylo mož-
no vybudovat pevné zázemí: srub s kuchy-
ní a jídelnou, zastřešenou, a tedy využi-
telnou i pro činnosti dětí za nepříznivého 
počasí. Pak přibyly i umývárny a další vy-
bavení. Provozovatel – Pionýrská skupina 

Noc kostelů v Holešově

 Foto | Milena Machálková

Holešov| V pátek 10. června se konala v celé 
republice Noc kostelů. Na internetových strán-
kách si zájemci mohli najít kostely a navštívit 
konkrétní akci, která je tam připravená. Bo-
hatý program v obou holešovských kostelích 
přilákal přes 350 návštěvníků všech věkových 
skupin. Některé části programu jsou už tradič-
ní - soutěž pro děti, komentované prohlídky, 
možnost vyšlapat schody až ke zvonům, zjistit, 
jak vlastně chutná mešní víno, poslechnout si 
varhany a občerstvit se v sakristii. 

Další nabídka se každoročně obměňuje. 
Milovníci dobré hudby si mohli poslechnout 
koncert Holešovského komorního orchest-
ru a pěvecký sbor Moravských madrigalistů 
z Kroměříže. Herci Všetulského divadla využili 
prostor kostela k předvedení příběhu O svatém 
Cyrilu a Metodějovi. Paní hraběnku a její ko-
mornou navštívil v Černé kapli potulný mnich. 
Zvědavému návštěvníkovi prozradili leckte-
rou událost ze svého života a hlavně to, co ni-
kde v kronikách nenajde. Holešovský děkanát 
má 16 farností – podaří se vám přiřadit správ-
nou fotografii kostela i kněze, který ji má na 

Dr. M. Očadlíka – děkuje všem, kdož se na 
výstavbě, ale hlavně stálé údržbě základny 
podílejí. Ať už desítkám dobrovolníků, ro-
dičům dětí, bývalým pracovníkům táborů, 
sponzorům a pochopitelně Městskému úřa-
du Holešov za pomoc, bez níž by se základ-
nu nedařilo udržovat. 

Tábory se zde konají už několik desítek let 
(1987 – dodnes) a vystřídaly se zde v mnoha 
turnusech stovky dětí, vedoucích i instrukto-
rů, kuchařek, správců, účetních a pomocníků. 
Všem patří obrovský dík.

A je nutno popřát, aby do dalších roků 
bylo přáním dětí prožít prázdniny s dobro-
družstvím a mnoha zážitky, s onou hvězdnou 
oblohou nad hlavou, s možností se něco na-
učit a poznat.

A vedoucím hodně nápadů, pevné nervy 
a výdrž! A Jarce Vaclachové mnoho díků, že 
tu táborovou káru po celých 35 let táhne stá-
le dál!

Za kruh přátel
Hana Stehlíková

starosti? To byl úkol nejen pro děti, ale hlavně 
pro dospělé. V kostele sv. Anny mohli přícho-
zí vidět plány všetulské kapličky a to, co se po-
dařilo zachránit před likvidací. Pojď, poutníče 
... zvala k prohlédnutí výstava starých obrázků 
našich i zahraničních poutních míst. 

Před půlnocí bylo z nočního kostela, 
osvětleného jen plamínky svíček slyšet zpěvy 

z Taizé v podání chrámového sboru a scho-
ly. Krásný večer ukončil holešovský děkan 
P. Walczak požehnáním městu. 

Poznačte si do diáře – příští Noc kostelů 
bude 9. června 2017.

M. Machálková

Zábavné odpoledne na farní zahradě
Holešov| Červen patří dětem – na začátku 
slaví Den dětí, na konci vysvědčení a začá-
tek prázdnin. Letos byl zvolen kompromisní 
termín 19. června – na farní zahradu byly po-
zvány nejen děti, ale i rodiče, babičky i dědeč-
kové. Ve 14.30 s ohlášeným začátkem spustil 
prudký liják, ale skalní příznivce neodradil. 
Soutěže se rozšířily o to, kdo nachytá do ke-
límku nejvíc kapek a po skončení deště ne-
dočkavci vysušili vlastním tělem trampolí-
nu. Trávník ještě nestačil pořádně oschnout 
a už se po něm proháněli malí i větší s mí-
čem. Udržíte rovnováhu a dokážete zvládnout 
šlapadlo? To byla výzva, které neodolali ani 
tatínkové. A kdo porazí pana děkana ve ská-
kání přes švihadlo? Zvítězil, ale budiž mu ke 
cti, že se o vyhranou bonboniéru se soupeři 
spravedlivě podělil. K večeru už byly všech-
ny dobroty, které maminky a babičky upekly, 

snědeny, tak ještě poslední párek v rohlíku 
a alou domů. Tolik rozesmátých obličejů jsem 
už dlouho neviděla a pořízené snímky mi daly 

za pravdu. Bylo to pěkné, byť zpočátku dešti-
vé odpoledne.                                    

   M. Machálková
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V Americkém parku vzniká další 
místo pro rodiče s dětmi

Spolek Proud Holešov pokračuje v obno-
vě Amerického parku. Snažíme se reagovat 
na podněty a přání občanů, kteří park využí-
vají. U horního dopravního hřiště jsme upra-
vili terén, tak aby mohly děti plynule přejet  
z asfaltové plochy do zadní části parku. Tak-
též jsme ručně vybudovali pozvolnou cestičku 
na kopec „Ptačí vrch“. Děti si tento zajímavý 
vrchol oblíbily a rodiče se přes provizorní str-
mé schody nahoru mnohdy nedostali. Nyní se 
nahoru bezpečně dostane i kočárek nebo cyk-
lista. Nově zde přibudou dvě masivní dřevě-
né lavičky a větší krmítko pro ptáky. Rodiče 
s dětmi i další návštěvníci si zde budou moci 
odpočinout a pozorovat klidný park tak tro-
chu z ptačího pohledu.  

Bc. Jakub Nevřala
předseda spolku Proud Holešov

Pouť méně mobilních na Sv. Hostýn 2016
Druhý ročník této poutě, která je spe-

ciálně pořádaná pro méně mobilní klienty 
Charity Holešov a Bystřice pod Hostýnem 
a farníky děkanátu Holešov, odstartoval ve 
čtvrtek 16. června v 7 hodin ráno. Dva plné 
linkové autobusy a jeden speciální autobus 
pro vozíčkáře se brzy ráno rozjely do ur-
čených stanovišť, aby posvážely poutníky  
z nejrůznějších koutů a okolních obcí Hole-
šovska. Až před baziliku (speciální povolení  
z Matice svatohostýnské – děkujeme!) dora-
zili všichni poutníci krátce po deváté hodině 
a po nezbytnostech a přípravách jsme společ-
ně slavili mši svatou, slouženou otcem děka-
nem Jerzym Walczakem a nově vysvěceným 

jáhnem Pavlem Michalcem. Přesun do Jur-
kovičova sálu byl díky ochotným pomocným 
rukám dobrovolníků z řad studentů i pra-
cujících, současných i bývalých pracovníků 
obou Charit také úspěšný. Během občerstve-
ní koláčky a kávou či čajem se na téma „stá-
ří“ přečetly myšlenky P. L. Simajchla z ten-
ké bružurky, kterou pak dostali poutníci na 
památku, a nechyběla ani vlídná slova otce 
Jerzyho.

Cesta zpátky byla veselá a plná zpívání 
mariánských písní a v této radostné náladě se 
všichni vrátili zase domů. Děkujeme všem za 
podporu a pomoc.             

 Leona Machálková

Krásný rok práce s dětmi
Prázdniny se právě rozběhly a nám, kte-

ří pracujeme ve školství, skončil další rok. 
Naše roky mají svůj start a cíl v létě – začí-
náme v září, kdy s babím létem rozbíháme 
víkendové aktivity plné her, dobrodružství, 
přátelství, ale také učení a poznání. V průbě-
hu předchozího školního roku jsme se takto 
sešli na 3. Základní škole, na Gymnáziu La-
dislava Jaroše, na policejní škole nebo na há-
jence v Přílepích. Vyzkoušeli jsme lanové akti-
vity, biologické poznávačky, výtvarné aktivity, 
výcvik psů, projížďky na koních, noční dobro-
družné hry, snědli jsme hory špekáčků a po-
znali spoustu zajímavých věcí a prožili vese-
lé i dobrodružné chvíle. Našli jsme přátelství, 
z nichž některá vydrží možná i do konce na-
šich životů…

Děti, které k nám přicházejí poprvé, jsou 
často ještě předškoláci – nenásilnou formou 
se seznamují se školou, s prostředím, které 
je bude chtě nechtě formovat dalších devět 
let. Poznají nejen místo, ale především lidi – 
spolužáky, starší kamarády. Škola pak pro ně 
při nástupu do první třídy může být známým 
a bezpečným prostorem. Starší děti se s námi 
učí rozumět hodnotě kamarádství i vzdělání.

Rok běží od víkendovky k víkendovce, až 
jej dovrší po vysvědčení zasloužený tábor. Ten 
si v těchto dnech užíváme v krásném prostře-
dí chaloupky na Prostřední Bečvě. Poslední 
tečkou za tímto rokem pak bude příměstský 
tábor v předposledním srpnovém týdnu.

Na konci roku máme chuť a touhu bilan-
covat a děkovat – tak i já bych ráda touto ces-
tou poděkovala svým nejbližším spolupracov-
níkům: především děkuji Martině Horákové, 
která je mojí pravou rukou při všech na-
šich akcích, vždy ochotná, veselá a spoleh-
livá. Děkuji milým kolegům a kamarádům 
z Gymnázia Ladislava Jaroše Miriam a Oto 
Kuczmanovým, kteří se mnou po mnoho let 
spolupracují, připravují přírodovědné aktivi-
ty, poskytují metodickou podporu a také nám 

velmi pomohli s výběrem bezva praktikan-
tů z řad gymnaziálních studentů. Děkuji za 
velkou podporu, pomoc a ochotu panu Janu 
Dvořákovi, řediteli policejní školy v Holešově, 
který nejen že nám poskytl zázemí pro někte-
ré víkendovky, ale také pro děti připravil akč-
ní policejní program. 

Děkuji všem milým přátelům – sponzo-
rům, díky kterým byly naše aktivity pro děti 
plné dobrot, odměn a ocenění do soutěží – 
jmenovitě děkuji především firmám Wastex 
Holešov, Nestlé Holešov, Raciola, Lukrom, 
České dráhy, ale také rodičům zúčastněných 
dětí, kteří často přispěli drobnými dárky, upe-
čenými koláči či jinou pozorností.

Dělá nám velkou radost vidět, že děti naše 
aktivity baví, že se na konci jedné víkendovky 
dožadují další, že nám rodiče neváhají svěřit 
své potomky pravidelně, hlásí k nám i mlad-
ší sourozence, takže se u nás objevují celé ro-
dinné klany. Těší nás, že děti chtějí objevo-
vat, hrát si, poznávat, tvořit, učit se. To vše 
zažíváme společně, nacházíme nová přátel-
ství, upevňujeme ta stávající. Děkuji všem za 
všechny tyto krásné zážitky – už teď plánuje-
me s naším týmem nová dobrodružství pro 
školní rok 2016/17.

Krásné léto!!
Iveta Dvořáková

ZO ČZS v Holešově 
se sídlem v Dlažánkách 321 

nabízí k pronájmu nebytový objekt 
(hospůdka Na Kopečku) 

vhodný k podnikání.

Bližší informace na tel.: 
603 814 515 nebo 728 402 273
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Mateřinka Dobrotice na návštěvě u dobrovolných hasičů
Děti z MŠ Dobrotice navštívily místní ha-

sičskou zbrojnici. Dobrovolní hasiči pan Kra-
tochvíla a pan Křížek dětem ukázali hasičskou 
techniku, nářadí, uniformy a patrona hasičů 
svatého Floriána. Děti se dozvěděly, co mají 
dělat, když najdou zápalky, když hoří a jaká 
telefonní čísla má náš záchranný systém. Nej-
více se dětem líbilo, když si mohly prohléd-
nout hasičská auta uvnitř a pan Kratochvíla 
pustil sirénu a majáčky. Děti hasičům přines-
ly obrázky s hasičskou tematikou, které vy-
malovaly a řekly krátkou básničku a zazpí-
valy. Na závěr připravili hasiči pro děti malé 
občerstvení. Děkujeme tímto hasičům za po-
učnou exkurzi. 

Kolaříková Zdeňka, uč. MŠ Dobrotice

Holešovští zahrádkáři hodnotí a připravují...
Tak nám uběhl půlrok a máme za sebou 

nejen úrodu na zahrádkách, kterou postupně 
sklízíme a nakládáme, ale také úspěchy našich 
mladých zahrádkářů soutěžících jak ve vědo-
mostech, tak v dovednosti aranžování kvě-
tin. Z okresního kola postoupili do celostát-
ní soutěže NK MZ do Prahy Petra Hejníčková 
za mladší žáky, která se v celostátní soutěži 
umístila na krásném 18. místě, a Jiří Matěj-
ček za starší žáky, který skončil na 14. místě 
z celkového počtu 85 soutěžících. 

Do celostátní soutěže ve floristice z našich 
soutěžících, kteří prošli zemským kolem v Pro-
stějově, pak postupují jako 1. Jana Skotková  
v kategorii seniorů a za juniory pak student Ma-
rek Dvořák. Alenka Merhautová se v zemském 
kole sice umístila na krásném 4. místě v katego-
rii žáků, ale do celostátního kola se už nevešla. 

ZO ČZS Holešov už samozřejmě připravu-
je vše potřebné k podzimním dnům. 
1) Připravujeme prostory na moštování a va-

ření povidel, které začnou pro všechny zá-
jemce o tyto služby už koncem srpna.

2) Připravujeme výstavu ovoce, zeleniny 
a květin ve dnech 30. 9.–2. 10. 2016 v pro-
storách arkád holešovského zámku.

3) Nabízíme k pronájmu prostory hospody Na 
Kopečku, ale také prostory v budově Domu 
zahrádkářů na oslavy, schůze či jiné  akce.

SLEDUJTE NAŠE VÝVĚSKY VE MĚSTĚ  
I NA VRATECH DOMU ZAHRÁDKÁŘŮ, 
KDE NAJDETE AKTUÁLNÍ INFORMACE.  

Za celý výbor ZO ČZS Holešov přejeme   
všem našim příznivcům, mladým i starším 
zahrádkářům, krásné odpočinkové prázd-
niny a těšíme se na další společné chvíle 
a setkávání. 

Vlasta Čablová

AKCE KNIHOVNY
ŠEL KOLEM GOLEM? aneb 

Hledáme golema v ulicích města
22. 7. 2016, od 18.00 hod. do 21.30 hod. 
– Městská knihovna a tajemná zákoutí 
Holešova

Výstava MÓDA A GYMHOL
6. května - 31. srpna 2016 
- studovna Městské knihovny Holešov
Výstava výtvarných prací studentů Gym-
názia Ladislava Jaroše v Holešově.

Vstup volný 

ZÁMKOVKU ZA STOVKU
Zámková dlažba tloušťka 6 cm, 

vzor 20/10 cm a íčko H  
100 Kč/m2 bez DPH

po–pá 7.00–16.00 hodin

BETONA MYSLOČOVICE – výroba
Tel: 604 280 284, www.betona.cz

Autoservis BOSCH CAR SERVICE  
BARRETO v Holešově naproti TESCU

přijme pro školní rok 2016/2017  
učně v oboru autotronik,  

automechanik nebo autoelektrikář.
Pro slušné a pracovité žáky  

nabízíme stipendium.
Kontakt:  

David Barreto, 736 400 300

„Budoucnost patří těm,  
kteří budou něco umět“

INZERUJTE 
V HOLEŠOVSKU

TEL.: 603 488 727

Dětská ordinace  
MUDr. Lenky Dúbravčíkové 

na poliklinice má nové  
tel. číslo: 608 295 306
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4. díl

Musíme od základu přepsat historii města!

Zámek je bezesporu architektonická per-
la a hlavní dominanta našeho města (i když 
co do specifičnosti tvaru mu „dýchá na záda“ 
vysoká věž farního kostela s typickými voluto-
vými „uchy“).  O jeho obrovské architektonic-
ké a památkové hodnotě nepochybují nejen ti 
vzdělanější občané našeho města, ale ani širo-
ká odborná veřejnost nejen v ČR, ale i v celé 
Evropě, v jejíchž učebnicích stavebních dějin 
se holešovský zámek pravidelně  a běžně vy-
skytuje. Co v Holešově ale stálo před naším 
zámkem? 

Je zajímavé, že v této oblasti dlouhodobě 
přetrvává zakořeněný omyl starých histori-
ků, kteří si v písemných záznamech (bohužel 
dost sporadických) o Holešově celkem otroc-
ky překládali latinský výraz, označující hole-
šovské panské sídlo jako „tvrz“  (munitum), 
aniž si uvědomili, že tento výraz ve středově-
ku označoval vlastně jakékoliv opevněné sídlo 
– od věžovité dřevěné zemanské tvrze po roz-
sáhlý, silně opevněný kamenný hrad. 

Nové objevy starých textů navíc v Hole-
šově (jak jsme psali v dřívějších dílech této 
minisérie) mluví výslovně o hradu (castrum) 
v Holešově už v roce 1300. 

mohli dovolit postavit opravdu (v kontextu 
doby) rozsáhlé  a pevné sídlo. Tyto historické 
objevy pak doplnily archeologické výzkumy 
a jejich interpretace, stavebně-historický prů-
zkum starších stavebních prvků holešovské-
ho zámku a interpretace stavebních situa-
cí kolem zámeckého areálu, provedené Mgr. 
J. Štětinou, které potvrdily značně odlišnou 
podobu holešovského panského sídla, než 
jsme se dříve domnívali. 

Podíváme-li se na půdorysný tvar součas-
ných budov bývalého trinitářského kláštera 
a navazujících objektů zámeckého předhradí, 
vidíme, že oproti přísně obdélníkovému, pra-
voúhlému tvaru nového rottalovského zám-
ku zaujímají tyto objekty zdánlivě nelogicky 
okrouhlý půdorys. To je zjevně pozůstatek po 
původně okrouhlém půdorysu hradních bu-
dov a jejich opevnění (něco obdobného mů-
žeme dodnes vidět v zámku v Bystřici pod 
Hostýnem). Okrouhlou dispozici nejstar-
ší kamenné stavební fáze, pocházející z doby 
kolem roku 1300 (starší stavby byly zřejmě 
dřevěné či dřevo-hlinité), potvrdily i archeo-
logické nálezy z nedávno proběhlé rekon-
strukce zámku (při budování zásobovacího 
tunelu přes zámecký příkop a při rekonstruk-
ci nádvoří zámku).  

Ve 14.–15. století je pak velká kamenná 
okrouhlá, dejme tomu stále ještě v moderním 
slova smyslu tvrz doplněna o mohutný gotic-
ký palác s velkou věží a vystupujícím rizali-
tem – už typické hradní stavby, sloužící jako 
pevné sídlo bojovného Matouše ze Šternber-
ka. Existenci těchto stavebních fází dokládají 

Na konci 15. a na počátku 16. století do-
chází k opravdu monumentální pozdně gotic-
ké přestavbě a dostavbě, která z holešovského 
panského sídla vytváří mohutný hrad o něko-
lika palácových traktech, jejichž pozůstatky 
(včetně ozdobných architektonických prvků) 
se zachovaly jak ve zdech současného zámku 
(jeho západní i severní fasády), a to až do výš-
ky druhého poschodí, tak i v podzemí – k mo-
hutné stavbě patřila současná klenutá sute-
rénní místnost, nacházející se před mostem, 
vedoucím do hlavního zámeckého vchodu. 
Západní palácové křídlo mělo délku 44 metrů 

Dožínky mikroregionu  3.–4. září
sobota 3. září 2o16  – od 15.00 hod. do 21.00 hod.
• dožínková veselice s dechovou hudbou Moravská Veselka (zámecké nádvoří)
• vstupné 50,- Kč, krojovaní zdarma 

neděle 4. září
• dožínky mikroregionu
• od 9.00 hod. dožínkový průvod, řemeslný jarmark
• 9.30 – dožínková mše svatá – kostel Nanebevzetí P. Marie 
• 11.30 – slavnostní zahájení Dožínek 
• 11.30–18.00 kulturní program (Smetanovy sady)

Poslední logický argument zastánců exi-
stence pouhé tvrze v Holešově, spočívající 
v tom, že holešovské panství do 15. století bylo 
příliš malé, aby uživilo velký hrad, byl vyvrá-
cen objevy Dr. D. Janiše, ztotožňujícími Hole-
šov se sídlem olomouckého „vzdorobiskupa“  
Konráda z Friedberka v polovině 13. století 
a následně se sídlem pánů z Bardeleve, blíz-
kých spolupracovníků olomouckého biskupa 
Bruna ze Schauenburku, biskupských leníků, 
kteří všichni byli natolik mocní a bohatí, že si 

prvky nalezené při rekonstrukci zámku v jeho 
sklepeních a zdech přízemí. 

a šířku 12,5 m, severní křídlo délku přibližně 
18 metrů a šířku cca 12 metrů. 

Zdi v suterénu měly tloušťku 2,5 metru. Za 
posledních Šternberků, kteří byli už typickými 
renesančními velmoži, byl pak tento obrovský 
hrad ještě dále rozšířen a přebudován kolem 
roku 1570 v rozsáhlý renesanční zámek, kte-
rý do sebe pojal jak původní hradní areál, tak 
i rozsáhlé nové prvky, objevené na nádvoří 
současného zámku. Rovněž současná  nárož-
ní věž zámku (na jeho severozápadním náro-
ží, směrem ke kostelu sv. Anny) pochází z to-
hoto renesančního šternberského zámku a její 
tvar předznamenal výstavbu dalších tří basti-
onů rottalovské novostavby o necelých sto let 
později. 

Tyto stavební fáze předchůdců současné-
ho holešovského zámku skvěle zrekonstru-
oval (samozřejmě s jistým využitím fanta-
zie, zvláště co se tvarů střech a výšky budov  
týče) Mgr. J. Štětina z Národního památkové-
ho ústavu a dovolujeme si je zde vůbec poprvé 

publikovat. Zhruba tak to vypadalo v Holešo-
vě před staletími na území současného zámku.

Karel Bartošek



Červenec 2016 25

až 1500,- Kč

VÝROČÍ – SRPEN 2016

3. 8. 1916  
Narozen JOKL, Jan, sbormistr Podhoranu, jako učitel chlapecké ško-
ly v Holešově založil chlapecký pěvecký sbor, se kterým slavil i celostát-
ní úspěchy. Od roku 1936 člen a sólista Pěveckého sdružení moravských 
učitelů. Sbormistr ženského sboru Podhoran, úspěšný cvičitel v Soko-
le. Poslední léta své pedagogické činnosti prožil v Brně. (+ 24. 10. 1992 
v Brně) –  100. výročí narození

6. 8. 2001  
Zemřel BRÁZDA, Vladimír, studoval v Holešově na reálném gymná-
ziu. Dirigent a hudební skladatel, od roku 1939 člen ostravského divadla, 
pak dirigent opery, od roku 1945 šéfdirigent operety. Uvedl řadu premiér 
českého i světového operetního repertoáru. Jako dirigent a pianista spo-
lupracoval s ostravským rozhlasem a televizí, kde uváděl pořady o hud-
bě. Napsal operety „Vysněná“ (1944), „Ztřeštěné námluvy“ (1946), sklá-
dal též scénickou hudbu. Je autorem instrumentálních skladeb a dalších 
kompozic. (* 27. 5. 1920) –  15. výročí úmrtí

8. 8. 1916 
Narozena OBRTELOVÁ, Ludmila, rozená Galetová, kronikářka Hole-
šova. Vystudovala holešovské gymnázium, poté Učitelský ústav v Praze. 
V Holešově učila na I. ZŠ, později ředitelka na II. ZŠ. V kronice zazna-
menávala historii a události v Holešově. Členka kulturní komise, redak-
torka Zpravodaje města Holešova. (+ 19. 2. 1992) – 100. výročí narození

13. 8. 1996 
Zemřel PUMPRLA, Stanislav, vlastivědný pracovník, archivář, v le-
tech 1971 - 1985 vedoucí okresního archivu, který sídlil na zámku v Ho-
lešově. Své znalosti z historie a vlastivědy zúročil v řadě přednášek, člán-
ků a publikací vlastivědného a osvětového charakteru. Dlouholetý člen 
redakční rady Zpravodaje města Holešova, iniciátor vydávání výročních 
zpráv jihomoravských okresních archivů. Působil na národním výboru 
v Prusinovicích a psal kroniku obce. (* 25. 5. 1925 v Prusinovicích) –  
20. výročí úmrtí

14. 8. 1981 
Zemřel VÁVERKA, Jožka, milovník hanáckého národopisu. Matu-
roval na Vyšší hospodářské škole v Přerově. Jako hospodářský úředník 
pracoval na statcích Tečovice, Topolná a Otrokovice. Po skončení základ-
ní vojenské služby se zapojil do politické práce. Působil v Brně, Pardu-
bicích, Chocni, ve Skutči, od r. 1934 v Kroměříži. R. 1940 zatčen gesta-
pem a po ročním věznění v Brně propuštěn pro vážnou zrakovou vadu. 
Do konce války zaměstnancem Rolnické družstevní pekárny v Holešově. 
Po osvobození správcem melasárny v Kvasicích. Téměř oslepl, po léčení 
na brněnské klinice se vrátil do zaměstnání. V letech 1945-1965 bydlel 
s rodinou v Kvasicích, poté v Kroměříži. Byl veřejně činný, např. v So-
kole, v Osvětové besedě jako režisér ochotnických představení, organi-

zoval hanácké národopisné akce a uveřejňoval 
články v časopisech, především o hanáckém 
folkloru. Vlastnil sbírku podpisů s věnováním 
i vzácnými kresbami významných kulturních 
osobností z nejrůznějších oborů (malířství, 

hudba, literatura, sochařství). V r. 1947 vydal v Holešově soubor pro-
tektorátních veršíků v dialektu „Dyš to začlo - Přehršlí hanáckéch bás-
niček ze začátku veliké vojny“ (nakladatel Fr. J. Balatka). Dále „Vše-
tuly, hanácká dědina: Všetuly v 30. letech 20. století“. V jeho písemné 
pozůstalosti otištěná práce o hanáckém zvyku „hónění krála“, kterou 
dokončil r. 1964. Dále „O nás pro nás... (povídání o Holešovsku, jeho 
lidu a věcách ledajakéch.)“. Organizátor řady hanáckých slavností 
v Holešově. (* 4. 5. 1903 v Holešově - Všetulích) –  35. výročí úmrtí

16. 8. 1991 
Zemřel VRLA, Leopold, učitel, překladatel, esejista, literární kritik, 
redaktor. Vystudoval reálné gymnázium v Holešově a Filozofickou 
fakultu MU v Brně. Působil jako středoškolský profesor v Chrudimi, 
Znojmě, v Třebíči a Ostravě. V letech 1938-1942 redigoval společně 
s Dominikem Peckou časopis katolických středoškolských studentů 
Jitro, ve kterém tiskl první práce pozdějších básníků, prozaiků a ma-
lířů. Výrazná byla jeho činnost překladatelská. Knižně vyšlo devět 
jeho překladů z francouzštiny. Celá řada jeho překladů, studií a re-
cenzí byla otištěna v časopisech (Akord, Jitro, Archa, Řád, Vyšehrad 
aj.). Z jeho původních prací vyšel tiskem „Přehled dějin francouzské 
literatury od středověku do současné doby“ (1964), „Studijní návo-
dy - jazyk český“ (1955-1957), mnoho jeho prací zůstalo v rukopise. 
Vzpomínky na dětství a mládí prožité v rodných Přílepích, Holešově 
i v Brně na studiích vyšly pod titulem „Kořeny“ (Holešov, 1994), v úpl-
nosti v nakladatelství Tilia Šenov v r. 1999. (* 17. 9. 1909 v Přílepích) 
–  25. výročí úmrtí

25. 8. 1936 
Zemřel KVASNIČKA, Pavel, v rámci Moravské vlastivědy vydal 
r. 1929 „Holešovský okres“. R. 1904 otiskl ve Výroční zprávě holešov-
ské reálky vědeckou stať „Filiální kostel svaté Anny v Holešově“. Psal 
o dějinách cechů v Holešově, o školství a dalších dějinách města Ho-
lešova. Ve fondu Archiv města Holešova (OA) je uložena jeho dvoudíl-
ná rukopisná „Kronika města Holešova“ zahrnující léta 1848 až 1931. 
Čestný občan města Holešova. (* 6. 1. 1867 v Olomouci) – 80. výro-
čí úmrtí

26. 8. 1961 
Zemřel ŠRÁMEK, František, čestný občan města Holešova. Vy-
učil se knihařem v tiskárně pana Klabusaye. Později si otevřel obchod 
s hračkami a papírnictví a rámařství. Vedoucí osobnost a zakladatel 
Divadla 6. května. Za jeho vedení se stal divadelní soubor v Holešo-
vě známý po celé Moravě. Propagoval hostování profesionálních her-
ců. Režisér a organizátor, autor řady jednoaktovek, divadelních skečů 
a operetních libret, z nichž zejména „Láska Její Výsosti“ se hrála ve 
stovkách repríz nejen v Praze v „Tyláčku“, ale i v mnoha divadlech mi-
mopražských. (* 22. 11. 1895 v Holešově) – 55. výročí úmrtí

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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CASTELLUM HOLEŠOV zve na zájezd na KUKS a JOSEFOV
V sobotu 17. září 2016 pořádáme již osmý výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát se chys-

táme navštívit podkrkonošský Kuks a pevnostní město Josefov.

Kuks patří k nejvýznamnějším památkám evropského barokního umění. Na přelomu  
17. a 18. století si toto místo na panství Hradiště oblíbil známý český šlechtic František Antonín 
Špork, který tu založil svou letní rezidenci s lázněmi. Ty skýtaly veškerý možný luxus své doby 
se všemožnými radovánkami, lovy, operami, hostinami, studnami plnými vína a načas se staly 
oblíbeným dostaveníčkem jisté části tehdejší smetánky. Lesk Šporkových lázní dávno vzal čas. 
Zůstalo jen pár lázeňských budov a především bývalý hospital milosrdných bratří, kteří se tu 
až do druhé světové války starali podle Šporkovy vůle o potřebné. Kuks si však svou slávu zís-
kal především díky velkolepému souboru barokních soch, které zde zanechal jeden z největších 
umělců 18. století Matyáš Bernard Braun.

Josefov je bývalé pevnostní město, které je nyní součástí města Jaroměře. Císařskou pev-
nost vyprojektoval francouzský inženýr ve službách rakouské říše. Vojenská stavba byla dokon-
čena v roce 1787 a stala se jako pevnost evropským unikátem 18. století.

Pro zájemce o tento jednodenní zájezd je připravena i přihláška, kterou prosím vyplňte, od-
střihněte a odevzdejte do 10. září 2016 spolu se zálohou 300,- Kč v Městském informačním cen-
tru, které se nachází v přízemí zámku v Holešově. 

Odjezd bude v sobotu 17. září 2016 v 6.30 hodin ráno z autobusového nádraží Holešov, ná-
vrat přibližně ve 20.00 hodin. 

Cena za zájezd, přepravu, bude upřesněna dodatečně. V ceně není zahrnuto vstupné do pa-
mátkových objektů. 

Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, případně průkaz ZTP. 

Krásné a slunečné prázdniny přeje 
MŠ Masarykova Holešov

Toulavej: 
Banjo Band Ivana Mládka, 
Poutníci a AG Flek

Holešov| IV. ročník folkového festivalu Tou-
lavej se na nádvoří zámku v Holešově koná 
22. a 23. července 2016. Hvězdami letošního 
ročníku budou Banjo Band Ivana Mládka, AG 
Flek a Poutníci. 

„Toulavej je v produkčním plánu Městské-
ho kulturního střediska už tradice. Víme, že  
v regionu má své příznivce a chceme je potě-
šit. Kromě kvalitní hudby nabízíme jedineč-
nou atmosféru zámeckého nádvoří a mož-
nost stanování přímo v zámecké zahradě. Má 
to své kouzlo,“ míní k nabídce festivalu ře-
ditel MKS Holešov a zámku Holešov Pavel 
Chmelík. 

Banjo Band Ivana Mládka festival zahájí  
v pátek o půl osmé večer. Na zámeckém 
nádvoří oslaví padesátiny kapely. Od 22 ho-
din bude následovat Šeptání do ticha, tradiční 
komponovaný pořad písničkáře Vojty Kiďáka 
Tomáško, a poetika Mirka Kováříka, který pu-
blikum těší už od prvního ročníku. Novinkou 
letošního ročníku je, že se k nim přidá i sku-
pina Natalika. 

Sobotní program začne ve 14 hodin, v prů-
běhu odpoledne se na pódiu vystřídají Poutní-
ci, AG Flek, Vojta Kiďák Tomáško, Nadoraz, 
Epydemye a Pepa Štross. Od 21 hodin začíná 
večerní tancovačka se skupinou Texas. 

Vstupenky jsou již v předprodeji přes 
webový portál Informačního centra Holešov  
a v Zelenáčově šopě ve Zlíně. 

V. K. Tomáško

Pátek 22. 7. 2016 
Nádvoří zámku
 19.30  – Banjo Band Ivana Mládka
 22.00  – Šeptání do ticha (Miroslav Kovářík 
 a V. K. Tomáško) s kapelou Natalika

Sobota  23. 7.  2016
 14.00–14.15  zahájení festivalu 
 Pavlem Chmelíkem a Václavem Součkem
 14.15–15.00  Pepa Štross 
 15.15–16.00  Epydemye
 16.15–17.15  V. K. Tomáško
 17.30–18.30  Poutníci
 18.45–19.30  Nadoraz
 19.45–20.45  AG Flek
 21.00–23.00  Texas

(dp)

Časový harmonogram festivalu:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P Ř I H L Á Š K A

Přihlašuji se závazně na zájezd CASTELLA HOLEŠOV dne 17. září 2016 s cílem  
cesty Kuks a Josefov.

Jméno a příjmení: ....................................……………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………......................………………. Telefon: ………..............………………………..

Počet osob, které přihlašuji: ….................................………………………………………………………………

Záloha ve výši 300,- Kč na osobu složena proti potvrzení.

Datum přihlášky: ………………………………..               Podpis:…………………………………
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Výstava Letní iluze XIV.

Tinker Juarez. Foto | Milan Jonák

Bikemaraton Drásal 2016
 Foto | Milena Machálková
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Kulturní servis
HUDBA

Letní škola barokní hudby
7. srpna Koncert lektorů
 (20.00, zámek)
9. srpna  1. studentský koncert 
 – duchovní (20.00, 
 zámek)
10. srpna 2. studentský koncert
 – s tancem a vínem
 (20.00, zámek)
12. srpna Závěrečný koncert
 (19.00, zámek)

VÝSTAVY

OSTATNÍ

30. července Holešovman
 (koupaliště)
31. července Cesta za poznáním 
 – Boskovice (zájezd)
13. sprna Western Rodeo Show
 Jankovice 
22.–23. 7.  Toulavej
 (zámecké nádvoří)
27.–31. 7.  Festival židovské kultury 
 Ha - Makom 2016
16. srpna Farmářské trhy
 (náměstí Dr. E. Beneše)
27. srpna Woodstock Žopy 2016
do 30. září Otevřené brány

1. 7.–25. 9. Letní iluze XIV. 
 (zadní sály zámku)
do 2. října Výstava historických 
 kočárků 
 (zámecká galerie)
do 2. října  Grafiky Jiřího Anderleho 
 (New Drive Club)
do 2. října Čeští ilustrátoři 
 Holešov 2016 
 (zámecká galerie)
do 2. října Boris Jirků Obrazy XXXL
 (zámecká galerie)
do 2. října Malováný zámek 
 (arkády zámku)
do 31. srpna Město a móda (knihovna)
do 25. 7. Dobrovolník v ČR
 (Cinema Cafe Bar)

ČEŠTÍ
ILUSTRÁTOŘI KNIH

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HOLEŠOV 2016

8. 6.  - 2. 10. 2016 / Zámek Holešov
BORN / BURIAN / JANEČEK / JUNEK / LADA / MILER
PADERLÍK / ŠVEJDOVÁ / TRNKA / VÁLEK / VELÍŠEK


