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ÚVODNÍK

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
HOLEŠOVSKA

Poslední dobou vět-
šina z nás registruje velmi intenzivní a snad 
i stále se zvyšující dopravní provoz centrem 
Holešova. To, že objektivně vozidel na našich 
silnicích přibývá, je fakt, který zřejmě indivi-
duálně ovlivnit nemůžeme. 
Neznamená to ovšem, že tento fakt bereme 
u nás v Holešově pouze na vědomí a tím 
to pro nás končí. Naopak, vedení města se 
velmi intenzivně touto otázkou zabývá 
a chystá změny v dopravní situaci, a tohlavně 
v centrálním dopravním koridoru města. 
Za každou cenu chceme z centra města 
odklonit především nákladní dopravu.  
Skutečnost, že jsme spolu se Zlínským kra-
jem vybudovali a od podzimu loňského roku 
i zprovoznili Jihovýchodní obchvat Holešo-
va, nám, bohužel, nevyřešilo naši dopravní 
situaci tak, jak jsme si představovali. Tato 
významná a finančně velmi nákladná inves-
tice splní bezezbytku svou roli až v okamžiku 
napojení na plánovaný dálniční přivaděč 
R49, který by měl vést od dálniční křižovatky 
u Hulína kolem holešovské průmyslové zóny 
dál směrem na Fryšták, Vizovice a sloven-
skou hranici. S Ředitelstvím silnic a dálnic 
v těchto dnech jednáme, aby mohla být tato 
stavba zahájena ještě letos, což je téměř 
na 99 % již jisté. Je tedy otázkou snad dvou 
let, kdy palčivý problém dopravní situace 
Holešova bude zásadně vyřešen. 

Pokračování na str. 3 >>>

►

První videodokument 
o holešovských památkách

Masopust v mikroregionu Fotoreportáž z Rohálovské desítkyZahájení turistické sezony v zámku

MASOPUSTNÍ TRADICE SE ROZVÍJEJÍ 
I V HOLEŠOVĚ

Holešov, okolní obce - Nejen v místních čás-
tech a okolních obcích regionu, ale také v Holešově 
se stává slavení masopustu či „hanáckéch ostatků“ 
tradicí. Průvody masek vedené medvědem obchá-
zejí vesnice a vedle různých rozpustilostí a kousků 
k  pobavení se věnují i jiným smysluplným čin-
nostem. Někde získané dary a případné finanční 
prostředky využívají k  podpoře místních spolků, 
jinde je věnují mateřským a základním školám ve 

svých obcích. Nejčastějšími organizátory jsou ha-
siči a sportovci, ale také členové dalších organizací 
(myslivci, rybáři), pro které je každá koruna k roz-
voji sdružení potřebná. Základem jejich financo-
vání jsou převážně zisky z pořádání různých akcí 
a sběrů. Svým spoluobčanům to organizace vracejí 
právě obohacováním obecního života. 

Pokračování na str. 3 >>>
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Místostarosta města Rudolf Seifert předává maskám klíč od města Holešova.
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Po pětadvaceti letech se do Zlínského kra-
je vrátila prestižní událost – 55. celostátní finále 
fyzikální olympiády v  nejvyšší kategorii A, kte-
rou zaštiťuje Jednota českých matematiků a fyzi-
ků. Hostitelem této velké akce, která proběhla ve 
dnech 24. – 27. února, se stalo holešovské Gym-
názium Ladislava Jaroše. Soutěže se zúčastnilo  
46 studentů 3. a 4. ročníků gymnázií z celé repub-
liky, které doprovázelo 30 členů ústřední komise 
a předsedů krajských komisí fyzikální olympiády.

Nad soutěží převzali záštitu hejtman Zlín-
ského kraje MVDr. Stanislav Mišák a radní Zlín-
ského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu  
PaedDr. Petr Navrátil. 

Samotný program soutěže začal v pondělí 
večer slavnostním zahájením v  Salla terreně ho-
lešovského zámku. V úterý dopoledne soutěžící 
řešili čtyři teoretické úlohy.  Odpoledne si pro-
hlédli výrobní prostory firmy ELKO EP Holešov, 
kde je zaujal zejména vývojový program, a večer 
vyslechli přednášku prof. RNDr. Zdeňka Bou-

Holešovské gymnázium hostilo celostátní finále 
fyzikální olympiády

chala, Dr. z Přírodovědecké fakulty  UP 
Olomouc na téma „Mechanické účinky 
světla: od slunečních plachetnic ke světel-
ným motorům“. 

Ve středu dopoledne byli soutě-
žící rozděleni do dvou skupin a řešili 
praktickou úlohu.  Po obědě se účastníci 
vypravili do Zlína do Technologického 
parku UTB, kde si prohlédli  laboratoř 
elektromagnetické kompatibility, labora-
toř bezpečnostních technologií a labora-
toř terahertzové optiky. Večer si vyslechli 
přednášku na téma „Terahertzová oblast 
spektra a její aplikace“ od  doc. RNDr. 
Vojtěcha Křesálka, CSc. ze zlínské uni-
verzity. Ve čtvrtek dopoledne soutěž vyvrcholila 
slavnostním vyhlášením výsledků. 

Uspořádat tak prestižní akci, jakou je celo-
státní kolo fyzikální olympiády, znamená zkoor-
dinovat celou řadu aktivit, připravit podmínky jak 
pro soutěž samotnou, tak také zázemí pro všechny 

zúčastněné, ubytování, stravování a do-
provodný program. V  tomto všem naší 
škole velmi pomohla řada holešovských 
institucí, kterým bych touto cestou rád 
poděkoval: účastníci byli ubytováni na 
internátu Vyšší Policejní školy a Střední 
policejní školy MV v Holešově, stravová-
ní v průběhu akce zajistila jednak školní 
kuchyně 3. ZŠ Kráčiny, jednak catering 
holešovské firmy Jospo a.s. a restaurace 
p. Saiberta na internátu policejní školy. 
Firma Elko EP Holešov připravila pro 
všechny soutěžící i pedagogy zajímavou 
exkurzi. Město Holešov prostřednictvím 
Městského kulturního střediska poskyt-

V  sobotu 22. února Holešovský dětský sbor 
- Moravské děti soutěžil na prestižním Meziná-
rodním festivalu soudobé sborové hudby Canti 
veris Praga o nejlepší provedení skladby světozná-
mého českého skladatele Zdeňka Lukáše. (Zdeněk 
Lukáš a jeho sborová tvorba je jedním z  význam-
ných symbolů české sborové hudby druhé poloviny 
20. století a získala si velkou oblibu i za hranicemi 
naší země. Zkomponoval na 350 skladeb jak sboro-
vých, tak orchestrálních). 

Soutěžilo se v kategoriích – dětské sbory, 
ženské, mužské, smíšené a komorní sbory, se sou-
těžním programem: duchovní skladba vzniklá po 
roce 1950  a cappella, světská skladba vzniklá po 
roce 1950 a cappella, skladba Z. Lukáše dle vlast-
ního výběru v originální úpravě autora a cappella 
nebo s  instrumentálním doprovodem, skladba 
domácího autora vzniklá po roce 1975 a cappella. 
Jedna ze dvou skladeb vzniklých po roce 1950 mu-
sela mít domácího, druhá zahraničního autora.

Umělecká rada a porota byla ve složení - prof. 
PaedDr. Jiří Kolář (čestný předseda Unie pěveckých 
sborů), PaedDr. Ivana Štíbrová, Chuhei Iwasaki 
(dirigent, hudební skladatel, sbormistr - Japonsko)  
a doc. PaedDr. Zdeněk Vimr (sbormistr, odborník 

Canti veris Praga - Mezinárodní  festival soudobé 
sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše, Praha

na dílo Z. Lukáše). Soutěžilo se v Kostele U  Sal-
vátora, který se nachází nedaleko Staroměstské-
ho náměstí a kromě toho, že je nejvýznamnějším 
evangelickým kostelem v Praze, byla zde i úžasná 
akustika. Moravské děti se sbormistryní Mgr. 
Lenkou Poláškovou a klavíristkou MgA. Martinou 
Mergentalovou za provedení soutěžního progra-
mu včetně skladby Z. Lukáše „Věneček“ získaly 

bodové ohodnocení 26 bodů a tím ve své kategorii 
„Zlaté pásmo“. Cenu Grand Prix získal universitní 
sbor Altro coro (Rusko) a Cenu Z. Lukáše - Ko-
morní sbor Kvítek Dačice. 

Moravské děti si za svůj výkon rozhodně za-
slouží velké poděkování a GRATULACI!

Jana Slovenčíková

lo slavnostnímu zahájení a ukončení důstojné 
prostory zámecké salla terreny. Starostovi města 
Holešov a ředitelům všech zmíněných organizací  
a institucí ještě jednou děkuji za spolupráci. Dě-
kuji také všem dalším sponzorům a podporovate-
lům této akce z řad místních i celorepublikových 
společností.

 Na přípravu takového podniku bývá obvykle 
rok, naše gymnázium to kvůli tomu, že se o po-
řadatelství rozhodlo na poslední chvíli, zvládlo za 
dva měsíce. Velkou zásluhu na tom má především 
Mgr. Jaroslav Machačík, který jako předseda před-
mětové komice přírodních věd celou akci organi-
zoval, a paní Šárka Topičová, jež měla na starosti 
administrativní a technické záležitosti soutěže. 

Jsem velmi rád, že se nám podařilo zorgani-
zovat celorepublikovou soutěž budoucích špičko-
vých vědců a ukázat naši školu, město i Zlínský 
kraj v tom nejlepším světle.

PaedDr. Zdeněk Janalík, 
ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

>>> Pokračování ze str. 1
Letos proběhlo předjarní masopustní veselí 

v sobotu a neděli 1. a 2. března a průvody byly bo-
haté. Mohli jsme v nich vidět všechny možné po-
stavičky. V každé obci mají již své zvyklosti, např. 
v  Bořenovicích se vychází od starosty, v  Žopích  
a v Roštění se chodí v neděli, v Dobroticích uzavírá 
den pochovávání basy atd. 

V Holešově byli hlavními aktéry masopustu 
mladí skauti. Počasí sobotního dopoledne účast-
níkům maskovaného průvodu přálo, a tak nezbý-
valo nic jiného než převzít klíč od města z rukou 
místostarosty Rudolfa Seiferta. Na oplátku musel 
maskovaný mluvčí průvodu místostarostovi při-
slíbit, že po celou dobu radovánek nebude naru-
šen klid a pořádek ve městě. Masky a dokonce  
i někteří z diváků si nejprve užili her a tanečků na 
sluncem zalitém náměstí a poté se průvod vydal 
ulicemi Holešova do Smetanových sadů. Zde byly 
připraveny soutěže pro děti. Veselý víkend byl ale 
asi nejnáročnější pro místní dechovky a také játra 
účastníků. 

Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů  
a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet 
dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí ob-

ÚVODNÍK
>>> Pokračování ze str. 1
Nicméně do té doby chceme i tak dopravu z cen-
tra odklonit. Jednáme o změnách dopravního 
značení na místních komunikacích, jednáme  
o zahájení stavby kruhové křižovatky u gymnázia, 
letos zahajujeme rekonstrukce místních komu-
nikací v  ulicích Sušilova a Národních bojovníků, 
letos proběhne v  průběhu období květen–srpen 
rekonstrukce hlavní - krajské komunikace i ně-
kterých místních komunikací v  Dobroticích, což 
dozajista pozitivně ovlivní hladkou průjezdnost 
obcí v  návaznosti na průjezd městem, zaměřu-
jeme se na budování odstavných parkovišť (za 
kinem, Školní ulice, Havlíčkova ulice...) atd. 
Čtenáři Holešovska si určitě vzpomenou, že jsem 
v  minulých číslech psal o žádosti města na Zlín-
ský kraj, aby bylo umožněno provizorní napojení 
jihovýchodního obchvatu na komunikaci přes 
průmyslovou zónu. Byla pro mne velkým zkla-
máním negativní reakce ZK na naši žádost s odů-
vodněním, že se jedná „pouze“ o obslužnou ko-
munikaci pro průmyslovou zónu, kterou nelze pro 
veřejnou přepravu využívat. Přiznám se, že je pro 
mne toto stanovisko ZK nepřijatelné, byť z formál-
ního hlediska tyto argumenty chápu. Vůbec totiž 
nejsou brány ohledy na reálný stav věcí, především 
zájmy a potřeby občanů Holešova. Obrovské in-
vestice do průmyslové zóny i do jihovýchodního 
obchvatu jsou tím pádem vynaloženy zdánlivě 
neefektivně a z pohledu operativního řešení sou-
časné dopravní situace Holešova i jako prakticky 
nepoužitelné. Snad se mi podaří při plánované 
schůzce přesvědčit hejtmana ZK pana Stanislava 
Mišáka o přehodnocení přístupu ZK k  této věci. 
Abych umocnil tlak na ZK v této citlivé záležitos-
ti, vyzval jsem zastupitele našeho města za ČSSD 
a KSČM, aby využili svého případného vlivu na 
reprezentaci koaličního seskupení ve vedení Zlín-
ského kraje ČSSD+KSČM a podpořili naše výše 
uvedené kroky ve prospěch občanů Holešova. Bo-
hužel, zatím jsem žádnou odezvu nezaregistroval 
(že by slogan „jsme tu pro obyčejné lidi“ platil jen 
v předvolebních slibech?...).

Pavel Svoboda

Masopustní tradice se rozvíjejí
cemi a městy fašankový průvod masek, který kon-
čí masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto 
období je Škaredá neboli Popeleční středa, kdy se 
v kostele „udílí popelec“. Popelec je popel ze starých 
ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli pře-
dešlého roku. Podívejte se, jak proběhlo masopustní 
veselí v Holešově o v některých obcích regionu.

JZ      

Na letošní rok naplánovalo Ředitelství silnic 
Zlínského kraje opravu silnice II/438 v průtahu 
Dobroticemi. Jedná se o opravu povrchu silnice, 
výměnu obrub a opravu zastávkových zálivů. 

Podle harmonogramu budou práce probíhat 
od 5. 5. 2014 a budou trvat do 31. 8. 2014. Termín 
ukončení bude také záležet na rychlosti prováděných 
prací a samozřejmě i na klimatických podmínkách. 
Nejzazší termín ukončení prací je do 30. 9. 2014.

Stavební práce budou probíhat za částeč-
né uzavírky silnice. To znamená, že průjezd bude 
umožněn na semafor. Celý úsek je rozdělen na čtyři 
etapy (viz obrázek) a každá etapa bude realizová-

Oprava silnice - průtah Dobrotice
na po polovinách. Vždy bude uzavřen pouze jeden 
jízdní pruh, a to v délce cca 300 m. Druhým jízd-
ním pruhem se bude projíždět na semafor. Ostatní 
úseky budou vždy průjezdné v obou směrech, ma-
ximálně s rychlostním omezením. Pouze při po-
kládce obrusné vrstvy (tzv. koberce) bude celková 
uzavírka silnice, a to o jednom víkendu zřejmě v sr-
pnu (sobota, neděle). Termín bude včas upřesněn.

Z výše uvedených důvodů žádáme řidiče  
o trpělivost a ohleduplnost při průjezdu stavbou 
a také že je nutné počítat s mírným zdržením při 
průjezdu v opravovaném úseku.

A. Ryška

Odpadové centrum 
Holešov
v areálu společnosti Technické služby Hole-
šov, s. r. o., Květná 1555, Holešov 

PROVOZNÍ DOBA, DUBEN–ŘÍJEN
Pondělí 7.00 – 10.30  11.00 – 17.00 
Úterý 7.00 – 10.30 11.00 – 17.00
Středa 7.00 – 10.30 11.00 – 17.00
Čtvrtek 7.00 – 10.30   11.00 – 17.00
Pátek 7.00 – 10.30 11.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00  
Neděle Zavřeno
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vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 28. ledna 2014;
I revokovala odstavec č. 1. usnesení č. 398/2013 
- pacht pozemků pro účely zemědělského využití 
(zahrádkaření);
II schválila nájem pozemků z majetku města Ho-
lešova, které jsou evidovány a mohou být před-
mětem nájmu pro účely zemědělského využití 
(zahrádkaření), za minimální roční sazbu nájem-
ného stanovaného smluvně 1 Kč/m2 s platností od 
12. 2. 2014. Ostatní ujednání usnesení č. 398/2013 
zůstávají nezměněna;
 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v sou-
vislosti s ukončenou stavbou „Holešovsko sever 
- kanalizace“ dle předloženého návrhu;

schválila aktualizaci „Přílohy č. 1 - Svěřený ma-
jetek k hospodaření - ke zřizovacím listinám pří-
spěvkových organizací“ v předloženém znění;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit rozpočtové opatření č. 1/2014 dle předloženého 
návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prohlášení o zajištění financování realizace 
projektu „Revitalizace ulic v Holešově“; 

nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru prodeje části městského 
pozemku p. č. 3636/2, vodní plocha, o výměře cca 
550 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;

3. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
dne 11. února 2014, mimo jiné

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje části městského po-
zemku p. č. 2957/1, ostatní plocha, o výměře cca 
70 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a uprave-
ného návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje části městského po-
zemku p. č. 208/1, ostatní plocha, o výměře cca 26 
m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a upraveného 
návrhu; 

nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru prodeje části městské-
ho pozemku p. č. 276/1, vodní plocha, o výměře 
cca 150 m2, k. ú. Količín, dle předloženého návr-
hu;
  
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje části městského po-
zemku p. č. 364/3, ostatní plocha, o výměře cca  
80 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého a uprave-
ného návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na 
nemovitostech k. ú. Holešov, 1/96 domu č. p. 183 
na pozemku p. č. 380/1, se vším příslušenstvím  
a se všemi součástmi, dále 1/96 domu bez č. p./
če na pozemku p. č. 380/2, se vším příslušenstvím 
a se všemi součástmi a dále 1/96 pozemků p. č. 
380/1, p. č. 380/2, zastavěná plocha a nádvoří,  
p. č. 2984/1, orná půda, z vlastnictví Markéty Tvr-
doňové, do vlastnictví města Holešova, za kupní 
cenu 37.000 Kč; 

schválila 
1. zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce venkov-
ního bazénu v Areálu zdraví v Holešově“ dle před-
ložených zadávacích a obchodních podmínek, vy-
hodnocení bude provedeno po schválené úpravě 
rozpočtu Zastupitelstvem města Holešova,
2. písemně vyzvat k podání nabídky tyto firmy:
1. CENTROPROJEKT GROUP a.s., 760 01 Zlín, 
Štefánikova 167
2. BAZENSERVIS, s.r.o., 517 21 Týniště nad Orli-
cí, Čapkova 538
3. Bazény Štach s.r.o., 763 12 Bratřejov 14 
3. členy a náhradníky komise pro otevírání obálek 
a posouzení a hodnocení nabídek:
členové: 1. Bc. Jaroslav Chmelař; 2. Ing. Miroslav 
Strnad; 3. Ing. Stanislav Julíček; 4. Milan Rouba-
lík; 5. Eva Frybortová; náhradníci: 1. Mgr. Rudolf 
Seifert; 2. Jakub Bednárek; 3. Radka Stratilová;  
4. Ing. Aleš Trněný; 5. Monika Partyková; 

schválila uzavření smlouvy o užívání místnosti  
v bud. čp. 58 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově 
se střediskem Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
Holešov, dle předloženého návrhu;

projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení 
komisí rady města za období leden/2014;

schválila přidělení mimořádné dotace 10.000 Kč 
o. s. TJ Holešov, oddíl házené, Bezručova 640, Ho-
lešov, IČ: 18188389, na podporu činnosti a připo-
mínku 95. výročí založení oddílu v Holešově.
Finanční částka bude čerpána z Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání města Holešova; 

vzala na vědomí rezignaci všech členů Osadního 
výboru Tučapy na členství v tomto orgánu obce.

vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 11. února 2014;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se zru-
šuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené Mini-
sterstvem financí podle jiného právního předpisu, 
dle předloženého návrhu; 

schválila zaplacení úhrady za bezesmluvní užívá-
ní budovy bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 

4. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
dne 25. února 2014, mimo jiné  

1608/7, a pozemku p. č. 1608/7, zastavěná plocha  
a nádvoří, k. ú. Holešov, za období od 1. 10. 2013 do 
31. 12. 2013 České republice – Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, a to ve výši 5.565 Kč;

schválila udělení finanční odměny ve výši 3.000 Kč 
Vítězslavu Zicháčkovi, bytem Holešov, za jeho 100. 
bezpříspěvkový dar krve. Finanční částka bude čer-
pána z Fondu kultury, sportu a vzdělávání;
 
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace 
ve výši
- 5.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Holešov, IČ 
00532835, Plačkov 547, Holešov, na jednotný spor-

tovní úbor pro 6 cvičenců a 1 trenéra oddílu spor-
tovní gymnastiky,
- 5.000 Kč Sportovnímu klubu Vesani.cz, o. s ., IČ 
22878530, Sadová 1542, Holešov, na „Rohálovskou 
padesátku 2014“,
finanční částky budou čerpány z Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání města Holešova;

schválila zveřejnění záměru provozování „Kanali-
zace Tučapy-Količín“ pro veřejnou potřebu posta-
vené na pozemcích dle předloženého návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
žádost společnosti Mopas, a. s., Holešov, Samostat-
nost 1181, IČ 60708735, o odkoupení 5% podílu 
akcií města v této společnosti;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. O/0162/2010/
DOP o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
1.000.620 Kč pro rok 2014 za účelem zajištění do-
pravní obslužnosti na území ZK veřejnou autobu-
sovou linkovou dopravou;

vzala na vědomí „Plán krizové připravenosti Měst-
ského úřadu Holešov“ v předloženém znění;

neschválila úpravu výše platu ředitelům příspěvko-
vých organizací města k 1. 3. 2014 dle předložené-
ho návrhu.

NABÍZÍME:
• plavání dětí od 6 měsíců do 8 let
• počet dětí ve skupince max. 8
• skupinky dle věku, plaveckých dovedností 
 a přání rodičů
• možnost náhrad zameškaných lekcí

PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ 
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V HOLEŠOVĚ

Kde:  3. Základní škola Holešov, Družby 329
Kdy:  každý čtvrtek od 21. 11. 2013
Kontakt:
OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646
tel.: 777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz
Těšíme se na Vás.
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schválilo předložený program jednání Zastupi-
telstva města Holešova konaného dne 25. února 
2014;
 
schválilo ověřovateli zápisu Ing. Pavla Karhana  
a Josefa Smýkala;

schválilo návrhovou komisi ve složení: Libor Liš-
ka, Mgr. Jana Slovenčíková a Zdeněk Hlobil;

vzalo na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu týkající se plnění usnesení Zastupitelstva 
města Holešova ze dne 16. prosince 2013;

vzalo na vědomí informaci starosty města týkající 
se rámcového přehledu činnosti orgánů města od 
posledního jednání Zastupitelstva města Holešova;

schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška  
č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný vý-
herní hrací přístroj nebo jiné technické herní zaří-
zení povolené Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu, dle předloženého návrhu;

schválilo uzavření smlouvy č. O/0004/2014/DOP 
se Zlínským krajem o poskytnutí dalšího finanč-
ního příspěvku ve výši 104.000 Kč a dodatku č. 1 
smlouvy č. O/0162/2010/DOP ve výši 1.000.620 

1. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
dne 25. února 2014, mimo jiné

Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle 
předložených návrhů;

schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
v souvislosti s ukončenou stavbou „Holešovsko 
sever - kanalizace“ dle předloženého návrhu a se-
znamu vlastníků pozemků;

schválilo rozpočtové opatření města Holešova  
č. 1/2014 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předlo-
ženého a doplněného návrhu; 

schválilo prohlášení o zajištění financování reali-
zace celého projektu „Revitalizace ulic v Holešo-
vě“ dle předloženého návrhu;

neschválilo zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p. č. 3636/2, vodní plocha,  
o výměře cca 550 m2, k.ú. Holešov, dle předlože-
ného návrhu;

schválilo zveřejnění záměru prodeje části městské-
ho pozemku p. č. 2957/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 70 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;

schválilo zveřejnění záměru prodeje části měst-
ského pozemku p. č. 208/1, ostatní plocha, o vý-

měře cca 26 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu;

neschválilo zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p. č. 276/1, vodní plocha,  
o výměře cca 150 m2, k. ú. Holešov, dle předlože-
ného návrhu; 

neschválilo zveřejnění záměru prodeje části měst-
ského pozemku p. č. 364/3, ostatní plocha, o výměře 
cca 80 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu;
 
schválilo úplatné nabytí spoluvlastnických podílů 
na nemovitostech v k. ú. Holešov: 1/96 domu č. p. 
183 na pozemku p. č. 380/1 se vším příslušenstvím 
a se všemi součástmi, dále 1/96 domu bez č. p./če 
na pozemku p. č. 380/2 se vším příslušenstvím a se 
všemi součástmi a dále 1/96 pozemků p. č. 380/1,  
p. č. 380/2, zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. 2984/1, 
orná půda, z vlastnictví Markéty Tvrdoňové do 
vlastnictví města Holešova za kupní cenu 37.000 Kč;

vzalo na vědomí rezignaci všech členů Osadního 
výboru Tučapy na členství v tomto orgánu obce  
k 31. 1. 2014; 

schválilo plán činnosti kontrolního výboru Za-
stupitelstva města Holešova na I. pololetí 2014 dle 
předloženého návrhu.

Opilec vyvracel koše
13. 2. 2014 v  nočních hodinách podnapilý 

mladík v Holešově ve směru ulic Smetanovy sady 
– Sušilova si cestu krátil rozhazováním odpadko-
vých košů. V  ul. Sušilova byl dostižen, byla mu 
udělena bloková pokuta a všechny koše vrátil zpět 
na původní místo i s obsahem.

Opilý cyklista
Dne 28. 2. 2014 v Holešově v ul. Palackého 

strážníci poskytli první pomoc cyklistovi, který 
spadl ze svého jízdního kola a způsobil si zranění. 
Při zákroku bylo zjištěno, že cyklista je v podnapi-
lém stavu. Na místo byla přivolána ZZS ZK, která 
jej převezla do nemocnice v Kroměříži.

Porušování vyhlášky o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů

Dne 28. 2. 2014 v Holešově na území všetul-
ského parku (u pomníku padlým v 1. a 2. světové 
válce) strážníci zjistili porušení obecně závazné 
vyhlášky města Holešova č. 2/2012 o zákazu kon-
zumace alkoholických nápojů na některých veřej-
ných prostranstvích ze strany 4 mladíků. Věc byla 
na místě vyřešena udělením blokových pokut. 
Městská policie bude nadále důsledně kontrolovat 
dodržování této obecně závazné vyhlášky!!!

Vypátrání pachatelů dopravních nehod
V rámci výkonu noční služby dne 1. 3. 2014 

hlídka městské policie vypátrala dva pachatele 
dopravních nehod, kteří od místa nehody ujeli. 
V prvním případě se jednalo o dopravní nehodu 
na kruhovém objezdu ul. Přerovská – Bořenovská 
– Tučapská, kdy řidič svým osobním motorovým 

Z činnosti městské policie od 10. 2. 2014 do 10. 3. 2014:
vozidlem narazil do be-
tonového ostrůvku, který 
vytlačil mimo komunikaci. 
Vozidlo bylo strážníky vy-
pátráno po dvou hodinách 
od dopravní nehody v ul. 
Bořenovská v  Holešově. 
Druhá dopravní nehoda se 
stala v okr. Přerov u obce 
Horní Moštěnice, kde ři-
dič nezvládl řízení, vyjel se 
svým osobním motorovým 
vozidlem mimo komuni-
kaci, kde se vozidlo něko-
likrát otočilo přes střechu. 
Všichni účastníci této 
nehody i přes svá zranění 
z místa utekli. Strážníci ři-
diče tohoto vozidla kontrolovali v Holešově ještě 
před nehodou a na základě vyhlášeného pátrání 
po účastnících nehody vypátrali dvě osoby v Ho-
lešově a řidiče ustanovili. Řidič byl pod vlivem al-
koholu a omamných a psychotropních látek. Obě 
dopravní nehody řeší Policie ČR.

Krátké zprávičky:
• Zjištění dvou podnapilých řidičů – předáno 

PČR
• Ve dvou případech zjištěna neoprávněná lik-

vidace nebezpečného odpadu pálením (pneu, 
kabely), 1x vyřešeno blokovou pokutou, 1x pře-
dáno správnímu orgánu odboru životního pro-
středí města Holešova

• Účast na pátrací akci po osobě vyhrožující sebe-
vraždou

• Asistence při kulturních a sportovních akcích 
(masopust, Rohálovská „10“ apod.)

• Dohled nad dodržováním obecně závazných 
vyhlášek města

• Dohled nad BESIP a veřejným pořádkem

KONTAKTY 
NA MP HOLEŠOV
Tel.: 573 521 119
Hlídka - mobil: 606 686 395
E-mail: pavel.branka@holesov.cz, eduard.dlhopol-
cek@holesov.cz, roman.zalesak@holesov.cz
Web: ve výstavbě – zprovoznění do 30. 4. 2014



6 Holešovsko

Sousedská práva se s příchodem nového ob-
čanského zákoníku dočkala mnohem podrobnější 
úpravy, než tomu bylo do konce loňského roku. 
Zákon upravuje především zevrubněji problema-
tiku rušení vlastníka sousedního pozemku tzv. 
imisemi, za něž nový občanský zákoník považuje 
odpad, vodu, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a další podobné účinky. Vlastník se 
musí zdržet takového jednání, které způsobí, že 
imise vnikají na pozemek souseda v míře nepři-
měřené místním poměrům a podstatně omezují 
obvyklé užívání pozemku. Platí to i o vnikání zví-
řat na cizí pozemek. Pokud by docházelo k  pří-
mému přivádění imisí na cizí pozemek (např. 
svod vody na pozemek souseda), takové jednání 
je zakázáno bez ohledu na míru takových vlivů  
a na stupeň obtěžování.  V případě tzv. nepřímých 
imisí (např. zalétávání včel na sousední pozemek) 
se míra vlivů a stupeň obtěžování posuzuje in-
dividuálně. Může se proto stát, že stejný případ 
bude posouzen jinak ve městě a jinak na vesnici. 
Soused, který je rušen v užívání svého pozemku,  
se může domáhat zákazu činnosti, která jej obtěžu-
je. Soud pak ve svém rozhodnutí uvede, že vlastník 
pozemku nesmí obtěžovat vlastníka sousedního 
pozemku např. kouřem nebo zalétáváním včel na 
tento pozemek, nemůže však přikázat sousedovi 
něco konat, např. odstranit úl. Není-li rozhodnutí 
soudu dobrovolně splněno, exekuce následně pro-
bíhá postupným ukládáním donucovacích pokut. 

Sousedská práva v rámci nového občanského zákoníku
Může ovšem nastat případ, že imise jsou důsled-
kem činnosti, která je úředně schválená. Soused 
má pak právo pouze na náhradu újmy v penězích.

Občanský zákoník dále podrobně řeší pří-
pady, kdy se na pozemku ocitne cizí movitá věc, 
chované zvíře nebo roj včel. Vlastník pozemku 
věc bez zbytečného odkladu vrátí jejímu vlastní-
ku, příp. mu umožní vstoupit na svůj pozemek za 
účelem vyhledání věci. To samé platí i pro cho-
vané zvíře nebo roj včel. Pokud však zalétne na 
sousední pozemek pouze jedna včela, považuje 
se za věc ničí a může s ní být naloženo libovolně. 
Roj včel je povinen vlastník pozemku, kde se roj 
usadil, vrátit jeho vlastníku pouze do okamžiku, 
kdy by případně tento roj vletěl do cizího úlu, pak 
se stává vlastníkem roje vlastník úlu. Proto pokud 
vám uletí včely, lze jen doporučit jejich bezod-
kladné stíhání. Nový občanský zákoník počítá  
i s případnou škodou, která by mohla vzniknout 
na cizím pozemku zvířetem, příp. věcí. Tuto ško-
du má jejich vlastník povinnost nahradit.

Zákon dále řeší situace, které vyvolávají v pra-
xi nejvíc sousedských sporů. Jedná se o vysazování 
stromů v blízkosti hranic pozemků, příp. zřizování 
staveb v  těchto místech. V obou případech může 
vlastník požadovat, pokud má pro to rozumný dů-
vod, aby se soused takového jednání zdržel. Nově 
zákon upravuje, že obecně platí vzdálenost 3 met-
ry od společné hranice pro stromy dorůstající do 
výšky přesahující 3 metry, pro nižší stromy pak  

1,5 metru. Soused rovněž nesmí upravit svůj poze-
mek tak, aby sousedící pozemek ztratil náležitou 
oporu. Další problém představují spadané plody 
ze stromů a keřů na pozemek souseda. Tyto ná-
leží nově vlastníkovi sousedního pozemku, tedy 
ne vlastníkovi stromu jako doposud. Rovněž je 
dovoleno sousedovi odstranit kořeny nebo větve 
přesahující na jeho pozemek. Může tak však učinit 
pouze poté, co souseda nejprve požádal, aby tak 
učinil sám. Při odstraňování si musí počínat šetr-
ným způsobem a může tak činit pouze ve vhodné 
roční době. Současně musí být splněna podmínka, 
že větve či kořeny působí na sousedním pozemku 
škodu. Mezi tzv. sousedská práva patří rovněž po-
vinnost umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek 
za účelem údržby jeho pozemku, právo nezbytné 
cesty, povinnost oplotit pozemek (na základě roz-
hodnutí soudu) nebo problematika tzv. rozhrad. 
Tyto instituty budou podrobněji vysvětleny v ně-
kterém z následujících vydání Holešovska.

Často se stává, že se sousedé v případě sporu, 
který vznikl z některého z výše uvedených důvo-
dů, obrací na Komisi k  projednávání přestupků 
města Holešova. Taková jednání však nevykazují 
znaky přestupku, proto komisi nezbývá, pokud se 
sousedé nejsou ochotni či schopni domluvit na 
řešení přijatelném pro obě strany, než jim dopo-
ručit, aby svůj požadavek na vyřešení záležitosti 
adresovali příslušnému soudu.

Michaela Miklíková

V  loňském roce došlo k  dočasnému 
uzavření holešovského koupaliště, a to zejmé-
na z důvodů výstavby nadjezdu a křižovatky 
jihovýchodního obchvatu. Tato stavba by 
negativně ovlivňovala užívání koupaliště hlu-
kem a prachem a dále by bylo velmi kompli-
kované sloučit provoz stavební techniky a po-
hybu pěších a osobních vozidel na koupaliště. 

Stavba JVO byla v loňském roce spuš-
těna do předčasného užívání, dále byla 
provedena nová kanalizační přípojka od 
koupaliště, byly dokončeny přístupové a pří-
jezdové komunikace a zřízena nová plocha 
pro rozšíření možnosti parkování v blízkosti 
koupaliště.

Koupaliště bude sloužit občanům
V jarních měsících letošního roku připravilo 

město provedení opravy vlastního plaveckého ba-
zénu, které budou sestávat z vybourání a obnovení 
zdegradovaných betonových přelivových žlábků 
a provedení nových betonových stěn a povrchů 
bazénu z PVC DLW fólie. Dále budou provedeny 
úpravy na technologii, a to zejména změna dopl-
ňování chlóru z kapalného na plynný, úpravy aku-
mulační jímky a zvětšení dimenzí přepadové vody.

Práce bude provádět na základě výběrového 
řízení firma Centroprojekt Zlín nákladem cca 5,4 
mil. Kč a měly by být dokončeny do 30. 5. 2014 tak, 
aby v letních měsících mohlo holešovské koupališ-
tě opět sloužit občanům.

St. Julíček 

Správci vodních toků mají v současné době 
na Holešovsku naplánovány dvě větší akce na 
vodním toku Rusava v rámci zlepšení protipovod-
ňové ochrany.

Jedna z  nich již probíhá. Jejím investorem 
je Povodí Moravy s. p. Jedná se o opravu koryta 
toku Rusavy pod pálenicí ve Všetulích v délce cca  
200 m. Koryto toku je v tomto úseku poškozeno 
vlivem vysokých průtoků v minulých letech. Do-
šlo k sesuvu svahů koryta a ke vzniku břehových 
nátrží. Na opačné straně koryta došlo k hromadě-
ní sedimentů. Vlivem tohoto poškození se koryto 
stalo nestabilní a ohrožovalo sousední pozemky 
a stavby. Správce toku zde provádí opravy, které 
mají za cíl obnovení koryta toku do původního 
stavu a zajištění jeho stability.

Protipovodňová ochrana Holešova
Druhou akcí, jejíž začátek je 

naplánován na duben letošního 
roku, je oprava koryta toku Rusa-
va v Dobroticích před mostem na 
Jankovice. Investorem akce jsou 
Lesy České republiky, s. p. Opra-
vy spočívají v odstranění nánosů, 
sanací nátrže a zvýšení ochranné 
zídky na levém břehu toku. Pro-
vedením prací se sníží riziko vylití 
vody na levém břehu toku a tím 
zaplavení části Dobrotic. 

Ing. Hana Vedrová
vodoprávní úřad Městského 

úřadu Holešov
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Holešov - V průběhu jarních měsíců letošního roku proběhne další, již 
čtvrtá etapa aktualizace a oprav městského informačního směrového systé-
mu. Město Holešov financuje tuto akci částkou 50 tisíc korun oproti loňské-
mu roku, kdy se prováděla rozsáhlejší obnova v celkové hodnotě 100 tisíc ko-
run. Počáteční investice na instalaci směrových tabulek ve městě činila v roce 
2005 250 tis. korun a zakázku prováděla firma Hostalek Werbung z České 
Třebové. V současnosti jsou práce zadány společnosti Technické služby Ho-
lešov s. r. o., stejně jako v loňském roce. Jedná se především o opravy a obno-
vu některých polepů poničených vlivem povětrnostních podmínek a počasí  
a rovněž o aktualizaci systému a jeho případné doplnění.    

JZ

Opravy městského informačního 
směrového systému

Pozvánka 
na veřejnou schůzi
Zveme obyvatele Količína na veřejnou schůzi 
s místním osadním výborem a zástupci měs-
ta Holešov, která se koná dne 25. 3. v 18 ho-
din v hostinci U Tří lip. 

Za osadní výbor Radovan Kaňa

Meteorologická 
stanice Holešov
Dne 22. března 2014 pořádá Český hydro-
meteorologický ústav na svých stanicích  
a pobočkách „den otevřených dveří“. Můžete 
nás navštívit v době od 10.00 do 15.00 hod.

Petr Škop

INFORMACE
Finančního úřadu pro Zlínský kraj, 
Územního pracoviště v Holešově
k  podávání daňových přiznání 
k dani z příjmů za rok 2013

V souvislosti s přijatými opatřeními Finanč-
ní správy ČR pro zajištění plynulého výběru 
přiznání k  daním z  příjmů budou zaměst-
nanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj, 
Územního pracoviště v  Holešově v  období 
výběru daňových přiznání k daním z příjmů 
za zdaňovací období roku 2013, tj. v průběhu 
měsíce března 2014, poskytovat veřejnosti 
potřebnou součinnost v  rozšířených úřed-
ních hodinách v sídle územního pracoviště. 
Informace nezbytné pro správné plnění da-
ňových povinností k  daním z  příjmů jsou 
rovněž zveřejněny na internetových strán-
kách www.financnisprava.cz a na daňovém 
portálu www.daneelektronicky.cz, kde mo-
hou poplatníci vyplnit a odeslat tiskopisy 
daňového přiznání za zdaňovací období roku 
2013 elektronicky v aplikaci EPO. 

Rozšíření úředních hodin 
na Územním pracovišti v Holešově 
v březnu 2014:
v pracovních dnech od 24. 3. 2014 
do 1. 4. 2014    8.00 - 18.00 hodin

Další informace o organizaci výběru daňo-
vých přiznání na Finančním úřadě pro Zlín-
ský kraj, Územním pracovišti v Holešově bu-
dou poskytnuty na tel. 573 323 113.
                         

Ing. Milan Voznica 
ředitel územního pracoviště

Rok 2013 na meteorologické stanici v Hole-
šově byl s průměrnou teplotou 9,43 °C o 0,79 °C 
teplejší normálu. Z  krátkodobého hlediska ale 
normální. 2163 h slunečního svitu bylo nejvíce za 
60 let měření. Úhrn srážek 695 mm je 10 % nad 
dlouhodobým průměrem.

Měsíce leden –1,98 °C a únor –0,01 °C  byly 
teplotně spíše normální. Nejmrazivější ráno bylo 
21. února s minimální teplotou –14,3 °C, při zemi 
–18,0 °C. Březen s  průměrnou teplotou 1,24 °C 
byl téměř 2,5 °C pod dlouhodobým průměrem. 
Zima byla se 130 mm srážkově nadprůměrná.

Nezvykle chladný začátek jara dokazuje na-
měřená minimální teplota vzduchu –8,0 °C, při 
zemi –11,4 °C ze 2. dubna. Nejvíce srážek (270 
mm) spadlo v jarních měsících květnu a v červnu.

Léto bylo z  pohledu průměrných teplot po-
sledních let spíše normální, z hlediska dlouhodo-
bého měření ale bylo téměř o 2 °C teplejší. Měsíc 
červenec byl se 4 mm srážek rekordně suchým. 340 
h slunečního svitu bylo nejvíce za dobu měření 
v Holešově. Měli jsme možnost pozorovat 20 blíz-

Statistika roku 2013
Meteorologické stanice Holešov  

kých bouřek.Teplejší období roku nám zpříjemnilo 
33 letních a někomu trochu znepříjemnilo 24 tro-
pických dní. 3. srpna vystoupala teplota vzduchu 
na novou absolutní naměřenou hodnotu 36,9 °C.

Prosinec s teplotou 2,43 °C byl téměř 2,5 °C 
nad dlouhodobých průměrem, srážkově s 8,4 mm 
je druhým nejsušším po prosinci roku 1972, kdy 
spadlo jen 2,7 mm srážek.

                              Petr Škop

(Informace Českého statistického úřadu)

Český statistický úřad organizuje v roce 2014 
v  souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové šetření o životních podmínkách domác-
ností v České republice - EU-SILC 2014 (Životní 
podmínky 2014), které navazuje na předchozí 
ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování 
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o soci-
ální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských 
zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na celém území České 
republiky v 9 962 domácnostech, z nichž se 5 962 
zúčastnilo šetření již v  předchozích letech. Ve 
Zlínském kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 
556 domácností ze 45 obcí. Všechny domácnosti 
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem.

Vlastní šetření bude probíhat v  době od  
22. února do 11. května 2014 prostřednictvím 

Životní podmínky 2014 - výběrové 
šetření v domácnostech

speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou 
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném 
bytě obvyklé bydliště. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou pro-
kazovat průkazem tazatele a příslušným pověře-
ním, které je ve spojení s  občanským průkazem 
opravňují k provedení šetření Životní podmínky 
2014 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ ve Zlí-
ně, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena anonymita zjiště-
ných údajů a získaná data jsou důsledně chráně-
na podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 
Sb. O státní statistické službě, ve znění pozděj-
ších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb.  
O ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci 
zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou 
vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnos-
tech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní 
statistické službě.

Ing. Barbora Židková
vedoucí oddělení terénních zjišťování 

KS ČSÚ ve Zlíně
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V  měsíci únoru rozšířily 
Technické služby Holešov s. r. o. 
svůj technický park o biodrtič 
biologicky rozložitelných od-
padů. Zařízení slouží k  recy-
klaci zeleného odpadu, které 
biomateriál podrtí, rozmělní  
a zároveň promíchá. Technicky 
se jedná o pomaloběžný drtič, 
který pomocí čtyř šneků drtí  
a míchá zelený biologický od-
pad (větve, tráva, listí apod.). 
Na rozdíl od štěpkovače, kde 
materiál, který strojem pro-
jde, má stále stejný charakter, 
v  tomto zařízení je výstupem 
podrcená a promíchaná hmota.

Svoz a zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Jedná se o tažné zařízení, které je opatře-

no vlastní nakládací rukou. V  našem případě je 
tažným zařízením traktor, který rovněž obstará-
vá pohon celého stroje. Výhodou je, že zařízení 
lze využít při svážení materiálu z  místa původu 
na sběrný dvůr, přičemž už při svozu dochází ke 
zpracování vezeného materiálu. Protože se jedná 
o pomaloběžné zařízení, nezatěžuje své okolí vel-
kým hlukem a prachem. Další výhodou je, že na-
příklad při svozu prořezávky stromů, kdy jsou vět-
ve naloženy do vozu, je zredukován jejich objem 
až sedmkrát. Tímto způsobem se převáží opravdu 
materiál, nikoliv vzduch.

Stroj bude využíván jako svozové vozidlo 
především pro biologicky rozložitelný odpad.

Ing. Miroslav Strnad
ředitel TS     

Holešov - Vedoucímu krajské pobočky ve Zlí-
ně - kontaktního pracoviště Holešov Úřadu práce 
ČR Ing. Mgr. Josefu Pospíšilíkovi jsme položili ně-
kolik otázek za účelem sdělení informací nezaměst-
naným spoluobčanům a žadatelům o zaměstnání:  
1) Kolik bylo vyplaceno peněz na soc. dávky  

v r. 2013
2) Jaké služby a pomoc nezaměstnané veřejnosti 

ÚP v současné době nabízí
3) Kolik žadatelů o zprostředkování zaměstnání 

jste evidovali v r. 2013 a kolika z nich jste za-
městnání zprostředkovali

4) Na jaké rekvalifikační kurzy lze u vás dosáh-
nout a za jakých podmínek

5) Jaké jsou novinky ze strany ÚP v  roce 2014 
(příjemné i nepříjemné pro občany)

6) Kolik žadatelů o zaměstnání v současné době 
eviduje pobočka ÚP v Holešově a kolika žada-
telům jste od začátku roku práci zprostředko-
vali

7) Kolik volných pracovních míst v  současné 
době evidujete, o které profese se jedná nejvíce 
(které převažují), které profese jsou nejžáda-
nější

8) Jaká je v současné době nezaměstnanost v na-
šem regionu, má tendenci klesající, nebo stou-
pající

9) Jaká je v současné době nezaměstnanost v na-
šem regionu v porovnání s celostátním měřít-
kem

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Ho-
lešov (dále jen úřad práce) poskytuje tyto služby: 
v oblasti zaměstnanosti vede evidenci uchazečů 
a zájemců o zaměstnání, poskytuje základní infor-
mace v  oblasti zaměstnanosti a vyplácí podporu 
v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

V  roce 2013 bylo do evidence uchazečů  
o zaměstnání zařazeno celkem 1  164 žadatelů  
o zaměstnání a evidenci v  tomto roce ukončilo 
celkem 1 339 uchazečů o zaměstnání. 

Situace na trhu práce na Holešovsku se bě-
hem měsíce února nezměnila. K 28. 2. 2014 evi-
duje Úřad práce ĆR - kontaktní pracoviště celkem 
1 286 uchazečů o zaměstnání, z  toho je 601 žen, 
podíl nezaměstnaných dosáhl hodnoty 8,6.

Informace Úřadu práce ČR - krajské pobočky ve Zlíně 
- kontaktního pracoviště Holešov

K 28. 2. 2014 evidují pracoviště úřadu práce 
ve Zlínském kraji 35 093 uchazečů o zaměstnání, 
podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji dosáhl 
hodnoty 8,7 a ve srovnání s podílem nezaměstna-
ných v ČR je mírně vyšší (podíl nezaměstnaných 
v ČR k 28. 2. 2014 dosáhl hodnoty 8,6).

Pokračuje také uplatňování nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti. Od počátku roku bylo ně-
kterými z  nich podpořeno v  rámci Úřadu práce 
ČR - krajské pobočky Zlín 333 uchazečů o za-
městnání. Mimo jiné to bylo 13 uchazečů, kteří 
zahájili samostatně výdělečnou činnost. Dále pak 
545 nezaměstnaných nastoupilo do rekvalifikač-
ních kurzů (včetně zvolených rekvalifikací). 

Zřejmě i mírná zima má za následek ná-
růst počtu volných pracovních míst. Na konci 
února evidovala pracoviště úřadu práce ve Zlín-
ském kraji celkem 1 720 volných pracovních míst  
(o 235 více než předchozí měsíc). V nabídce vol-
ných pracovních míst převažují, stejně jako v mi-
nulých měsících, pracovní místa pro seřizovače  
a obsluhu obráběcích strojů (100 míst), obchodní 
zástupce (98 míst), řidiče nákladních automobilů 
a tahačů (69 míst), svářeče (také 69 míst).

REKVALIFIKACE
Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám 

získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udr-
žení stávajícího zaměstnání.

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do 
rekvalifikačního kurzu
• být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo 

zájemce o zaměstnání 
• mít odpovídající vstupní kvalifikační předpo-

klady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon 
profese, na kterou se rekvalifikuje (např. přísluš-
ný stupeň vzdělání, některé znalosti a doved-
nosti – záleží na typu rekvalifikace) 

• být zdravotně způsobilý pro absolvování rekva-
lifikačního kurzu a pro výkon nové profese 

• rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kva-
lifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání ne-
umožňuje získání vhodného pracovního místa 

• rekvalifikace musí být účelná - po ukončení re-
kvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace 
(kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o  zaměst-
nání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře  
s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kur-
zu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Uchazeči  
o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na 
úhradu prokázaných nutných nákladů spojených 
s rekvalifikací (např. jízdní výdaje na cestu hro-
madnými dopravními prostředky, pojištění pro 
případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání 
rekvalifikačnímu zařízení). V dohodě o rekvalifi-
kaci je stanovena povinnost uhradit plně náklady 
rekvalifikace, pokud uchazeč nebo zájemce o re-
kvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekva-
lifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného za-
městnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci. 
Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spoje-
ných s rekvalifikací není právní nárok.

Uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní re-
kvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou 
úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora 
při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem sta-
robního důchodu, má nárok na podporu při re-
kvalifikaci. 

Výběru zájemců o účast v rekvalifikaci před-
chází profesně-poradenský pohovor, který pro-
vádí útvar zaměstnanosti kontaktního pracoviště 
úřadu práce. Tento útvar také podává návrh na 
zařazení do rekvalifikace referátu zprostředkování 
a poradenství úřadu práce. Konečné stanovisko 
k návrhu na zařazení do rekvalifikace má tento 
referát. K podpisu dohod jsou uchazeči/zájemci 
o zaměstnání zařazení do rekvalifikačních kurzů 
zváni útvarem zaměstnanosti kontaktních praco-
višť nebo referátem zprostředkování a poradenství 
úřadu práce.

Zvolená rekvalifikace
Podle ustanovení §109a zákona o zaměstna-

nosti si může uchazeč nebo zájemce o zaměstnání 
zabezpečit rekvalifikaci sám, zde mluvíme o zvo-
lené rekvalifikaci.

Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba podat 
alespoň 14 dnů před termínem zahájení kurzu, 
aby bylo možné požadavek úřadem práce posou-
dit a administrativně zpracovat. >>>
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>>> Požadavek bude posuzován v odborné 
komisi z hlediska, zda zvolená rekvalifikace při-
spěje k uplatnění zájemce o zvolenou rekvalifikaci 
na trhu práce a zda je pro něho vzhledem ke zdra-
votnímu stavu vhodná. Největší zájem ze strany 
uchazečů o zaměstnání je o rekvalifikace - pra-
covník v  sociálních službách, grafické programy, 
obsluha elektrovozíku a motovozíku, svařování  
a elektrotechnika - vyhláška č. 50.

Podrobná aktuální nabídka rekvalifikačních 
kurzů je na nástěnkách úřadu práce.
v  oblasti nepojistných sociálních dávek úřad 
práce vyplácí 
• dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, 

rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, po-
rodné, pohřebné a dávky pěstounské péče),

• dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, do-
platek na bydlení a mimořád. okamžitou pomoc),

• pro zdravotně postižené občany příspěvek na 
péči, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvlášt-
ní pomůcku a dále vydává průkazy pro osoby se 
zdravotním postižením (dále jen OZP), pro po-
souzení nároku na tyto dávky, případně vydání 
průkazu OZP postupuje úřad práce podle posud-
ku o zdravotním stavu, který zpracovává lékařská 
posudková služba OSSZ.

V  roce 2014 začíná úřad práce s  obměnou 
průkazů mimořádných výhod vydaných podle 
právních předpisů, které platily před koncem roku 
2011 a které platí po dobu, která je uvedena na 
zadní straně tohoto průkazu, nejdéle však do 
31. 12. 2015. Majitelé těchto průkazů nemusí cho-
dit na úřad práce žádat o vydání nového průkazu 
OZP. Již nyní postupně začínáme klienty obesílat, 
aby dodali na zaslaném tiskopise požadované in-

formace. A následně zahajujeme správní řízení 
ve  věci nového posouzení   zdravotního stavu. 
Pokud úřad práce přizná průkaz OZP, klient bude 
vlastníkem dvou průkazů současně (průkazu mi-
mořádných výhod - s  platností do 31. 12. 2015  
a průkazu OZP). Průkaz mimořádných výhod ne-
lze odejmout ani snížit jeho stupeň, proto se drži-
tel průkazu mimořádných výhod může, podle jeho 
platnosti (max. do konce do 31. 12. 2015), proka-
zovat pro něj výhodnějším průkazem.

V roce 2013 bylo úřadem práce - kontaktním 
pracovištěm Holešov vyplaceno celkem 51  795 
všech dávek ve výši 162 525 725,- Kč.

Podrobnější informace k výše uvedeným in-
formacím lze najít na stránce úřadu práce: http://
portal.mpsv.cz/upcr

Za informace poděkovala Jana Zapletalová

Volby do Evropského parlamentu (dále jen 
„volby“) vyhlásil prezident republiky dne 19. úno-
ra 2014 svým rozhodnutím uveřejněným pod čís-
lem 24/2014 Sb.

Volby se budou na území České republiky 
konat v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Občan České republiky má právo hlasovat ve vol-
bách na území České republiky za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního 

práva (zákonem stanovené omezení osobní svo-
body z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omeze-
ní svéprávnosti) a

• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský 
průkaz.

Kde lze ve volbách na území České repub-
liky hlasovat? 

1) Volič hlasuje ve volební místnosti na úze-
mí obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v se-
znamu voličů. Bylo-li na území obce zřízeno více 
volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnos-
ti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého 
bydliště patří. 

Volby do Evropského parlamentu
2) Volič může požádat ze závažných, zejména 

zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a  to pouze v  územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 

3) Volič může hlasovat v  jakékoli volební 
místnosti na území České republiky, musí však ve 
volební místnosti, kromě prokázání své totožnosti 
a občanství jiného členského státu EU, odevzdat 
okrskové volební komisi voličský průkaz.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz? 
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, 

který je u tohoto obecního úřadu zapsán v sezna-
mu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
a nebude moci nebo nehodlá volit ve  volebním 
okrsku, pro který je tento seznam veden. 

Volič, který je zapsán v  seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu, může požádat 
o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne 
vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče (úředně ověřený 
podpis voliče se vyžaduje i v případě, že jeho žádost 
o vydání voličského průkazu doručí na obecní nebo 
zastupitelský úřad jiná osoba), doručeným nejpoz-
ději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, 

obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů pře-
de dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověře-
ným podpisem voliče žádajícího o vydání voličské-
ho průkazu, anebo jej voliči zašle.

Občané členských států EU, kteří hlasují 
na území České republiky, volí do  Evropského 
parlamentu kandidáty zaregistrované v České 
republice. 

Jak postupovat, když se volič přestěhuje? 
Pokud volič změní místo trvalého bydliště  

v rámci území České republiky po zápisu do sezna-
mu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
(tj. po 13. dubnu 2014), musí na obecním úřadě  
v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí 
ze seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto po-
tvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě 
nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo 
ve dny voleb okrskové volební komise ve volební 
místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí 
prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku 
(zejména občanským průkazem s oddělenými rohy  
a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo 
novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Irena Ďuláková, odbor tajemníka

Bc. Martina Vítková
daňový poradce 

č. 2381
• možnost odložení daňového 
 přiznání k 30. 6.
• daňové poradenství vč. zastu-

pování před správcem daně
• vedení daňové evidence 
 a podvojného účetnictví
• personalistika a mzdy
• další odborné služby v oblasti 

účetnictví a daní

Tel.: 777 88 36 37
e-mail:

dan.poradce2381@gmail.com 
Ve středu 12. března se konala veřejná schůze osadního výboru v Žopích. Jed-
nání vedl jeho předseda Luděk Hradil a na dotazy spoluobčanů odpovídali 
vedle starosty Pavla Svobody oba holešovští místostarostové. Podrobnosti  
v příštím čísle.

Veřejná schůze v Žopích



10 Holešovsko

V reakci na článek pana zastupitele bych ráda 
uvedla na pravou míru některé číselné údaje:

Částka 700 000 Kč pro 2. ZŠ byla holešovský-
mi zastupiteli opravdu schválena. Zastupitelstvo 
funguje mimo jiné proto, aby svým hlasováním  
o věcech rozhodovalo. Předpokládá se ovšem ja-
kási morální vyspělost těch zastupitelů, kteří jsou 
v hlasování přehlasováni těmi „druhými“. Na za-
sedání zastupitelstva bylo k otázce nadměrné spo-
třeby plynu vše vysvětleno panem Chudárkem, 
který je odborníkem ve zmíněné oblasti a který 
byl v této záležitosti zainteresován (zápis z jednání 
zastupitelstva je veřejně přístupným údajem).

Ale zpět. Sedm set tisíc korun musíme roz-
dělit na dvě části: ta první, 400 000 Kč, opravdu 

Holešovští zastupitelé podpořili topení v létě!
25. 2. 2014 zastupitelé schválili navýšení 

příspěvku města do rozpočtu II. ZŠ v Holešově  
o 700 tis., tedy o 36 %. Důvodem je zvýšená spo-
třeba plynu a nutnost vylepšení podmínek školy. 
Jako zastupitel jsem si k tomuto bodu přichystal 
podklady, ze kterých vyplývá následující: spotřeba  
i přes pohyb cen byla do roku 2011 dle zimy stálá, 
a to do 700 tis. Kč za rok .V roce 2012 to však bylo 
940 tis. a v r. 2013 1.108 tis. - tedy o 63 % vyšší.

Nesouhlasil jsem s tímto navýšením a po-
žadoval jsem vysvětlení. Odpovědí bylo, že byl 
reklamován plynoměr, ale státní zkušebna rekla-
maci zamítla. Jediná možnost tedy je, že se topilo  
v létě. Na dotaz, zda si škola zapisuje spotřebu ply-
nu zněla odpověď ano a byla vyšší. Ale nikdo s tím 
nic neudělal. Kdyby se vám to stalo doma a pře-
kročili jste svůj rodinný výdaj za energii o 60 %, 
stálo by vás to určitě další investice v bytě či dovo-

lenou. Jak rozhodli mí kolegové? Můj návrh snížit 
požadovanou částku na 300 tis. zamítli a škola 
dostala celých 700 tis. - vždyť je to pro děti! Ně-
jak mi ale chybí konkrétní viník, který bezesporu 
existuje. A argumentace pana starosty?: „Zaplatit 
se to musí.“ Tak vážení občané, pokud byste se do-
stali do podobné situace, neváhejte - obraťte se na 
našeho pana starostu...

Ing. Pavel Karhan, zastupitel za KDU-ČSL

Holešovští zastupitelé podpořili topení v létě! (Pokračování)
slouží k úhradě faktury za plyn. Spotřeba v období 
leden –červenec 2013 několikanásobně stoupla, k 
tomuto se však necítím kompetentní vyjadřovat, 
neboť jsem nebyla ve funkci ředitelky školy. Po 
mém nástupu v srpnu 2013 byla přijata nápravná 
opatření (revize kotlů; dodávky tepla Tepelným 
hospodářstvím; seřízení kotlů; jednání s představi-
telem RWE Ing. Martinem Kovaříkem; reklamace 
plynoměru; v úvaze je i instalace řídicího systému  
k plynovému zařízení, která ovšem nemusí být vždy 
zárukou úspor, navíc je finančně velmi náročná). 

Druhá položka, 300 000 Kč (což je velmi 
malý zlomek toho, co by škola opravdu potřebo-
vala, jelikož byla dlouhodobě podfinancovaná), 
slouží nejen k tomu, aby se školní družina přemís-

tila přímo do prostor základní školy, kde bude tře-
ba drobných stavebních úprav v místnostech pro 
školní družinu určených, ale také k výmalbě školy, 
opravě podlah, případně vybavení některých tříd 
nábytkem… a to už jsem daleko za výše uvedenou 
částkou. Ano, finanční prostředky zastupitelstvo 
schválilo pro Vaše holešovské děti. Pakliže si polo-
žíme otázku, zda je v zájmu města, aby 2. ZŠ měla 
srovnatelné podmínky pro vzdělávání jako ostatní 
holešovské školy, nezbývá než do ní investovat.

Vážený pane inženýre, blíží se volby, proto si 
Vám v závěru dovolím popřát příznivé procento 
Vám nakloněných voličů.

Mgr. H. Moravčíková,
ředitelka 2. ZŠ Holešov

V srpnu roku 2013 se na naši společnost ob-
rátila o technickou pomoc při řešení problematiky 
odběru plynu a vytápění budovy II. ZŠ v Holešově 
paní Mgr. Helena Moravčíková, tehdy čerstvě jme-
novaná ředitelka uvedeného školského zařízení. 
Pomoc se týkala převážně zabezpečení technické 
úrovně plynového zdroje pro následující zimní ob-
dobí 2013/2014. Při následném jednání nám bylo 
sděleno podezření, že odběry zemního plynu v ob-
dobí ledna až června byly zvýšené oproti předcháze-
jícím obdobím v jednotlivých letech. Po prostudo-
vání denních záznamů jsme museli tuto skutečnost 
potvrdit. Následně jsme provedli několik kroků:
• Technici TH nejprve zkontrolovali veškerá tech-

nická zařízení v budově včetně vnitřního plyno-
vodu s negativním výsledkem. 

• Byla provedena technická kontrola měřicího zaří-
zení techniky TH – bez závad.

•  Technik TH prověřil řídicí systém MaR, instalo-
vaný v  kotelně. Tento řídicí systém byl funkční, 
nicméně jeho nastavení bylo pro jistotu přepro-
gramováno. Instalovaný řídicí systém zdroje je 
technicky a morálně již značně zastaralý a jeho 
používání se vykazuje jako problematické. Bohu-
žel toto zařízení nemá možnost archivace dat, což 
se v  tomto případě jeví jako zásadní pro určení 
možné chyby v nastavení vytápění.

• Společnost TH následně oslovila svého obchodní-
ho zástupce Ing. Martina Kovaříka ze společnosti 
RWE, aby celou záležitost pomohl řešit a koordi-
novat. Po společné schůzce s  ředitelkou ZŠ byla 
shledána jen jedna možnost, a to reklamace měři-
cího zařízení u společnosti RWE distribuce. Po této 
dohodě podala základní škola žádost o autorizova-
né přezkoušení, bohužel s negativním výsledkem.

Vyjádření k problematice zvýšeného odběru zemního 
plynu v roce 2013 ve II. ZŠ v Holešově

•  Následně byla projednána možnost dohody s ve-
dením distribuce RWE. Dle vyjádření RWE není 
žádná dohoda možná, jelikož zařízení prošlo me-
trologickým střediskem, a je tudíž závazné. Dle 
vyjádření viz níže byla tato spotřeba v uvedeném 
období možná.

Vyjádření RWE pro naši společnost:
•  Kontrolou 22. 10. 2013 zjištěn stav plynoměru 

289 844 m3. 
•  Spotřeba 71 132 m3 za období od 12. 12. 12 -  

22. 10. 13 je navýšená v porovnání s historií spo-
třeb odběrného místa, není však nereálná.

•  Má-li zákazník pochybnosti o správnosti údajů 
měření nebo zjistí závadu na měřicím zařízení, má 
právo nechat plynoměr přezkoušet. Provozovatel 
distribuční soustavy je povinen na základě pí-
semné žádosti zákazníka vyměnit měřicí zařízení  
a zajistit ověření správnosti měření. Je-li na měři-
cím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené 
s jeho přezkoušením provozovatel distribuční sou-
stavy. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady 
zákazník. Vyhodnocení technického stavu plyno-
měru provádí nezávisle na distribuční společnosti  
autorizované metrologické středisko přezkouše-
ním a posouzením plynoměru v dodaném stavu.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že byly 
podniknuty veškeré možné kroky k  řešení tohoto 
problému. Současné vedení II. ZŠ zcela jistě nenese 
v této věci žádnou vinu, jelikož nemohlo toto nijak 
ovlivnit!!! Spíše opačně: po zjištění těchto skuteč-
ností mělo snahu toto řešit. V opačném případě by 
se tento problém posunul jen v čase a byl by zjištěn 
později.  

Názor TH: 
Je faktem, že období roku leden–červen 2013 

bylo chladnější oproti minulým rokům. Jelikož se 
topilo až do května, jsou tyto spotřeby možné a ne 
nereálné. Nicméně máme podezření, že řídicí sys-
tém mohl být špatně nastaven (případně programo-
vá chyba) na jednotlivé úrovně vytápění, čímž moh-
lo docházet k provozu kotelny i v době, kdy nebylo 
nutné teplo dodávat.  Bohužel se jedná jen o názor, 
který v současnosti nejde doložit, jak již bylo uvede-
no, v důsledku nemožnosti archivace dat. 

Vedení II. ZŠ školy jsme nabídli spolupráci při 
provozování tohoto zdroje, což bylo ze strany škol-
ského zařízení akceptováno. Na kotelně a ostatních 
zařízeních se v současnosti provedly nutné opravy  
a nastavení. Kotelna a spotřeba je v současnosti pra-
videlně sledována obsluhou a kontrolována pracov-
níky naší společnosti. Nicméně doporučujeme vý-
měnu řídicího systému tohoto zdroje, tak aby bylo 
možné zdokonalit řízení a monitoring!

Závěrem:
Jak již bylo uvedeno, současné vedení II. 

ZŠ nenese žádnou vinu na tomto problému. Ne-
zaplacení fakturované částky u společnosti RWE 
by vedlo k demontáži měřicího zařízení a přerušení 
dodávky plynu! Jelikož vyjádření RWE bylo k  re-
klamaci zamítavé, existuje jen jediná možnost, a to 
napadnout toto rozhodnutí soudní cestou. Tento 
postup však nedoporučujeme, jelikož pro případ-
ný spor nemáme žádné argumenty!

Chudárek Zdeněk,
jednatel společnosti
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Holešov – Zajištění služeb a poradenství 
v sociální oblasti je pro rozvoj a klidný život města 
velmi důležité. Výroky typu nebudeme podporovat 
„nefachčenky“ apod. jsou sice smysluplné, ale na 
druhou stranu jsou i jednotlivci či i celé skupiny 
lidí, jež mají problém se v současné době uplatnit 
a alespoň trochu na úrovni žít. A právě pro ně se 
buduje sociální záchranná síť. 

V sociální oblasti je koordinátorem i hlavním 
monitorovacím orgánem odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví městského úřadu. Podobně a také 
skutečně velmi důležitým je Úřad práce (obě in-
stituce sídlí v budově MěÚ v Tovární ulici). Potom 
v Holešově působí Charita, jež zabezpečuje pečo-
vatelskou službu pro občany města a mikroregio-
nu, zdravotní pečovatelskou službu a také tzv. so-
ciálně aktivizační službu. Ta je určena pro rodiny 
s  dětmi a jejím úkolem je ne „dublovat“ rodinu, 
ale především dovést rodiče k tomu, aby dokázali 
vést děti ke vzdělání a zajištění potřebných věcí pro 
svůj rozvoj. Další činnost Charity je v oblasti hu-
manitární pomoci a mimořádné pomoci. Ne zcela 
nová, ale velmi prospěšná je práce Jednoty bratrské 
v Holešově, která již několik let vede volnočasový 
klub jednak ve svých prostorách a také v  lokalitě 

V oblasti sociální má ARGO opodstatnění
v ul. Bořenovská. Jejich aktivity vedou k tomu, aby 
děti a mladí lidé – i jejich rodiče – si uvědomili od-
povědnost za své rozhodování a život, přemýšleli  
o sobě a svých možnostech a aby také k  tomuto 
vedli své blízké. 

A nyní společnost ARGO (informace z  výroční 
zprávy společnosti za r. 2013): 

Organizace ARGO, Společnost dobré vůle 
Zlín, byla založena v  r. 1991 a od roku 2005 se 
věnuje romské menšině. Cílem sociální služby 
„Terénní programy“ je: kontaktovat potencio-
nální uživatele služby v  jejich sociálním prostře-
dí, informovat je o jejich právech, povinnostech  
a nabídnout jim pomoc při uplatňování jejich práv  
a oprávněných zájmů. Pracovat s klienty na řešení 
jejich konkrétní nepříznivé situace a vést je k akti-
vitě, posilovat jejich schopnost jednat samostatně. 
Hlavním cílem je ale uživatel, který si řádně plní 
své povinnosti.

Terénní pracovník v Holešově se zabývá nejví-
ce Romy žijící v lokalitě Bořenovská, ale i v dalších 
místech. Pomáhal klientům s psaním žádostí, řešit 
zadlužení, shánět zaměstnání, při jednání s  úřady 
a řeší špatnou školní docházku jejich dětí apod. 

V  Holešově měl pracovník v  r. 2013 v evidenci  
48 dospělých osob a 36 dětí. Celkem se jednalo  
o 27 rodin, z toho bylo 21 mužů a 26 žen. 

Terénní pracovník považuje za největší pro-
blém vysokou nezaměstnanost a velkou zadluže-
nost romských rodin. Jsou zadluženi hned u něko-
lika exekutorů najednou a řešení jejich oddlužení 
je velkým problémem. Také povinná školní do-
cházka je u některých dětí problémem. Proběhla 
jednání na školách za účasti krajské koordinátorky, 
pedagogů a zástupců sociálního odboru. Situaci by 
mohl zlepšil asistent pedagoga na školách. 

Pro lokalitu Bořenovská v Holešově realizuje 
společnost také projekt „Domovníci v  romských 
lokalitách“. Projekt je rozšířen také do měst Zlína 
a Uherského Brodu. Celkem se jedná o 4 romské 
pracovníky, kteří dohlížejí na pořádek v  lokalitě, 
čistotu, na soužití s majoritou, jsou ve spojení se 
správou domů, když je zapotřebí drobných oprav 
na domech atd. Jedná se o aktivitu, která přináší 
prospěch jak Romům, tak i většinové společnosti, 
žijící v blízkosti. Tímto projektem také zvyšuje za-
městnanost u romské menšiny.

R. Seifert

Přání ke Dni učitelů
Pedagogické povolání patří mezi jedno z  nejdůležitějších pro společnost  

a po právu mu u nás patří byť symbolický Den učitelů 28. března. Patronem pe-
dagogické práce je pro nás Jana Ámos Komenský, pedagog, myslitel a duchovní, 
který stavěl na první místo samostatný a tvůrčí vývoj dětí a rozvoj jejich osobnosti.

V Holešově působí v oblasti školství řada našich spoluobčanů a skutečně 
poctivě a s láskou se starají o rozvoj naší nastupující generace. Chtěli bychom 
jim za tuto zodpovědnou a velmi prospěšnou práci jménem zastupitelstva  
a rady města poděkovat a popřát jim nejen k  jejich dnu mnoho pochopení  
a uznání ze všech zainteresovaných stran – a není jich málo - a mnoho radosti 
a úspěchů při výchově našich dětí.

A doplnit vše můžeme i nyní aktuální myšlenkou Jana Masaryka: „ Pa-
matujme si, že dokud budeme generálům platit více, než učitelům, nebude na 
světě mír.“

S úctou
Pavel Svoboda, starosta

Rudolf Seifert, místostarosta
Jaroslav Chmelař, místostarosta

Katalog sociálních služeb
i na stránkách města

Od března 2014 byl Zlínským krajem oficiálně spuštěn Elektronický ka-
talog sociálních služeb ve Zlínském kraji, který je dostupný na adrese – www.
socialnisluzbyzk.cz. 

Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům 
sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může 
být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele 
sociálních služeb. Hlavním cílem katalogu je nabídnout nejvhodnější sociální 
službu nebo přehled sociálních služeb, které pomohou reagovat a řešit kon-
krétní životní situaci či potřebu. 

Město Holešov úzce spolupracuje s krajským úřadem i v oblasti sociál-
ních služeb a katalog naleznou zájemci i na stránkách města Holešova – www.
holesov.cz. Další informace poskytnou pracovníci odboru soc. věcí a zdravot-
nictví MěÚ Holešově (ul. Tovární).

R. Seifert

První výstava české a polské mobilní fotografie v  České republice byla zaháje-
na v holešovském zámku dne 7. března 2014 vernisáží v zámeckém New Drive Clu-
bu. Představuje se zde 27 autorů z Čech i Polska. K vidění je přes 120 velkoformáto-
vých zvětšenin fotografií pořízených pouze mobilními telefony. Vernisáž proběhla od 
18 hodin za velkého zájmu veřejnosti a také za účasti polských autorů. Škoda, že se  
o této události nedozvědělo více lidí a nebyli s ní seznámeni ani zástupci města Ho-
lešov. Výstava se koná od 7. 3. 2014 do 30. 6. 2014. Vstupné je dobrovolné a výstava 
je prodejní. Vzhledem k tomu, že je výstava v uzamčeném prostoru New Drive Clu-

bu, je třeba se na prohlídku ob-
jednat předem na telefonním čísle  
777 760  123. Uspořádáním výsta-
vy chtějí aktéři ze skupiny Opojení  
a Mobilni mimo jiné nabídnout veřej-
nosti protiváhu nekonečné honbě za 
počtem pixelů a určitou „složitostí“, 
se kterou neustále přicházejí výrobci 
moderních digitálních přístrojů. Ofi-
ciální web české fotografické skupiny 
Opojení: www.opojeni.cz. Fotografie 
z vernisáže J. Zapletal a B. Stojanov.

Jana Dúbravčíková

První česko – polská výstava 
mobilní fotografie
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MIKROREGION

Masopust v obcích mikroregionu

(Zlín, Roštění, 26. 2. 2014) – Pět mateřských 
škol ze Zlínského kraje se může těšit na finanční 
dar v  celkové hodnotě 10  000 Kč, které jim po-
stupně věnuje společnost Fair Credit. První obda-
rovanou školkou je MŠ Roštění. V únoru převzala 
šek na 2 000 Kč z rukou Oldřicha Stergelise ředi-
telka školky Jana Vybíralová.

Projekt zlínské pobočky společnosti Fair 
Credit počítá s tím, že výše uvedený obnos rozdá  
mateřským školám v regionu do června.

Kontakt pro bližší informace: 
Mgr. Lenka Jirušková, +420 730 809 939
e-mail: lenka.jiruskova@faircredit.cz

Díky daru 
má školka 
v Roštění nové 
stavebnice

Maškarní karneval 
v Roštění
Spousta drobotiny se opět sešla v  tělocvičně 
obecního domu. Konal se tam totiž tradičně 
maškarní karneval, který každoročně pořádá 
obec Roštění pro své děti. 
22. únor byl den jako stvořený pro řádě-
ní na tanečním parketu, a tak se v  letošním 
roce dostavilo 63 různě maskovaných postav  
a postaviček - králíky z  klobouku počína-
je přes piráty, kočičky, princezny, Karkulky, 
včelky a podobně – vílami konče. Pro všech-
ny zúčastněné byla připravena zábava formou 
soutěží, her a tance. Děti byly odměněny slad-
kostmi a výhrou v tombole. Pro děti i dospělé 
bylo zajištěno bohaté občerstvení. Poděkování 
patří všem, kteří se na přípravě karnevalu a na 
jeho zdárném průběhu podíleli.  

Eva Zajícová

Bořenovice Zahnašovice Roštění

Zahnašovice RoštěníRymice
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KULTURA

Holešov - Malým přátelským setkáním 
v prostorách New Drive Clubu Holešov v podve-
čer středy 26. února vyvrcholila několikaletá práce 
holešovského seniora, patriota a bývalého promí-
tače, kina Svět (mimo jiné také promítače na ba-
rrandovských studiích) Blahoslava Nováka. Akci 
uspořádalo na jeho počest i pro tým jeho nejbliž-
ších spolupracovníků MKS Holešov. Poprvé zde 
měli totiž návštěvníci a především přátelé „Bla-
hoše“ možnost zhlédnout jeho čtyřicetiminutový 
videodokument, ve kterém se zabývá významný-
mi historickými a památnými místy města Hole-
šova. Jedná se o první natočený film tohoto druhu  
a rozsahu, neboť doposud se o holešovských pa-
mátkách a historii psalo pouze v regionálních tiš-
těných materiálech. Proto jej můžeme považovat 
za jedinou výjimku. Jedná se původně o soukromé 
video autora, které neplánoval veřejně publikovat. 
Jeho přítel Tomáš Dvorník nám sdělil, že si Bla-
hoš chtěl „na stará kolena“ dokázat, že na počítači 
zvládne i jiné věci než jen hrát hry a číst zprávy na 
internetu. Proto se zhruba před šesti lety rozhodl, 
že svou technickou aktivitu zaměří na to, čemu se 
věnoval již od mládí, a sice na amatérskou filmo-
vou tvorbu. Pořídil si proto digitální videokameru 
a začal natáčet první záběry. Jako pracovní osnova 
mu posloužila publikace z Knihovničky Holešov-
ska Malý průvodce po historických památkách 

První slavnostní promítání videodokumentu 
o holešovských památkách

města Holešova. Valná část 
textů této publikace zaznívá 
v originální či mírně poupra-
vené podobě jako komentář 
videa čtený další holešovskou 
rodačkou a dlouholetou vlas-
tivědnou pracovnicí Jiřinou 
Šaškovou. Úvod a závěr fil-
mu provází letecké záběry 
Holešova, které jejich autor 
Tomáš Dvorník natočil díky 
spolupráci s  pilotem spor-
tovního letounu Oldřichem 
Kuchařem. Na videu i kvalitě 
záběrů je vidět, že různé části 
a dotáčky vznikaly postupně, 
v  různých ročních obdobích 
a různou technikou. Nakonec  Blahoš sám celé zá-
běry sestříhal, podbarvil hudbou a doplnil čteným 
komentářem J. Šaškové. A právě tím dosáhl svého 
cíle naučit se na počítači něco nového, zajímavé-
ho a užitečného. Dále se na vzniku filmu podíleli 
historikové Karel Bartošek a Ondřej Machálek. 
Korekturu a revizi textů provedl Miroslav Olšina. 
Blahošovi přišli poděkovat vedle bývalých spolu-
pracovníků a přátel i zástupci vedení města a MKS 
Holešov. Závěrečný dík zazněl z úst Tomáše Dvor-
níka, který Novákovu aktivitu vystihl slovy: „Bu-

diž nám Blahoš příkladem, že ve stáří se dá dělat  
i něco jiného než chodit do zámku a krmit kachny.“  
Při děkovačce pak Blahoš prozradi, že připravuje 
další „nový projekt“. Tak se nechme překvapit. 

Doufáme, že autor v budoucnu svolí k tomu, 
aby video neleželo pouze v jeho archivu, ale stalo 
se hodnotným propagačním materiálem našeho 
města.

Tomáše Dvorníka se ptala Jana Zapletalová
Foto JZ   
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Město Holešov a MKS Holešov uvedly  
13. února ve velkém sále zámku Holešov poprvé 
orchestrální koncert Studentského symfonického 
orchestru Konzervatoře P. J. Vejvanovského s diri-
gentem Miroslavem Bubeníčkem.  Na koncertě se 
představili většinou všichni žáci, kteří mají orches-
trální hru povinnou, tedy 4.–6. ročník, a celkem se 
prezentovalo padesát studentů ve třech symfonic-
kých skladbách: Felix Mendelssohn-Bartholdy – 
Koncertní předehra k Shakespearově hře Sen noci 

Tomáš KOČKO & ORCHESTR:
World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. 

Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album 
roku, jejich album Poplór bodovalo v prestižní TOP 
20 EuropianWorld Music Charts.

Trio výjimečných koncertů odehrají na úvod 
jarního turné Tomáš Kočko & Orchestr spolu se 
skvělými muzikanty z  cimbálové muziky Grande 
Moravia. Momentálně jsou oba soubory ve fázi 
intenzivních zkoušek a už teď je jasné, že půjde  
o zážitek pro hudební  labužníky.

Výjimečné koncerty Tomáše Kočka a jeho orchestru
MUSICA Holešov – Informace 
k předprodeji vstupenek
Předprodej vstupenek na koncerty MUSICA 
Holešov je již zahájen v Informačním centru 
v Holešově a v síti Ticketportal. 
Permanentku na jarní cyklus je možné za-
koupit pouze v Informačním centru v Hole-
šově.

„Připadám si jako kdysi při natáčení televizního 
pořadu Sešli se…,“ říká Tomáš Kočko,  který svého 
času hudební pořad Sešli se… uváděl. „Skvělá, poho-
dová atmosféra, výteční muzikanti a radost z  hudby. 
Naše písničky dostávají další rozměr!“ Společný projekt 
bude mít premiéru 28. 3. v kulturním domě v Kyjově, 
další koncert proběhne v rámci hudebního festivalu 
Musica Holešov v úterý 1. 4. 2014 v 19:30 hod. na 
zámku v Holešově a do třetice 3. 4. v kulturním domě 
Dělňák v Brně-Líšni. V rámci dalších zastávek turné 
skupina navštíví Prahu nebo Ostravu.

Jana Slovenčíková, Musica Holešov

Skladby slavných romantiků
svatojánské op. 21, George Bizet – Carmen, suita 
č. 1 a od Antonína Dvořáka Symfonie č. 8 G dur 
op. 88 „Anglická“. Program koncertu byl směřo-
ván k Roku české hudby a zazněl na koncertech 
jak v Kroměříži, tak v Holešově.

Repertoár nebyl nijak lehký, s takovým pro-
gramem se můžeme setkat na koncertech profesi-
onálů, ale právě proto patří velký dík jak studen-
tům samým, tak i jejich pedagogům, kteří s nimi 
orchestrální party nastudovali. 

Ráda bych přidala ještě slova pana dirigenta: 
„Prostředí koncertního sálu holešovského zámku 
- jak jeho hudební historie a ovšem také skvělá 
současnost, bylo pro nás mimořádnou motiva-
cí a inspirací. Mohu i za studenty říci, že jsme si 
opravdu zamuzicírovali a soudě podle ohlasů – 
jsme rádi, že holešovské obecenstvo hudbu inte-
nivně prožívalo s námi.“

Mgr. J. Slovenčíková, MKS Holešov

VII. ročník celoměstské akce Den pro zdraví, 
která je pod záštitou místostarosty města Holešova 
Mgr. R. Seiferta, se bude konat v sobotu 29. břez-
na 2014 od 9.00 do 13.00 hod. v prostorách 3. ZŠ 
Holešov.

V rámci programu se může každý návštěvník 
zaměřit na oblast svého zájmu - odborné před-
nášky, prezentaci zdravého životního stylu, dia-
gnostiku vlastního zdravotního stavu (měření 
glykemie, cholesterolu, určování krevních skupin, 
měření krevního tlaku, diagnostika svalové hmoty 
v  těle pomocí přístroje Tanita, ukázky a vyzkou-
šení první pomoci, fyzioterapeutické pomůcky 
pro seniory, přijít se podívat na pohybové aktivi-

Den pro zdraví 2014
ty nebo se aktivně do cvičení zapojit.  Zastoupení 
bude mít i kosmetické poradenství, zdravotní pre-
vence a samozřejmě zdarma ochutnávky zdravé 
kuchyně a možnost zakoupení sortimentu na 
podporu zdraví. 

Akce je vhodná jak pro rodiny s  dětmi, tak 
pro širokou veřejnost.  

PŘEDNÁŠKY:
9.30 – 10.00 Prevence zubního kazu, ústní 
 hygiena (Ing. Jana Kocfeldová)
10.00 – 11.00 O léčení (i zrání) lidí a předávání 
 (i odebírání) životní síly    
 (Ing. Miroslav Hrabica)

11.00 – 11.30 Superpotravina, která pomáhá
 čistit organismus a snižovat jeho
 překyselení (PhDr. Jana Janoušková) 
11.30 – 12.00 Prevence rakoviny prsu 
 (SZŠ Kroměříž)
12.00 – 12.30 Hormonální jóga (Alena Šíblová)
12.45 – 13.15 SM systém - Posilování  svalového
 korzetu pomocí elastického lana
 (Rehabilitace Kinesis, 
 DiS.  Marcela Žárská)
Pohybové aktivity – přijďte se podívat i zacvičit
10.00 – 10.20 I. Atletické hrátky pro malé i velké 

(ukázky disciplín pro děti a mládež, 
které si může každý vyzkoušet -  At-
letika Holešov, J. Hřib)

10.30 – 11.00 Centrum Motoráček -  cvičení pro 
děti (PhDr. Denisa Krčmová)

11.00 – 11.20 II. Atletické hrátky pro malé i velké  
Informace: MKS Holešov, Mgr. J. Slovenčíková 

slovencikova@mks-holesov.cz

HLEDÁM KE KOUPI 
menší rodinný dům 

v Holešově nebo blízkém okolí. 
Může být i k opravám, 

ale obyvatelný. 
Tel.: 736 146 479

Koupím menší rodinný domek 
v Holešově a okolí, 

se zahradou. 
Tel.: 776 165 731
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Noční prohlídka 
aneb Pohádkový zámek 28. 3. 2014

Turistickou sezonu na zámku v Holešově tentokrát otevřou pohádky.  
28. března od 18 hodin se zde koná akce Noční prohlídka aneb Pohádkový zá-
mek. Návštěvníky čeká soutěžní pohádkové putování rozsáhlými prostorami 
zámeckých sklepů, New Drive Clubu, přízemních arkád, sala terreny a prv-
ního patra. Čeká na ně například Maková panenka, Bob a Bobek, Pat a Mat, 
Jeníček s Mařenkou, Mach a Šebestová a další klasické pohádkové postavy. 
Návštěvníci v kostýmu budou odměněni. 

Zaměstnanci Městského kulturního střediska, které památku spravuje, 
se rozhodli vystačit si s vlastním potenciálem a akci připravují ve vlastní režii. 
Navazují na loňské úspěšné ukončení sezony v duchu holešovských pověstí, 
které navštívilo přes šest set lidí.    

Sňatky
Zuzana Dudková - Holešov
Richard Klabal - Holešov

Pavlína Vyoralová - Uhřice
Luboš Pěnkava - Ústí nad Labem

Martina Malotová - Holešov, č. Količín
Marek Jaška - Zahnašovice

Narození
Viktor Mikulčík - Holešov
Petr Sedlář - Holešov
Jonáš Střelec - Holešov
Karolína Červenková - Holešov, č. Dobrotice
Isabella Provazníková - Holešov
Marek Tomšů - Holešov

Společenská kronika
Marek Gajdoš - Holešov, č. Žopy
Michal Gajdoš - Holešov, č. Žopy
Samuel Ondráček - Holešov
Terezie Popelková - Holešov, č. Dobrotice

Jubilanti 
březen 2014
Ludmila Hlobilová - Holešov, č. Tučapy
Anna Jedličková - Holešov
Marie Tobolíková - Holešov
Vlasta Táborská - Holešov
Irena Jakubčíková - Holešov, č. Žopy
Leopold Michlíček - Holešov
Josef Strašil - Holešov
Ludmila Šestáková - Holešov
Olga Doležal Kurzová - Holešov

Libuše Minaříková - Holešov
Hugo Sapper - Holešov
Marie Jančíková - Holešov
Inocenc Herodes - Holešov
Jarmila Juráňová - Holešov
Rudolf Mana - Holešov
Anežka Kojetská - Holešov
Táňa Prátová - Holešov
Helena Gáborová - Holešov
Marie Knápková - Holešov, č. Žopy
Božena Kučová - Holešov
Jindřiška Křížková - Holešov, č. Dobrotice
Pavel Spáčil - Holešov
Božena Nesrstová - Holešov
Josef  Bělíček - Holešov
Ludmila Maňasová - Holešov  >>>
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>>>  Úmrtí
Jan Nohýl - Holešov, č. Tučapy
Lubomír Zavadil - Holešov
Ladislav Gajdoš - Holešov, č. Žopy
Věroslava Koplíková - Holešov
Eliška Zakopalová - Holešov
Jiří Škrabala - Holešov, č. Količín

Marie Bradíková - Holešov
Jindřiška Ottová - Holešov
Jaroslav Vyhlídal - Holešov
František Komárek - Holešov, č. Žopy
František Pecha - Holešov
Petr Hána - Holešov
František Komárek - Holešov, č. Žopy
Josef Večeřa - Holešov

Pozvání na vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit s nabíd-
kou na slavnostní vítání občánků, které se koná 
v obřadní síni na zámku. Pokud budete mít zájem 
o přivítání Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout 
konkrétní termín na Městský úřad Holešov – mat-
rika, dveře č. 110. Budeme se na Vás a Vaše děťátko 
moc těšit. - JM -

Komedie Víkend s bohem má 
v Holešově moravskou premiéru

Městské kulturní středisko Holešov jako první na Moravě uvádí divadel-
ní hru Víkend s bohem, která měla 31. ledna tohoto roku premiéru v praž-
ském Divadle U Hasičů.

Komedie o dvou hercích je o naději a zamyšlení nad věcmi vážnými i 
nevážnými a o tom, co by se mohlo stát, kdyby na dveře zaklepal nečekaný 
návštěvník. V hlavní roli Mário Kubec a Matouš Ruml. 

Představení se koná 10. dubna v 19 hodin v holešovském kině Svět.   

Úspěšná reprezentace Základní 
umělecké školy F. X. Richtera 
Holešov  v soutěžích

Každoročně je pro žáky navštěvující základní umělecké školy vyhlašo-
váno několik soutěží. K těm nejprestižnějším patří ty, jež vyhlašuje Minister-
stvo školství pro daný školní rok. Letos mají možnost předvést svůj umělecký 
potenciál žáci hrající na smyčcové nástroje  a klavír (okresní kolo proběhlo 
v měsíci únoru v Kroměříži), kytaru  (okresní kolo nás čeká v měsíci břez-
nu) a v  kategorii taneční orchestr (duben). V  houslové soutěži nás repre-
zentovala nadějná a talentovaná houslistka Monika Ponížilová, která získala 
první místo s  postupem a zařadila se mezi absolutní vítěze soutěže. Krás-
né druhé místo vybojovala Veronika Nováková. Klavírní soutěže se z  naší 
školy zúčastnilo celkem 7 žáků, první místo  ve své kategorii získala Nikola  
Jelínková (8 let) a v poněkud již náročnějším klání starších dětí Alena Vaculí-
ková  získala rovněž 1. místo. Druhé místo vybojovali žáci Šimon Hýža, Alena 
Omastová, Oskar Conev, Filip Gargulák, Eva Conevová. Za zmínku stojí fakt, 
že klavírní soutěže se zúčastnilo celkem 58 žáků, takže umístění těchto dětí 
je skutečně vynikající. V Bystřici pod Hostýnem  jsme navštívili regionální 
soutěž dětských zpěváčků Valašska, odkud do oblastního kola, které pro-
běhne v neděli 27. dubna v KD ve Valašských Kloboukách,  postoupili Filip 
Gargulák a Adéla Olejníková. Všem našim studentům a jejich pedagogům  
srdečně gratulujeme a přejeme hodně sil a uměleckého zápalu (a taky trochu 
štěstíčka) v dalším soutěžním klání.
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Koncerty:
21. 3. 20.00 hod. Zámek Holešov – New Drive Club 
Hudba Praha + Dilemma …. All the best!!! Tour.
Rocková legenda na společném turné se sloven-
skou kapelou Dilemma. Hudba Praha letos slaví 
30 let své existence. Vstupné: předprodej 140 Kč/
na místě 230 Kč

27. 3. 19.00 hod. Zámek Holešov – velký sál
MUSICA Holešov „Večer písní“
Michaela Kapustová - mezzosoprán
Roman Janál - baryton, Karel Košárek - klavír
Program: 
Johannes Brahms – Čtyři dieta alet a baryton op. 28
Antonín Dvořák – Cigánské melodie op. 55
Gustav Mahler - Chlapcův kouzelný roh
Leoš Janáček - Ukvaldská lidová poezie, Moravská 
lidová poezie v písních
Vstupné: 150 Kč /90Kč

29. 3. 20.00 hod. Zámek Holešov - New Drive Club
Venika Hartlyn & band 
Venika Hartlyn – zpěvačka, klavíristka a sklada-
telka se poprvé představí v  New Drive  Clubu se 
svým bandem ve složení: Venika Hartlyn, Filip 
Tailor, Honza Srostlík, Martin Svoboda, Kryštof 
Tomeček. Vstupné: 60 Kč/ 90 Kč 

1. 4. 19.00 hod. Zámek Holešov - velký sál
Koncert MUSICA Holešov 
Tomáš Kočko & Orchestr a cimbálová muzika 
Grande Moravia
Výjimečný projekt Tomáše Kočka s  cimbálovou 
muzikou Grande Moravia - World music inspiro-
vaná moravskou tradiční hudbou. 
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, 
jejich album Poplór bodovalo v prestižní TOP 20 
Europian World Music Charts. 
Vstupné: 250 Kč /140 Kč

Divadlo:
22. 3. 19.00 hod. Kino Svět
Aby bylo jasno (premiéra) 
Komedie o dvou dějstvích. Účinkuje Divadlo  
6. května Holešov. Autor:  Alan Ayckbourn
Režie:  Jiří Kašík
10. 4., 19.00 hod. Kino Svět
Víkend s bohem (původní divadelní hra)
Skvělá komedie s výbornými herci Mário Kubcem 
a Matoušem Rumlem v hlavních rolích. Humor 
divadelní hry je kořeněný optimismem a nadějí, 
kterou tolik v dnešní době potřebujeme. Tak tedy 
- co všechno se může stát, když na dveře zaklepe 
nečekaný návštěvník… Bavme se a možná taky 
trochu zastavme a zamysleme. Hra byla poprvé 
uvedena 31. ledna tohoto roku v pražském Diva-
dle U Hasičů a po této premiéře je holešovskému 
publiku představena jako prvnímu v zemi. Vstup-
né:  210,- Kč. Předprodej - MIC 
 
Akce pro děti
Středa 26. 3., 13.15 hod. Kino Svět 
Divadelní pohádka pro děti RÁKOSNÍČEK 
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybní-
ček Brčálník. Na první pohled vám může připadat 
docela obyčejný, ale už na ten druhý zjistíte, že se 
v něm dějí podivuhodné věci. Bydlí tam totiž Rá-
kosníček. Roztomilý zelený skřítek sršící nápady. 
Vyrazte s námi do jeho světa plného hravosti, hu-
moru a písniček, vyrazte s námi za Rákosníčkem. 
Účinkuje Divadlo Scéna Zlín, 60 min., vstupné 
40 Kč

Program akcí březen – duben
28. 3., 18.00 - 22.00 hod. Zámek Holešov
Pohádkový zámek - noční prohlídka zámku Ho-
lešov. Vstupné: 70 Kč/snížené 40 Kč

4. - 5.  4., 18.00 - 8.00 hod. 
Městská knihovna Holešov
„Noc s Andersenem“
Pohádkové nocování v knihovnách, ve kterém děti 
prožívají noční dobrodružství nejen v tajuplné 
knihovně a ve světě kouzelných knih. Patronem 
14. ročníku je komiksový hrdina komisař Vrťapka. 
Pozor: účast na akci je omezena maximálním po-
čtem dětí a věkem dětí. Přihlášky možné vyzved-
nout v dětském oddělení. Vstupné: 50 Kč

Výstavy
17. 1. – 30. 3. 2014 Zámek Holešov, arkády v přízemí
Výstava fotografií regionálního Deníku
Arkády holešovského zámku prezentují výběr vel-
koformátových dokumentárních snímků z  pro-
dukce regionálního Deníku. Vstup volný

1. 4. – 29. 5. 2014, Zámek Holešov, zadní galerie
Muži z Holešovska v zákopech 1. světové války  
a Československé legie 1914–1920
Putovní výstava Československé obce legionářské 
bude v  Holešově doplněna o  autorskou  výstavu 
muzea. Prostřednictvím trojrozměrných, obrazo-
vých a  písemných dokumentů přiblíží situaci na 
Holešovsku za války, ale zejména některé konkrét-
ní osudy mužů z našeho regionu, kteří se války zú-
častnili v uniformách obou bojujících stran.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč, školní skupiny 
10 Kč / 1 žáka

1. 4. – 25. 5. 2014, Zámek Holešov, chodba 1. patra
Slavné stavby architekta Miroslava Lorence
Putování po stavbách architekta Miroslava Loren-
ce, holešovského rodáka, který podstatnou část 
svého tvůrčího života věnoval Zlínu a Zlínskému 
kraji. Vstup volný

1. 4. – 31. 10. 2014, Zámek Holešov, arkády v přízemí
Lidé na pouti – fotografie Dalibora Bednáře
Projekt fotografa Dalibora Bednáře zachycuje 
portréty účastníků poutí. Minimalistické, nearan-
žované portréty vypovídají nejen o fyziognomii 
účastníků, ale dávají i vhlédnout do nitra, duchov-
ního rozpoložení účastníků poutí. Autor ukazuje, 
že návštěva daného poutního místa nemusí mít 
v současné době vždy jen náboženský význam.
Vstup volný

Březen - duben 2014, 
Městská knihovna Holešov 
„(Ne)klidná srdce“ 
Výstava fotografií Tomá-
še Krejčího, text P. Miro-
slav Jáně. Vstup volný 

AKCE:
18. 4., 19.00 a 20.30 
hod., Šachova synagoga 
Večerní prohlídka Ša-
chovy synagogy při 
svíčkách
Součástí prohlídky bude 
seznámení s významem 
Pesachu - židovských 
Velikonoc. 
Vstupné: 50 Kč dospělí, 
30 Kč děti, studenti

Přednášky:
20. 3., 17.00 hod., Městská knihovna Holešov
„Hlas, jenž vzrostl do chóru“ - literárně-hudeb-
ní pořad věnovaný životu, dílu a odkazu bás-
níka, dramatika a překladatele PhDr. Václava 
Renče (1911–1973). 
Na setkání s vámi se těší: PhDr. Česlav Zaple-
tal, bývalý profesor Gymnázia Ladislava Jaroše 
v Holešově, Mgr. Pavel Nášel, vedoucí Městské 
knihovny Fryšták, pan učitel Ladislav Dolina  
s kolektivem ZUŠ Morava, Mgr. Hana Hradilová  
a ing. František Odstrčil. Vstupné 25 Kč

27. 3., 17.00 hod., Městská knihovna Holešov, 
studovna
Představení sborníku Vlastivědného kroužku 
Holešov, o. s. a publikace Miroslava Olšiny 
„Proměny holešovského náměstí“.
Slavnostní uvedení obou knih a prezentace auto-
rů těchto publikací, které vycházejí v rámci edice 
Knihovnička Holešovska. Vstup volný

10. 4., 17.00 hod., Městská knihovna Holešov, 
studovna
Obřany – známé i neznámé
Přednáška Dalibora Kolbingera představí arche-
ologii, historii a přírodní krásy dalšího z vrcholů 
hostýnských hor (704 m n. m.). Vstupné: 25 Kč

24. 4., 17.00 hod., Městská knihovna Holešov
Vzpomínkový podvečer na JUDr. Lubomíra 
Bartoška
Účinkují: Malé divadlo MěK Holešov a komorní 
soubor Corda Magico. Vstupné 25 Kč

Kino 
Filmová přehlídka ECHO, 
Zámek Holešov - New Drive Club
pátek 14. 3.   a   15. 3., časy 1. blok v 17.30 hod.  
a 2. blok ve 20.00 hod., CHO je projekce vybra-
ných vítězných filmů (nejlepší dle poroty) z po-
sledního ročníku festivalu Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů. Vstupné: 60 Kč, snížené 40 Kč

Vesmírní opičáci
30. 4., 13.15 hod.,  Kino Svět Holešov 
Hravé mimozemské dobrodružství opičího 
kosmonauta Hama se skvělou animací v českém 
znění s Martinem Písaříkem, Vojtou Kotkem  
a Lucií Vondráčkovou. USA, animovaný, kome-
die, 80 min., Bontonfilm, vstupné 35 Kč
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Europoslankyně Olga Sehna-
lová, která v Evropském parlamentu 
zasedá ve Výboru pro vnitřní trh  
a ochranu spotřebitele, již léta pořá-
dá ve Zlínském a Olomouckém kra-
ji školení nejen pro seniory s cílem 
návštěvníkům vysvětlit, jak se brá-
nit nekalým obchodním praktikám 
a problematickým předváděcím ak-
cím. Jaké jsou reakce lidí? A na co se 
nejčastěji ptají?

Paní poslankyně, semináře pořádáte již 
třetím rokem, jaký je u lidí ohlas?

Musím říci, že jsme se v uplynulých třech 
letech s nepříznivým ohlasem na naše semináře 
nesetkali. Naopak. Právě i díky dobré odezvě jsem 
nikdy nezapochybovala o tom, že děláme užiteč-
nou a prospěšnou věc. 

Byla nějaká reakce, která vás během semi-
nářů překvapila?

Možná mne znovu a znovu překvapuje to, 
jak skutečně důvěřivě a bezelstně lidé přistupují  
k podpisům různých smluv. Často nemají ani ko-
pie ani žádný jiný doklad a spoléhají na to, že se 
jim nemůže nic hrozného stát nebo že se věci „ně-
jak“ vyřeší. Zajímavé jsou i reakce lidí na různé 
příklady nekalých obchodních praktik. Je vidět, že 
s nimi mají své bohaté zkušenosti. Jakmile slyší, že 

Semináře europoslankyně Olgy Sehnalové pomáhají lidem 
bránit se „šmejdům“

jejich případ není ojedinělý, je deba-
ta hned živější a otevřenější.

Na co se lidé během seminářů 
nejvíce ptají?

Během debat se lidé často ptají 
na konkrétní situace, do kterých se 
sami nebo jejich příbuzní a známí 
dostali. Já se snažím vysvětlovat 
evropskou agendu ochrany spotře-
bitelů, co mohu dělat a dělala jsem 
jako poslankyně Evropského parla-

mentu. Snažím se vysvětlit, že evropské standardy 
jsou v drtivé většině případů standardy minimál-
ními a že jednotlivým členským státům EU se 
nebrání, aby měly přísnější pravidla, což je třeba 
případ severských států. Musím proto dát lidem 
za pravdu, že v České republice máme v ochraně 
spotřebitelů mnoho co napravovat.

Jak vás to vlastně napadlo, organizovat tyto 
semináře?

Nápad pořádat tyto semináře vyplynul po-
měrně přirozeně z toho, že v Evropském par-
lamentu působím ve Výboru pro vnitřní trh  
a ochranu spotřebitele. Jednak se mi v té době 
zdálo, že skutečně praktických informací ke ka-
ždodennímu použití je mezi lidmi obecně velmi 
málo a poznatků o otřesných praktikách zejména 
vůči seniorům přibývalo. 

Myslíte si, že to bude mít nějaký efekt? Jaká 
je podle vás nejúčinnější prevence proti nepo-
ctivým prodejcům?

Pokud jde o problematické předváděcí akce, 
ta nejúčinnější rada je samozřejmě na ně prostě 
nejezdit a lákavé pozvánky ignorovat. Smyslem 
našich seminářů ale není upozorňovat pouze na 
předváděcí akce. Pojem nekalých obchodních 
praktik je mnohem širší. Můžete se s nimi setkat  
v kamenném obchodě, stejně jako třeba při pro-
deji prostřednictvím internetu. Ale lidem dáváme 
rady a informace, i pokud jde třeba o reklamaci 
zboží a podobně. Myslím si, že od doby, kdy jsme 
se semináři začali, je skutečně informací mezi lid-
mi mnohem více a problematika ochrany spotře-
bitele se pomalu, ale jistě dostává do centra pozor-
nosti médií. A to je základ pro to, abychom měli 
dobře informované a mnohem sebevědomější 
spotřebitele, kteří si nenechají všechno líbit.

Budete v seminářích pokračovat? 
V současné době probíhají přípravy na vol-

by do Evropského parlamentu. Dostanu-li opět 
důvěru občanů, budu v organizování seminářů 
pokračovat. Ráda bych lidem představila nový ob-
čanský zákoník, který přinesl řadu změn. 

Bližší informace o europoslankyni Olze Se-
hnalové a jejích aktivitách naleznete na www.se-
hnalova.cz.

1+1
ZDARMA

OČNÍ OPTIKA 
KAROLOVÁ              
Havlíčkova 1451, Holešov
tel.: 774 918 222
www.optika-karolova.cz   

MOŽNOST PLATBY BENEFITEM 
I DALŠÍMI POUKAZY

OČNÍ ORDINACE
MUDr. VANDA TRHLÍKOVÁ
Havlíčkova 1451, Holešov
tel.: 573 331 440
PO:  7.30 - 13.00
ČT:   8.00 - 15.00
Objednávky přijímáme po celý týden

LYONESS
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ŠKOLSTVÍ

Profesorka holešovského gymnázia Mgr. Zde-
na Matulíková je mnoho let pravidelnou dobrovol-
nou dárkyní krve. Za svůj život podstoupila tento 
odběr již devadesátkrát, věnovala více než 45 litrů 
této vzácné a pro život nezbytné tekutiny. Každý  
z nás si jistě klade otázku, kolik lidských životů tak 
mohlo být zachráněno. 

Když se žáci 3. A od svého učitele biologie 
dozvěděli o tomto úctyhodném výkonu, spon-

Gymnaziální happening na počest 90. darování krve
tánně se rozhodli paní profesorku ocenit. Vy-
tvořili malé umělecké dílo, kterým symbolicky 
ukázali všem spolužákům i učitelům školy, jak 
velké množství krve za svůj život paní profesorka 
darovala. Z devadesáti půllitrových lahví naplně-
ných rudou tekutinou sestavili na hlavním scho-
dišti veliké srdce, spolu s ředitelem školy PaedDr. 
Zdeňkem Janalíkem paní profesorce poděkovali 
a za potlesku všech žáků školy jí předali kytici  
a vyslovili uznání.

Děkujeme žákům třídy 3. A a kolegu Kucz-
manovi za milé a kreativní vyjádření obdivu a mo-
rálního ocenění. Především děkujeme paní profe-
sorce Zdeně Matulíkové, která svým nenápadným 
a skromným počínáním dokázala mnoha lidem 
pomoci a prostřednictvím pravidelného dárcov-
ství i zachránila několik životů.

Mgr. Miriam Kuczmanová
školní metodička prevence

Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově

Mateřská škola
Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž
Zápis dětí do naší mateřské školy bude probíhat 
v týdnu od 1. 4. do 3. 4. 2014 denně v době od 
9.00 do 11.30 hodin v budově mateřské školy  
v Masarykově ulici v Holešově i pro mateřskou 
školu Žopy.

Mateřská škola v Masarykově ulici v Hole-
šově je dvoutřídní škola umístěná ve starší vile  
s velkou přilehlou školní zahradou. Součástí ško-
ly – odloučeným pracovištěm je dvoutřídní MŠ  
v Žopích, budova stojí na okraji obce v blízkosti 
lesa s možností krásných vycházek do přírody.

Filozofií MŠ Masarykova je:
„Každé hrající si dítě si počíná jako básník, 

když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji 
řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu 
vyhovující řád.“ Sigmund Freud

Zápis do mateřské školy
Školní vzdělávací program

 MŠ je osobnostně orientovaný program pří-
stupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na inte-
grovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky 
dětí. K  realizaci vzdělávacího programu v  MŠ 
máme vytvořeno téma s názvem „Hrajeme si celý 
rok“. Tematické části jsou dětem blízké, jsou od-
vozeny z přirozeného cyklu ročních období, z pří-
rodních i společenských situací a bezprostředně 
souvisí s každodenní realitou života dítěte. 

V  programu se zabýváme rozšířením běž-
ných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj 
smyslu pro kamarádství a respektování společ-
ných pravidel, která by měla dětem pomoci v běž-
ných situacích, např. kouzelná slovíčka otvírají 
srdíčka. Pro starší děti 
v  odpoledních hodi-
nách probíhají tyto ak-
tivity: Zdravé pískání, 
Hrajeme si s anglický-
mi slovíčky, Logope-
dická prevence, Mažo-
retky,  Grafomotorika 
pro předškolní děti, 
ZŠ – Školáček. Veškeré 
snažení všech zaměst-
nanců školy směřuje 
k  tomu, aby zde bylo 
dítě maximálně šťastné 
a spokojené.

Škola usiluje  
o vytváření tradic, 
které rozvíjí a posilují 
vzájemné vztahy v MŠ 

i vztah MŠ a širší veřejnosti. K nejoblíbenějším 
patří akce s rodiči dětí – zahradní slavnosti, Jab-
líčkové týdny, Vánoce u stromečku, pálení ča-
rodějnic, oslava Dne Země, rozloučení s před-
školáky...

Ve školním roce 2013/2014 je zapsaných 112 
dětí. Stravování dětí je zajištěno Ústřední školní 
jídelnou Holešov.

Do mateřské školy docházejí děti nejen z je-
jího okolí, ale v  neposlední řadě i z  jiných částí 
města. Rodiče si často vybírají tuto školu podle re-
ferencí jiných rodičů, kteří zde již měli děti a byli 
spokojeni. 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak 
vyplatíme 1000,- Kč
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proběhne v  týdnu od 1. 4. 2014 do 3. 4. 2014 
denně, vždy od 8.00 do 13.00 hodin, v  prosto-
rách mateřské školy v Havlíčkově ulici (i pro 
další místa poskytovaného vzdělávání – MŠ Tu-
čapy a MŠ Všetuly)

Pedagogický kolektiv naší mateřské školy nabízí 
vašim dětem vzdělávání podle  školního vzdělá-
vacího programu: 
Objevujeme svět se Sluníčkem
Vzdělávání je realizováno na těchto pracoviš-
tích: Havlíčkova 1409, Sokolská 70, Tučapy 71

CO NABÍZÍME:
• příjemné prostředí, vhodně vybavené pro vý-

chovu a vzdělávání dětí od tří let
•  kvalifikovaný, odborně vzdělaný personál
•  péči o zdravou výživu přípravou kvalitní a plno-

hodnotné stravy s vlastní školní jídelnou
•  flexibilní denní režim uzpůsobený potřebám dětí
•  možnost nápravy vad řeči přímo v  mateřské 

škole, zařazení dítěte do logopedické třídy
•  péči o zdraví vašich dětí pomocí cvičení jógy a 

jiných pohybových a relaxačních cvičení
•  zkušenosti s integrací postižených dětí (zrakové, 

sluchové, tělesné, s vadami řeči)

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola Sluníčko Holešov pro školní rok 2014–2015

•  individuální přípravu dětí na vstup do ZŠ – po-
mocí Metody dobrého startu, Metody rozvoje 
fonematického vnímání 

•  rehabilitační a dechová cvičení spojená se hrou 
na zobcovou flétnu – Veselé a zdravé pískání

•  rozvoj jazykových, výtvarných a pracovních 
schopností v  zájmových aktivitách – S  barvič-
kou a pastelkou, Anglická slovíčka

•  rozvoj jazykových schopností  dětí v logopedic-
kých kroužcích na úrovni jednotlivých tříd

•  individuální nápravu vad řeči – Pilníček pro 
tvůj jazýček

•  krátkodobé dílčí vzdělávací projekty – Program 
rozvoje třídy bezpečné komunity, 

• Program rozvoje harmonie osobnosti dítěte, 
Program rozvoje vztahů k přírodě,  

• Program rozvoje grafomotoriky, Program roz-
voje logopedické péče, Program prevence soci-
álně patologických jevů,Týden pro zdraví, Zdra-
vý úsměv

•  programy zaměřené na spolupráci mateřské 
školy a rodiny – tematicky zaměřené tvořivé 
dílny, Mikulášká nadílka, Pohádkový karne-
val, den otevřených dveří, Kraslice, Školkoviny, 
Oslava Dne dětí, Loučení s předškoláky

•  pobyt dětí ve škole v přírodě na Rusavě

•  zábavné akce pro děti s cílem rozvíjet pohybové 
schopnosti - Olympiády se Sluníčkem, Holešov-
ské děti v pohybu

•  předplavecký výcvik – Plavecká škola Holešov
•  Společenské centrum – adaptaci na prostředí 

mateřské školy pro nové děti
•  plynulý přechod dětí do ZŠ v rámci tradiční 

spolupráce se ZŠ Družby

DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
– DEN SE SLUNÍČKEM
Mateřská škola Sluníčko Holešov srdečně zve na 
Den se Sluníčkem - den otevřených dveří – 21. 3. 
2014 s tímto programem:
8.00 –  10.00  
Prohlídka školy, seznámení s prostředím a jednot-
livými třídami, seznámení se vzdělávacím  pro-
gramem školy

10.00 – 11.30
Vynášení zimy – rozloučení se zimou a přivítání 
jara, společná vycházka dětí a návštěvníků k řece 
Rusavě

Na vaši návštěvu se těší děti a kolektiv za-
městnanců Mateřské školy Sluníčko Holešov

Večírek 3. základní školy Holešov zahájil oslavy 
40. výročí otevření školy

V  pátek 21. 2. se konal tradiční večírek  
3. Základní školy Holešov. V krásně vyzdobené 
tělocvičně, která se pro tento účel stala společen-
ským sálem, se sešli rodiče, učitelé a přátelé ško-
ly. Na výzdobě prostor se podíleli žáci školy. Po 
20. hodině ředitelka školy Mgr. Jitka Heryánová  
a předsedkyně Rady rodičů společně večírek zahá-
jily. K tanci, poslechu i dobré náladě hrála hudební 
skupina Sexteť, o kulturní vystoupení se letos posta-
rali malí tanečníci z kroužků SVČ Tymy. Na úvod 
vystoupila děvčata z  kroužku Sundance s  White 
party. Po nich se předvedli kluci z kroužku break 
dance. V  dalším vstupu vystoupil kroužek Hap-
py dance s  taneční choreografií Piráti z Karibiku  
a dva taneční páry Marek Sedlář, Klára Nováková  
a Dominik Juřík, Anna Gregušová zatančily ukázky 
latinskoamerických a standardních tanců. Všech-

na taneční vystoupení sklidila u diváků zasloužený 
obdiv a potlesk. Před půlnocí potěšil a pobavil svý-
mi kouzly a triky mladý kouzelník Radek Šimčík. 
Na večírku nechyběla ani tradiční bohatá tombola, 
za kterou patří velké poděkování všem rodičům  
a dalším sponzorům z řad firem i jednotlivců. Po-
děkování patří všem organizátorům akce -  vedení 
školy, učitelům, žákům, kuchařkám, správním za-
městnancům, rodičům i přátelům školy. Děkujeme 
všem rodičům i dalším hostům, kteří se zúčastnili 
tohoto tradičního večírku, kterým jsme tak zahájili 
oslavy 40. výročí otevření 3. Základní školy. Věřím, 
že během roku bude ještě mnoho příležitostí ke 
společnému setkávání. 

Mgr. Jarmila Vaclachová
předsedkyně SRPDŠ

V lidovém zvykosloví je období od svátku Tří 
králů až do Popeleční středy ve znamení karneva-
lů a plesů, poté začíná čtyřicetidenní velikonoční 
půst, ve kterém by se lidé neměli oddávat rado-
vánkám, ale držet se střídmosti. Na svátek svatého 
Valentýna, v pátek 14. února, se kluci a holčičky 
v krásných převlecích báječně bavili na tradičním 
maškarním bále v tělocvičně 3. ZŠ Holešov.

Na žádném karnevalu nesmějí chybět sou-
těže, dětská diskotéka a sladké odměny. Nejinak 
tomu bylo i zde. Ba co víc, paní vychovatelky 
zdejší družiny se postaraly nejen o zábavu, ale  

Pohádkové bytosti si daly dostaveníčko
i o pitný režim a něco dobrého do žaludku malých 
účastníků. 

„Karneval je báječný a nejlepší byla soutěž 
v pojídání popkornu,“ pochválila snahu pořadate-
lek třeťačka Simonka v převleku pavoučice.

„Je to tady bezva, vůbec se mi nechce jít 
domů,“ usmál se prvňáček Samuel.

Ale všechno musí jednou skončit. A tak po 
více než dvou hodinách zábavy se rozzářené děti 
rozešly do svých domovů. Příští rok na dalším 
družinovém maškarním reji na shledanou!

                                                                                                                                          
Barbora Winklerová
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Městská knihovna Holešov uspořádala 
přednášku s besedou pro žáky ZŠ v Přílepích  

„Proč je člověk strašný lenoch?“ Tak to bylo 
téma besedy v  přílepské knihovně, na kterou 
v úterý 4. února 2014 pozvala žáky školní družiny 
knihovnice paní Marie Smolková. Tomuto tématu 
se nedalo odolat, a i když je název, jaký je, člověk je 
tvor velmi vynalézavý a rád si práci ulehčí. O tom 

„Proč je člověk strašný lenoch?“
nás na besedě přesvědčila knihovnice z Holešova 
– paní Libuše Bátrlová.

Děti se seznámily s různými vynálezy i vyná-
lezci, ať už to byli Číňané s vynálezem střelného 
prachu, Egypťané s obrázkovým písmem, vynále-
zy kola, parního stroje, knihtisku, žárovky, nebo 
zipu. Dověděly se i to, že Leonardo da Vinci nebyl 
jen geniální malíř, ale též geniální vynálezce (vy-

nalezl tank, padák…). V závěru povídání, za které 
knihovnicím mnohokrát děkujeme, vyhodnotily 
děti vynálezy, které jsou pro ně ty nej, nej, nej. 
Vzhledem k době, ve které děti žijí, zvítězily sa-
mozřejmě počítače, tablety a mobily, ale objevilo 
se mezi nimi i kolo, psací pero či lokomotiva.

D. Semencová, 
vychovatelka ŠD Přílepy

Ve 3. ročníku Malé energetické akademie 
jsme se spolu se soutěžícími z celé republiky stali 
energetickými badateli. Celý rok hledáme prohřeš-
ky v oblasti energetiky nebo naopak dobré příkla-
dy v šetrném zacházení s energiemi. Kolikrát si ani 
neuvědomujeme, že v běžném životě často plýtvá-
me elektřinou i vodou z pouhé nedbalosti. 

Debrujárům z  TyMy se povedlo zabodovat 
v únorovém kole natolik, že si z rukou Michaely 
Pokorné a Pavla Zbořila, kteří zastupovali Kraj-
skou radu dětí a mládeže Zlínského kraje, převza-
li ocenění za první místo v této soutěži. A v čem 

Debrujáři z TyMy bodují
jsme předčili ostatní? Zjišťovali jsme, co 
jsou to nízkoenergetické domy, jak se 
takové domy staví, v čem spočívá jejich 
nízká spotřeba a jestli je takový dům 
skutečně výhodnější. Poté jsme na dané 
téma vypracovali projekt. Pro ocenění 
jsme si jeli do Uherského Ostrohu, kde 
pro nás tamní debrujáři připravili skvělý 
celodenní program. 

 
Barbora Winklerová 

a Eva Rudolfová

Jarní sportování dětí z holešovských mateř-
ských a základních škol pokračovalo v pátek 28. 
února cvičením v  tělocvičně 1. Základní školy 
Holešov. Nejdříve si překážkovou dráhu, stanoviš-
tě s žíněnkami a skokanské prvky vyzkoušeli malí 
sportovci z 1. tříd domácí ZŠ, poté se o zvládnutí 
stejných prvků pokoušely děti z  Mateřské ško-
ly Grohova. Skvěle pokračuje spolupráce se zá-
kladními školami, které při jednotlivých kolech 
zabezpečují prostřednictvím svých žáků 7. - 9. 
tříd roli cvičitelů – ti jsou svým mladším spolu-

Holešovské děti v pohybu se připravují na finále
žákům rádci, oporou i kamarády a sami se učí ko-
munikovat a naslouchat malým dětem. O projekt 
Holešovské děti v pohybu, jehož realizaci v  roce 
2009 schválila Rada města Holešova, má zájem 
řada subjektů podporujících pohybovou aktivi-
tu a výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu. 
Program byl několikrát pod záštitou hejtmana  
MVDr. Stanislava Mišáka a finančně ho podpořil 
Zlínský kraj, dalšími donátory byli Josef Smýkal, 
Olympia, Krajská rada Asociace školních spor-
tovních klubů ČR Zlínského kraje, Nadace Děti 

- kultura - sport, Zdeněk Grygera, město Holešov 
a  Každý může pomáhat. I v letošním roce proběh-
ne celoměstské finále, při kterém budou společně 
sportovat téměř tři stovky dětí ze všech holešov-
ských škol. Máte-li zájem jejich cvičení podpořit, 
přijďte se podívat v pátek 23. května 2014 v 9 ho-
din do haly 1. Základní školy Holešov – uvidíte 
smát se, cvičit a hýbat se malé Holešováky.

Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka programu

POZVÁNKA
Klub českých turistů v Holešově zve všechny členy a příznivce na 
„Klubový večer s cestovatelem“
Martinem Mykiskou, který se bude konat ve středu dne 2. dubna 2014 v 17.00 hod. 
v kino clubu kina Svět
Martin Mykiska je cestovatel, pravidelný dopisovatel časopisu Geohraphic Maga-
zine-Kokteil a spisovatel, ale především kluk, který se hodlá na klubovém večeru 
podělit o své zážitky z putování, které nazval „Jarním Íránem“. 
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

ZVEME VÁS
20. 3. TURNAJ SILOVÁ PÁKA – od 17.00, 2 kate-
gorie: 9-12 let, 13-16 let, startovné 10,- Kč, 
přihlášky do 19.3.
20. 3. PREMEDICAL - možnost  vyšetření od 9.00 
do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
21. - 22. 3. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 17.00, 
cena: 90,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostat-
ní, večer s deskovými hrami a nejen to, zúčastníte 
se i jarní diskotéky,  přihlášky do 19. 3.
21. 3. JARNÍ DISKOTÉKA pro děti – od 17.00, 
cena: 20,- Kč
23. 3. VÍTÁNÍ JARA – v 10.00 sraz u ZUŠ Holešov, 
společná vycházka přes Žopy do Přílep k myslivec-
ké chatě, zde proběhnou hry pro děti, soutěže, pří-
rodovědná sazka, táborák atd.
26. 3. PLETENÍ Z  PEDIGU pro začátečníky, od 
16.00, cena: 60,-/děti, 100,-/dospělí, přihlášky do 
24. 6.
26. 3. DIDGERIDOO ANEB ZVUKY Z JINÉHO 
SVĚTA – od 17.00 v  čajírně TYMY /didgeridoo, 
dzembe, perkuse/, vstupné dobrovolné
29. 3. VÝROBA KOŠÍKŮ Z  PAPÍROVÝCH 
RULIČEK – od 14.30, cena: 25,- /děti, 50,-/dospělí, 
přihlášky do 27. 3.
Od 1. 4. do 16. 4. každý všední den v TM Klubu 
od 15.00 do 17.00 v  rámci dubna – měsíce bez-
pečnosti se přijďte pobavit a formou hry zopako-
vat své znalosti o dopravních předpisech
SOUTĚŽ: nakresli svého mazlíčka - své obrázky 
odevzdejte do 18. 4. v kanceláři TYMY, výstava 
obrázků bude probíhat od 24. 4. do 2. 5.
2., 9., 16. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNA (zápichy, 
přáníčka) – od 16.30, cena: 20,- Kč 
4. 4. HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ S MILADOU 
HYÁNKOVOU - od 16.00 do 19.00. Protistreso-
vé psychosomatické cvičení pro každodenní praxi  
s prvky jógy, tajči, nácvik relaxace.  Cena: 95,- Kč
4. - 5. 4. NOC S  ANDERSENEM – sraz v  pátek 
v 16.00 v TYMY, přihlášky do 25. 3.
5. 4. CELODENNÍ KURZ S VÝTVARNICÍ 
VLADIMÍROU HLAVINKOVOU - výroba 
hraček ze starých svetrů, od 9 do 17 hodin, cena 
150 Kč děti, 300 Kč dospělí, přihlášky 30. 3.
5. 4. NÁBOR A ÚVODNÍ HODINA
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO KROUŽKU
od 10 hodin pro děti od 9 let pod vedením Zdeňka 
Hanzela, přihlášky do 30. 3.
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VEJCE 
– do 11. 4. noste své kraslice do TYMY, pro vítěze 
jsou připraveny hezké ceny
8. a 15. 4. VÝROBA KRASLIC – od 17.00, cena: 
30,-/děti, 50,-/dospělí, přihlášky do 5. 4. a 13. 4.
13. 4. a 26. 4. KOUZELNICKÁ ŠKOLA s  P. Svo-
bodou – od 14.00 do 16.00 v TYMY, vstupné 40,- Kč 
12. 4. VŠETULSKÁ HŮLKA – mažoretkový festi-
val na zámku v Holešově, začátek v 9.00
13. 4. ZÁVODY KOČÁRKŮ - 3. ročník celore-
publikové akce, zahájení v 15 hodin u MC Srdíčko, 
ulice Školní (budova bývalé Duhy), více informací 
na stránkách TYMY a www.zavodykocarku.cz, 
akce určena pro celou rodinu kromě závodu vás 
čeká také doprovodný program, například ská-
kací hrad, výtvarné aktivivty, malování na obličej, 
návštěva u železničních modelářů atd. Přihlašovat 
na závod se můžete již nyní v kanceláři TYMY, 
případně přímo na stránkách TYMY.
14. - 18. 4. VÝSTAVA KRASLIC V TYMY
14. 4. VELIKONOČNÍ PEČENÍ (beránek, mazan-
ec…) – od 16.30, cena: 50,- Kč, přihlášky do 11. 4.

14. 4. KRÁSLIČENÍ S ALBERTEM – od 15.00 do 
16.30, malba kraslic na sklo, soutěž
14. - 16. 4. MÁME RÁDI ZVÍŘATA – malý  
zookoutek na zahradě TYMY od 9.00 do 17.00, 
vstupné dobrovolné
14. 4. TURNAJ NA PS 3 - od 16.00, startovné: 10,- 
Kč, přihlášky do 12. 4.
14. 4. VELIKONOČNÍ JARMARK – od 15.00 do 
18.00 v  areálu TYMY, prodej drobných keramic-
kých, dřevěných, papírových ozdob, možnost vyro-
bit si vlastní  ozdobu z překližky, jarní vazby
15. 4. PŘIŠLO JARO DO VSI – velikonoční pro-
gram pro MŠ a ZŠ v 8.30 a v 10.15
15. 4. PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZA-
JÍČKEM – od 16.00 na zahradě TYMY, vstupné 
10,- Kč
16. 4. BESEDA PREMEDICAL –  Civilizační cho-
roby a jejich řešení, od 16.00, vyšetření cév zdarma 
pro účastníky besedy
17. 4. PREMEDICAL -  možnost  vyšetření od 9.00 
do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
17. a 18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
V TYMY – od 9.00 do 17.00 celodenní program pro 
děti, velikonoční výtvarné i taneční dílny, sportovní, 
deskové hry…, možnost zúčastnit se i jednotlivých 
dílen, možnost zajistit stravu, přihlášky do 10. 4.
16. 4. PLETENÍ VELIKONOČNÍHO TATARU – od 
16.30, cena: 15,-/děti, 30,-/dospělí, přihlášky do 14. 4.
19. 4. BREK JAM – break dancový tréning (jam 
pro všechny) od 15.00, cena: 20,- Kč
23. 4. MANDALY Z PÍSKU – od 16.00, cena: 50,-/
děti, 80,-/dospělí, přihlášky do 20. 4.
24. 4. DEN ZEMĚ – od 15.00 v areálu SVČ, hry, 
soutěže a aktivity zaměřené na ekologii, vstup volný
24. 4. POZNEJ SÁM SEBE aneb Na šamanské 
cestě /pro dospělé/– od 17.00 do 19.00, poznání 
skrze muzikoterapii a arteterapii /sebevzdělávací  
a prožitkový workshop/, cena: 250,- Kč
25. 4. TANEČNÍ SHOW – od 18.00, vstupné 40,-/
děti, 90,-/dospělí, v programu se představí taneční 
páry TK Gradace, včetně současných mistrů i vi-
cemistrů ČR a tanečníci mezinárodní třídy. V pro-
gramu vystoupí také děti 3. ZŠ Holešov z projektu 
Ty tančíš - My tančíme, čeká Vás neopakovatelný 
taneční zážitek.
25. 4. DEN NA MODELOVÉ ŽELEZNICI – od 
15.00 do 17.00, středisko Novosady, vstupné do-
brovolné
25. - 26. 4. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 18.00, 
cena: 70,- Kč pro členy Deskohraní, 100,- Kč ostat-
ní, večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky 
do 20. 4.
26. 4. FLORBALOVÝ TURNAJ – od 10.00, star-
tovné, týmy 4+1, kategorie 6-11 let, 12-15 let, při-
hlášky do 22. 4.
26. 4. KURZ  COUTNRY TANCŮ - od 14 do 17 
hodin, vstupné 150 Kč, přihlášky do 20. 4. 
27. 4. BADMINTONOVÝ TURNAJ – od 14.00, 
startovné 30,- Kč, přihlášky do 25. 4.
30. 4. SLET ČARODĚJNIC – od 17.00 na zahradě 
TYMY, vstupné 10,- Kč
ANKETA „SRDCE NA DLANI“- dejte své hlasy 
svým oblíbeným vedoucím kroužků, pedagogům  
a dalším pracovníkům do 31. 3. 2014, anketní lístky 
+ schránka jsou k dispozici u služby TYMY a také 
ve školách

CELOMĚSTSKÁ KAMPAŇ NA KOLE JEN 
S PŘILBOU – bude probíhat od dubna ve spolu-
práci s městskou policií a MŠ a ZŠ

ČČK KROMĚŘÍŽ NABÍZÍ PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 
6 TÝDNŮ
VANIČKOVÁNÍ - ve spolupráci s ČČK– pro děti 
od 6 týdnů do 1 roku – informace a přihlášky na tel. 
777 627 440, e-mail: plavani-cck@seznam.cz
LÉTO S TYMY 2014
Přihlásit na tábory se můžete už nyní v kanceláři 
TYMY. POČET MÍST OMEZEN !!!

POBYTOVÉ TÁBORY
29. 6. – 5. 7. Podhradní Lhota - Indiánskou stez-
kou, Léto s tancem, Work out tábor (2.190,-) 
4. 8. – 8. 8. Penzion Ovčárna Hostýn – Harryho 
ateliér v přírodě - výtvarně keramický (2.290)
11. 8. – 15. 8. Retaso /Horní Bečva/ - Za sportem 
do Beskyd (2.790), Výtvarné dobrodrůžo (2.890) 
Léto na koni (3.200,-), Muzikoterapie pro dospě-
lé (2.590,-, 2.990,-) s  Jitkou Králíkovou, Taneční 
léto (2.790,-), Break dance (2.790,-), Čáry máry 
(2.790,-), Pohádkové léto – pro rodiče s  dětmi 
(1.790,-/dítě bez lůžka, 2 290,-/dítě,  2.990,-/dospě-
lí), Táborové letní deskohraní  (2.290,-) 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
30. 6. –  4. 7. Kult bojovníka (1.390,-), 7. 7. – 11. 7.   
Barevné prázdniny (1.250,-), IN-LINE bruslení 
v  TYMY (1.950,-+400,-výpůjčka brusle +chráni-
če), 14. 7. – 18. 7. Break dance (1.250,-) IN-LINE 
bruslení v TYMY (1.950,- + 400,- výpůjčka brusle 
+chrániče), 21. 7. – 25. 7. Počítačový s play station 
3 (1.250,-), Malí výletníci (1.250,-), 28. 7. – 1. 8. 
Fotbaloví benjamínci (1.250,-), Zumba (1.250,-) 
s Martinou Krejčí
4. 8. – 8. 8. Prázdninové sportování a akrobacie 
(1.250,-), 11. 8. – 15. 8. Toulky za zvířátky 2 (1.250,-) 
18. 8 – 22. 8. Znakový jazyk + výtvarné tvoře-
ní s  keramikou (1.250,-), 25. 8. – 30. 8. U nás 
v TYMY (1.250,-) 

PŘIPRAVUJEME
9.- 13. 7. Tvůrčí pozornost – týdenní pobytový 
kurz Olgy Anny Markowitz
pro dospělé - seznámení s  technikami, jimiž se 
vrací člověk sám k sobě, ke své nejhlubší podstatě. 
Zahrnuje základy hathajógy, nácvik prohloubené 
relaxace, meditačních technik, zklidnění mysli, 
koncentrace, vizualizace, práce s hlasem
jako prostředkem sebevyjádření, samoléčba, práce 
s energetickými centry se zaměřením na sebepřijetí 
a komunikaci. Kurz proběhne na Rusavě či v Raj-
nochovicích – bude upřesněno co nejdříve
22. – 31. 8. Itálie – Caorle – Léto pod stanem – ro-
diny s dětmi, plná penze
5. – 14. 9. Chorvatsko – Istrie, LANTERNA – 
Pobyt pro rodiny s  dětmi v  apartmánech u moře 
s možností polopenze v hotelu
Sbíráme vršky od PET lahví  – děkujeme za vaši po-
moc! Sbíráme také hliník!

PEDIKÚRA - přístrojová
Hana Kolaříková
607 568 196
Palackého 522
vedle pošty, Holešov
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Charita Holešov vyhlašuje hu-
manitární sbírku šatstva, kte-
rá proběhne ve dnech 1. – 4. 
dubna 2014 v době od 8.00 do 
16.00 hod. v  prostorách Čes-
kého zahrádkářského svazu na 
Dlažánkách v Holešově.
Pokud vám tedy v šatnících leží 

odložené šatstvo všech věkových kategorií, hračky, 
knihy, lůžkoviny, ručníky, záclony, tašky a kabel-
ky, deky nebo spací pytle a rádi byste je darovali  

Humanitární sbírka šatstva 1. – 4. dubna 2014
sociálně potřebným občanům, budou zde v tomto 
termínu čekat příjemné a usměvavé dobrovolnice, 
které příspěvky převezmou. 
Budeme rádi za každý váš příspěvek ať už věcný, 
nebo finanční, kterým pomůžete pokrýt náklady 
spojené s odvozem šatstva do Diakonie Broumov, 
kde je vše tříděno osobami těžko uplatnitelnými 
na trhu práce. 
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontak-
tovat osobní návštěvou nebo telefonicky na čís-
lech Charity Holešov: 573 398 468, 733 741 907.

Holešov - Výroční členská schůze Českého 
zahrádkářského svazu Holešov, která se uskutečni-
la v sobotu 8. března v Domě zahrádkářů na Dla-
žánkách, byla zároveň i schůzí volební. Uplynulo 
totiž pětileté období činnosti stávajících orgánů 
samosprávy. Zúčastnilo se jí více než šedesát členů 
a na dvacet hostů, mezi nimiž nechyběli ani před-
stavitelé holešovské radnice, kolegové z  okolních 
zahrádkářských organizací, předseda územního 
sdružení v  Kroměříži a zástupce základní orga-
nizace včelařů. Schůzi řídila předsedkyně Vlasta 
Čablová. Dokladem toho, že zahrádkáři zodpo-
vědně udržují nejen svůj dům na Plačkově, jsou 
vynaložené prostředky na hlavní investiční akce 
minulého roku. Jedná se o výměnu oken ve spole-
čenských místnostech v  celkové hodnotě 136.345 
Kč. Další akce spočívala ve výměně radiátorů ve 
velkém sále v hodnotě 48 tisíc. V souhrnné zprávě 
o činnosti Ing. Stanislav Inquort připomněl i drob-
nější investiční akce jako např. zakoupení vybavení 
moštárny, opravu střešní krytiny aj. Bohaté jsou  
i aktivity a činnost svazu, které organizace vyko-
nává pro veřejnost. Vedle výstav ovoce a zeleniny 
a květinových výstav jsou to tematické zájezdy  
a přednášky pro členy i veřejnost. Především záslu-
hou přítelkyně Vlasty Čablové se daří organizovat 
akce pro školní mládež, do kterých se každoročně 
zapojuje stále více škol a žáků. Úspěšně se rozvíjí 
spolupráce s orgány MěÚ v Holešově, s MKS Hole-
šov a se sousedními ZO ČZS v Dobroticích, Hulíně, 
Prusinovicích i jinými. Pravidelná a tradiční je spo-
lupráce s  organizací včelařskou. Dokladem toho, 
že se aktivita ZO zvýšila, jsou ocenění republikové 
rady ČZS - Za mimořádné zásluhy o ČZS a dlouho-
letou aktivní spolupráci pro rozvoj zahrádkářského 
hnutí v ČR „Stříbrnou medaili za zásluhy o ČZS“. 
Současně byli RR odměněni př. Vlasta Čablová 
„Zlatou růží“ a př. Růžička a Zavadil „bronzovou 
medailí za zásluhy“. Organizace měla k 31. 12. 2013 
98 členů, z toho 20 členů starších 80 let a jen 5 čle-
nů do 40 let. Průměrný věk členů je 68 let. V letoš-

Holešovští zahrádkáři na své výroční členské schůzi 
zvolili nový výbor organizace

ním roce bude organizace opět zajišťovat krouhání  
a lisování ovoce a vaření povidel.  V důsledku ros-
toucích cen energií a vody bylo ale nutné upravit 
po deseti letech ceny za tyto služby. VČS změny od-
souhlasila. V letošním roce zaplatí člen za krouhání 
1 kg ovoce 2 Kč, nečlen 4 Kč. Za lisování 1 kg ovoce 
3 Kč/5Kč a za vaření povidel 25 Kč; 50 Kč/1 hodina. 
V  loňském roce bylo zpracováno 9 636 kg jablek,  
2 640 kg švestek, namoštováno 524 l moštu a uva-
řeno 660 kg povidel. Dále Inquort kladně zhodnotil 
všechny akce, které organizace pořádala v loňském 
roce, především velmi zdařilé a hojně navštívené 
výstavy, např. „Květiny na zámku“. V závěru výroč-
ní schůze proběhla volba nového výboru. Do funk-
ce předsedkyně organizace byla opětovně zvolena 
Vlasta Čablová. Následovala diskuse, pozdravy 
zástupců okolních organizací, přání zástupců měs-
ta Holešova a předsedy územní organizace spolu 
s  gratulací a poděkováním Vlastě Čablové. Poté 
příjemné taneční odpoledne s bohatou tombolou u 
příležitosti svátku žen.   

Program a plán práce ZO ČZS na rok 2014
Výbor ZO ČZS Holešov připravuje pro letošní rok 
pro své členy: 
•  Zajištění soutěže dětí ZŠ - OK MZ na zámku 

v Holešově - 30. 4. od 8.00 hod.
•  Okresní kolo soutěže v aranžování, žáci, juni-

oři, senioři, NA VÝSTAVIŠTI Floria v Kromě-
říži ve dnech jarní výstavy – od 3. 5. do 11. 5. 

• Zájezd - odborná exkurze do zahradnických 
firem - 6. 6.

• Bonsaj centrum - ISABELIA, Uh. Hradiště, 
Luhačovice, Provodov - plantáže borůvek  
(R. Hustý), Brumov-Bylnice

•  Nabídka výpresků z  moštování na Ranči  
u TUFFA z  Dobrotic s možností odběru koň-
ského hnoje z této farmy pro naše členy 

• Spolupráce se zahradnictvím Stella - využití 
nabídky prodeje přebytků ze zahrad ve dnech 
trhů, vzájemná spolupráce při výstavách 

•  Spolupráce se školami, Svazem včelařů a dalšími 
dobrovolnými organizacemi ve městě, možnost 
využití našich prostor pro Charitu při sběru šat-
stva – 2x ročně, (jarní – 1. 4. – 4. 4.) zdarma

• Uskutečnění výstavy a prezentace naší ZO 
v rámci Hanácko - valašských slavností města, 
v září 2014

• Spolupráce a účast na výstavě ZO ČZS Dobroti-
ce - říjen 

• Účast na podzimní výstavě na Florii v Kromě-
říži 9. – 11. 10.

• Beseda se členy, podzimní přednáška  
• Advent u zahrádkářů - konec listopadu 
• Nabídka pronájmu sálu pro využití členů  

i nečlenů na oslavy, schůze či jiná setkání – 
cena  600,- Kč /za den + energie

• Doporučujeme využití naší knihovny - půjčo-
vání knih vždy 1. úterý v měsíci od 16. (v létě 
od 17.00 hod.)!!!!

• Doporučujeme číst naše web. stránky, kde jsou 
vždy zprávy, akce a připravované přednášky, 
aktuality( www.zahradkari.cz/zoholesov/)

• Všem občanům Holešova doporučujeme sle-
dovat i zprávy v našich vitrínách 

J. Zapletalová

Dne 16. února proběhla na střelnicích VPŠ  
a SPŠ MV v Holešově střelecká soutěž z velkorážní 
pistole služební. Zúčastnilo se jí 58 střelců z celé 
Moravy. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, a to 
střelba na přesnost, pak rychlopalba, střelba na 
mizivé cíle a střelba na běžící cíl. Soutěž byla dobře 
organizována a všechny čtyři disciplíny byly ukon-
čeny v poledních hodinách. Výsledky byly vyhlá-
šeny ve 13.30 hod. O občerstvení závodníků bylo 
dobře postaráno v bufetu p. Pospíšila, ve kterém 
bylo příjemné posezení. Chybou bylo, že závodníci 
odjížděli před vyhlášením výsledků, a proto ceny  
a poháry byly  uloženy k předání na pozdější dobu.

Jaro jsme v klubu přivítali 9. března prvním 
kolem malé odstřelovačky. Sešlo se nás na střelnici 
tak akorát na tři směny, včetně střelců KVZ KM, 
ale i starý kamarád Franta J. z Olomouce. Soutěž 
probíhala za chladného počasí, ale pro trénované 
jedince to nebyl problém. Slušným nástřelem a 

Střelecký klub SKP Holešov - informace ze střeleckých soutěží
hlavně s 5 běhnami zvítězil Mirek Ondruška s 524 
body. Přes 500 bodů se dostalo celkem 6 střelců 
a pro začátek sezony nebyly výsledky vůbec špat-
né, když si uvědomíme, že jsme zatím absolvovali 

pouze 1-2 tréninky. Při vyhodnocení kola pozval 
zástupce KVZ KM střelce na 1. kolo soutěže, které 
proběhne 22. 3. v Těšnovicích. 

Jozef Tóth



24 Holešovsko

Prusinovice - Další, v  pořadí již 21. ročník 
silničního běhu Rohálovská desítka se uskutečnil 
v sobotu 22. února. Závod tradičně finančně pod-
pořilo částkou 5 000 Kč město Holešov a vedle 
ostatních se na něm významně pořadatelsky po-
dílí Běžecký klub Holešov. Trať tohoto atletického 
podniku je dlouhá deset kilometrů a běží se z Pru-
sinovic do Tučap a zpět. Na letošním ročníku za-
znamenali pořadatelé další rekord. Nejedná se sice 
o rekord traťový, který drží s časem 29:26 min. již 
6 let Tanzánec  Ezekiel Jafari Ngimba, ale o rekord 
v počtu startujících závodníků. V programu sedmi 
dětských a mládežnických kategorií startovalo 294 
závodnic a závodníků a na start hlavního závodu 
se postavilo 576 běžců a běžkyň. Celkem pořada-
telé zaznamenali 870 startujících, což je rekordní 
počet účastníků v historii pořádání tohoto závodu. 
Celková účast v loňském 20. ročníku byla 408 zá-
vodníků. Nejstaršímu letošnímu účastníkovi bylo 
79 let. Úlevu a spokojenost z vydařené akce vyjá-

Na 21. ročníku Rohálovské desítky padl další rekord
dřil i Ondřej Němec, který je jedním z  hlavních 
pořadatelů, tahounů a zakladatelů tradice tohoto 
běhu: „Oproti minulým ročníkům, především tomu 
loňskému, letos počasí běžcům přálo. Nebylo ani 
větrno, trochu pod mrakem a nemrzlo. Podmínky 
proto předznamenávaly rekordní počet registrací. Ty 
se nám potvrdily především v  průběhu posledních 
dvou až tří hodin před startem závodu. Dík proto pa-
tří všem dnes již zkušeným pořadatelům, kteří tento 
nápor zvládli bez větších potíží.“ Pořadatele příjem-
ně překvapily pozitivní reakce závodníků a také za-
hraniční účast, především Poláků. Účast kvalitních 
vytrvalců ze zahraničí svědčí o tom, že závod již 
dávno přesáhl hranice regionu, Moravy i republi-
ky. Vítězem letošního ročníku se stal s časem 31:07 
min. Ukrajinec Matviichuk Oleksander, roč. 1984 
(JM DEMOLEX Bardejov). V hlavní ženské kate-
gorii si pro své v pořadí třetí vítězství doběhla Pet-
ra Pastorová, která trať zdolala s časem 36:25 min. 
a porazila tak favoritku Petru Kamínkovou z AK 

Olomouc, jedenáctinásobnou vítězku na zdejší trati  
a držitelku ženského traťového rekordu 34:37 min. 
Sportovní osobností letošního ročníku byla Taťá-
na Netoličková Kocembová, evropská mistryně 
v hale na 400 metrů a vicemistryně světa na dráze 
400 m z roku 1983 v Helsinkách. Vedle ní pogra-
tulovala vítězům starostka Prusinovic Květoslava 
Smolková, zástupci z  řad pořadatelských organi-
zací, předseda Mikroregionu Holešovsko Rado-
slav Pospíšilík a místostarostové Holešova Rudolf 
Seifert a Jaroslav Chmelař. Jedná se také o 1. závod  
VI. ročníku Moravsko-slovenského běžeckého po-
háru 2014, dále o 6. závod XXXIV. ročníku Velké 
ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2014. Závod 
se také započítává do 5. ročníku Rohálovského 
duatlonu. Více informací, dalších fotografií (např. 
z průběhu závodu na trati) a výsledkové listiny na 
www.rohalovskadesitka.cz           

Foto na poslední straně obálky
  Text a foto Jana Zapletalová

SPORT

V právě probíhající soutěžní sezoně 2013/2014 
se podařilo oddílu stolního tenisu Tělovýchovné 
jednoty Holešov dosáhnout v mnoha směrech pr-
venství v  okresu Kroměříž. Hluboce v  poli pora-
žených skončil Hulín, či dokonce samotné okresní 
město Kroměříž. Jediný, kdo ještě s  Holešovem 
drží krok, je Bystřice pod Hostýnem. 

TJ Holešov má v  dlouhodobých soutěžích 
celkem sedm družstev, Bystřice pod Hostýnem 
šest, Hulín pět a např. Kroměříž pouze tři.

Úspěšná tříletá spolupráce TJ Holešov a vol-
nočasového střediska TYMY nese ve stolním teni-
su své ovoce. Nejenže se drží dětská základna nad 
dvacítkou, což tu dlouhou řádku let nebylo, ale děti 
a dorostenci stále častěji stojí i na stupních vítězů. 

Jednou z posledních úspěšných akcí mladých 
tenistů byl okresní turnaj tříčlenných družstev 
v  Hulíně. Z  12 nahlášených družstev startovalo 
10 a z  toho 4 byla holešovská. V kategorii děvčat 
a nejmladších chlapců jsme své zástupce měli jako 
jediní, tím pádem se družstva stala vítězi hned při 
prezentaci.  O boj u stolů ale tyto děti nebyly oši-
zeny a zahrály si proti družstvům starších chlapců. 

Děti ze stolního tenisu bodují ve všech kategoriích
Po výkonech, na které rozhodně mohou být hrdí, 
si nejmladší chlapci (Hlobil, Sigmund, Krejčí) vy-
bojovali 7. místo a dívky (Lochmanová, Hlobílko-
vá, Ševčíková) 8. místo. Starší chlapci bojovali pro-
ti soupeřům sobě rovným a po napínavém finále 
skončili na 2. místě (Stoklásek, Martinec, Polaštík) 
a 5. místě (Ondráček, Vízner, Svoboda).  Zatímco 
naše děvčata a nováčci trénují teprve od září a na 
turnaji měli svou premiéru, starší chlapci už mají 
své zkušenosti a startují pravidelně jak v dětských 
soutěžích, tak v soutěžích dospělých hráčů. Opo-
rou družstva starších kluků je David Stoklásek, 
který pravidelně boduje  i za muže v OP II.  

V  následujícím období bychom chtěli tento 
standard udržet, přibrat další nové členy a stát se po-
řadateli dětských a juniorských soutěží. Nic z toho by 
nešlo uskutečnit bez obětavé práce týmu, který s dět-
mi pracuje. SVČ Tymy zajišťuje propagaci, nábor no-
vých členů a starost o ně. Jejich rychlý výkonností 
vzestup a radost ze hry jsou ve velké míře zásluhou 
spolupráce s Liborem Liškou, předsedou oddílu stol-
ního tenisu. Rozvíjení talentů a příprava na turnaje 
zkušenějších dětských hráčů je úkolem Marka Víz-
nera, se kterým spolupracuje Petr Chvátal a Radek 
Doležel. Noví zájemci o stolní tenis jsou stále vítáni.

Martina Sigmundová        

Holešov je ve stolním tenise nejlepší v okrese!
Okresní žákovská liga starších žáků je v sou-

časné době jednoznačně ovládána mladými hráči 
z Holešova, žákovské béčko je v  tabulce hned na 
třetí pozici.

Áčko dospělých je v současné době na čtvrté 
pozici v divizi, áčko Bystřice pod Hostýnem je za-
tím ve stejné soutěži jedenácté, áčko Hulína hraje 
nižší soutěž – krajskou soutěž I. třídy, áčko Kromě-
říže až okresní přebor I. třídy. Béčko a déčko Hole-
šova si letos vybojovaly postup do vyšších soutěží.

Jednorázové okresní přebory jednotlivců 
a dvojic ovládli letos hráči z  Holešova. Dvouhru 
vyhrál Bronislav Klůj a na třetím místě se umístil 
Ondřej Havránek. Ve čtyřhře obsadily holešovské 
dvojice také první a třetí místo. Vítězem se stali 
Bronislav Klůj a Karel Posolda, třetí místo brali 
Radek Doležel a Marek Zrůbek.

Libor Liška, 
předseda oddílu stolního tenisu TJ Holešov

Předseda oddílu Libor Liška s některými „začátečníky“. Trenér Marek Vizner s některými „pokročilými“.            
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VLASTIVĚDA

Letošní 100. výročí narození vynikajícího 
českého varhaníka a propagátora tohoto nástroje 
je příležitostí pro připomenutí této osobnosti. Pro 
Holešov je toto jubileum zajímavé tím, že zde strá-
vil 14 let svého dětství a že zde položil základy pro 
své budoucí povolání. 

Měl jsem to štěstí být s ním v kontaktu po 
dobu pěti let /1972 – 77/, nejdříve ještě jako stu-
dent kroměřížské konzervatoře a později jako jeho 
žák na AMU v Praze. Seznámil jsem se s ním krát-
ce před maturitou, když jsem mu rejstříkoval na 
jeho koncertě ve farním kostele v Holešově a chtěl 
jsem se mu představit i jako varhaník. Pozval mě 
do Prahy, kde jsem mu zahrál skladby připravova-
né k maturitě. „Doktor“, jak jsme ho mezi sebou 
nazývali, byl zjevně spokojen a pozval mě na oběd 
do restaurace U Křižovníků. Byl tam tehdy i piani-
sta Zdeněk Jílek a oba dva se předváděli po celou 
dobu oběda s nejrůznějšími zážitky a historkami. 
Od té doby jsem pravidelně dojížděl na hodiny do 
Prahy a zúčastnil se i dvou letních Mistrovských 
interpretačních kurzů AMU a měl možnost vy-
stoupit i na koncertě. Na AMU jsem začal studovat 
od října 1975 a hned ten měsíc si mě Reinberger 
vybral jako registrátora pro inaugurační koncert 
nových varhan ve Dvořákově síni Rudolfina. 
Hned v prvním ročníku jsem úspěšně absolvoval 
dvě soutěže – Interpretační soutěž Ministerstva 
kultury a Bachovu soutěž v Lipsku. Potom se ale 
zdravotní stav pana profesora začal rapidně zhor-
šovat a velkou část mého 2. ročníku neučil. Vrátil 
se až začátkem jara 77 a zdálo se, že bude zdráv.  
V té době jsem měl ročníkový koncert – bylo to po 
delší době poprvé, kdy byl opět večer na koncertě.  
S mým výkonem byl spokojen. Tehdy jsem mu ješ-
tě představil po koncertě svého bratra a pozval ho 
s námi studenty na skleničku. Dal mi tehdy nějaké 
peníze a řekl, ať se napijeme na jeho zdraví. Bylo 
to naposledy, kdy jsem ho viděl. O měsíc později 
jsem dostal telegram se zprávou, že zemřel.

„Doktor“ byl pro nás studenty velká ikona. 
Obdivovali jsme jeho hru na koncertech, nahrávky 
na LP deskách, rozhlasová i televizní vystoupení. 
Měl mimořádnou energii, byl náročný na nás i na 
sebe, ale přitom měl smysl pro humor a pro na-

Pár osobních vzpomínek na mého kantora 
Jiřího Reinbergra

vození příjemné atmosféry. Měli jsme dvě hodiny 
varhan týdně, které učil šedesátiminutové. Vzpo-
mínám si, že v 1. ročníku to bylo v pondělí od 10 
do 12 hod. Byl výborný nejen svými schopnostmi, 
ale i znalostmi a zaváděl u nás jako první stylovou 
interpretaci a návrat k tradici barokních varhan ve 
zvuku i mechanice. Navrhoval dispozice pro nové 
nástroje v tomto duchu. Později úzce spolupraco-
val s krnovským závodem Rieger – Kloss a jednou 
jsem měl možnost být při této pracovní příležitosti 
v Krnově s ním. Měl výborné jméno i v zahrani-
čí a všude spoustu přátel. V jeho pražském bytě 
se scházela vybraná společnost hudebníků a hu-
debních nadšenců. Jedním z nich byl i významný 
cestovatel a varhanní nadšenec Jiří Hanzelka, který 
učil Reinbergra už v jeho vyšším věku jezdit autem. 
Vzpomínám si, jak mě několikrát „doktor“ vezl  
v začátcích své řidičské kariéry ve svém nádherném 
chrysleru – rozjezd byl vždy „přískokem“. Ostatně 
veselé zážitky s jeho řízením mám zejména z cesty 
na lipskou varhanní soutěž. Nejdřív se chtěl rych-
leji „vymotat“ z pražského provozu a předjel – ale 
těsně, protože jelo auto v protisměru. Později stou-
pal v serpentinách na Cínovec s jednou rukou na 
volantu a ve druhé s cigaretou, takže ty zatáčky ne-
zvládal příliš vzorně a v jednu chvíli proti nám jel 
řidič, který si významně poklepal rukou na čelo … 
Později radši předal řízení našemu kolegovi Uhlí-
řovi, který nás úspěšně dovezl na místo. V Lipsku 
jsme někdy jeli společně z hotelu k Thomaskirche 
autem a jednou tak projeli křižovatku na červenou. 
Jeho kolegyně J. Potměšilová mu řekla: „Jiří, jedeš 
na červenou,“ načež nazlobený Reinberger odsekl: 
„ A to mi říkáš až teď!“

Před odletem na varhanní kurzy do holand-
ského Haarlemu jsem v Čechově ulici v Praze  
u Reinbergrů přespal. „Doktor“ měl zájem, aby-
chom se vzdělávali všude, kde se děje něco zajíma-
vého a haarlemské třítýdenní kurzy byly tehdy jed-
nou z vrcholných akcí stylové interpretace. Do jeho 
bytu jsem se pak ještě vracel, když už nežil – psal 
jsem tehdy diplomovou práci s titulem „Jiří Rein-
berger“, kde jsem ho představil jako koncertního 
varhaníka a vypsal jeho rozsáhlý repertoár, dále 
jako pedagoga a jako organologa. Paní Reinbergro-

vá mě vlídně přijímala a měl jsem možnost projít 
archiv hudebních kritik, programů koncertů i jeho 
vlastních poznámek. Od doc. Olgy Boldocké, která 
učila varhaníky na AMU, jsem se později dozvěděl, 
že o mně uvažoval jako o svém nástupci na AMU.

V letošním roce jsem byl pozván k účinková-
ní na významném varhanním festivalu u sv. Jaku-
ba v Praze, který bude věnován památce prof. dr. 
Jiřího Reinbergra. Po koncertě, který se uskuteční  
7. srpna od 19 hodin, bude zahájena výstava vzta-
hující se k J. Reinbergrovi. Pro tuto příležitost při-
pravujeme s bratrem i materiály vztahující se k jeho 
dětství v Holešově. Sám J. Reinberger mi vyprávěl, 
jak byl pozván jako student holešovského gymná-
zia ve svých jedenácti letech, aby hrál na studentské 
mši v kostele sv. Anny. Po této mši pronesl osudo-
vou větu: „To je vono!“ Sám to připomínal v sou-
vislosti s jeho synem Jiřím, který se dlouho nemohl 
pro žádné povolání rozhodnout. A zajímavé je i to, 
že Reinbergrův holešovský dům navazoval přes zeď 
na dům, ve kterém bydlela moje někdejší učitelka 
klavíru Inka Krejcárková a ta vzpomínala, jak malý 
Jiří pilně cvičil brzy ráno, ještě než odcházel do ško-
ly, a jak jí to dávali rodiče za vzor. 

Měl jsem v životě velké štěstí na tři vynikající 
pedagogy: prvním byl Karel Pokora v Kroměříži, 
druhým Jiří Reinberger a třetí byla Marie-Claire 
Alain v Paříži. Bohužel už žádný z nich nežije. Ale 
z toho, co mi předali, čerpám stále.

 Josef Rafaja
varhaník a pedagog konzervatoře v Pardubicích

V těchto dnech vychází již dlouho očekávaný sborník Vlasti-
vědného kroužku v Holešově s názvem Střípky z historie Holešov-
ska II. Kolektiv autorů – většinou členů obnoveného Vlastivědného 
kroužku - shromáždil 12 příspěvků o nejrůznějších tématech z his-
torie našeho kraje. Sborník vychází v rámci ediční řady Knihovnička 
Holešovska vydávané městem Holešov a svým názvem i pořadovou 
číslovkou navazuje na práci vydanou v roce 1999. Novou publika-
ci můžete zakoupit v Městském informačním centru nebo Městské 
knihovně Holešov za 75 Kč. 

Slavnostní představení tohoto sborníku, ale také publikace Mi-
roslava Olšiny „Proměny holešovského náměstí“ proběhne ve čtvr-
tek 27. března v 17.00 hod. v Městské knihovně v Holešově.

Střípky z historie
Holešovska II.

Varhany v kostele sv. Anny v Holešově.
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Festival Holešovská Regata 2014 
pod záštitou starosty města Holešova Pavla Svobody 

Už tradičně budou zahrady zámku v Holešo-
vě patřit třetí červnový víkend rodinnému festiva-
lu Holešovská Regata 2014. 

Za uplynulé tři ročníky se festival vypracoval 
mezi stěžejní události bohatého kulturního živo-
ta Holešova, o čemž svědčí i to, že i nad letošním 
ročníkem převzal záštitu starosta města Holešova 
pan Pavel Svoboda.

Pořadatel festivalu, zlínská Agentura Vel-
ryba, představila i nového generálního partnera, 
kterým se pro letošní i následující dva ročníky 
Holešovské Regaty stala společnost ENAPO. 

Poprvé v historii bude festival v letošním 
roce dvoudenní. V pátek 20. června vystoupí 
fenomenální písničkář Jaromír Nohavica se spe-
ciálním koncertem. O Nohavicovi je známo, že 
na festivalech vystupuje velmi výjimečně. To, 
že v případě Holešovské Regaty výjimku udělal, 
potvrzuje snahu pořadatelů o budování presti-
že a dobrého jména festivalu. Nohavica přijede  
i se svým stálým hostem polským akordeonistou 
Robertem Kusmierskim a diváci určitě mohou 
očekávat minimálně stejně vřelou atmosféru, ja-
kou někteří pamatují z koncertu před čtyřmi lety, 
který Nohavica odehrál pro plnou zámeckou za-
hradu. Podle svých slov se i právě díky vzpomínce 
na tento koncert rád vrátí „na místo činu“.

Předvečer před Nohavicovým koncertem 
bude v zámeckých zahradách patřit blues. Kape-
ly Jazzzubs, Staří psi a duo Radványi-Beňo zpes-
tří divákům čekání na hlavní hvězdu pátečního 
večera.

Sobotní program pak bude ve znamení nejen 
celé řady dalších hudebních hvězd, ale také boha-
tého doprovodného programu pro dospělé i děti.

Sobotním headlinerem pro-
gramu bude stále populárnější 
kapela Kryštof, která letos kromě 
vlastního projektu Kryštof Kempů 
zahraje v celé republice jen maxi-
málně čtyři výjimečná festivalová 
vystoupení a Holešovská Regata 
bude patřit mezi ně. 

Dalším účinkujícím bude slo-
venská skupina NO NAME, která 
vystoupila už na historicky prvním 
ročníku festivalu. Prvních tisíc ná-
vštěvníků sobotního festivalového 
dne dostane hned u vchodu do 
areálu zámeckých zahrad dárek,  
a to DVD NO NAME TOUR LIVE 
2006.

Na pódiu se objeví také Jaro-
slav Uhlíř s kapelou, který zazpívá 
nejznámější písničky z celé své 
kariéry. Chybět nebude ani kapela 
ZADÁCI, která svou recesistickou 
cover tvorbou překvapila při loň-
ském ročníku. Letos se proto na 
festival opět vrací a vystoupí na 
hlavním pódiu. Zahrají ale další 
známé kapely a zpěváci jako na-
příklad Support Lesbiens, Polemic, 
Jiří Schmitzer, Znouzectnost. Chy-
bět nebudou ani regionální uměl-
ci – Jitka Šuranská, dvojnásobná 
kandidátka na letošní ceny Anděl, 
Elko Band a další.

Živo bude nejenom na pódiích, ale také na 
vodním kanálu. I letos tedy nemůže chybět Mist-
rovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní lávky 
ani soutěž netradičních plavidel. Registrace posá-
dek s plavidly již byla zahájena a pořadatelé už od 
podzimu registrují velký zájem z řad soutěžících 
posádek. Dá se tedy očekávat, že maximální ka-
pacita plavebního kanálu, která je stanovena na 
25 plavidel, bude letos naplněna.  Plavidla budou 
kromě nadšenců z řad veřejnosti vyrábět i studen-
ti a učni středních a učňovských škol Zlínského 
kraje s tradiční podporou společnosti Continen-

tal Barum v rámci grantového programu podpory 
rukodělného školství „Máme rádi ruční práci“.

Dále se budou moci návštěvnici projet na 
dračích lodích, k dispozici budou i aquazorbingo-
vé koule a další vodní atrakce.

Na své si během festivalu přijdou také nej-
menší návštěvníci, pro které bude připraven do-
provodný program rozčleněný na čtyři tematické 
části.

Ležení středověkých rytířů na louce v za-
hradách – pro děti i dospělé budou připraveny 
ukázky šermířských soubojů, výstavka zbraní, 
dovednostní soutěže, focení s rytíři a projížďky na 
koních a ponících.

Kejklířské nádvoří  zámku - vystoupí poulič-
ní divadla, žongléři, chybět nebude žonglérská  
a kejklířská dílna, kde se děti naučí žonglovat, cho-
dit na chůdách a další „komediantské“ dovednosti.

Prohlídky zámku s živými obrazy z historie 
Holešova – děti i dospělí budou moci navštívit 
vnitřní prostory zámku s živými výjevy ze starých 
pověstí, které se váží k Holešovu a holešovskému 
zámku. Na svých toulkách potkají Modrou paní  
a mnoho dalších postav.

Dětská hrací zóna na louce s klokánkem Rí-
šou – k dispozici budou dětské atrakce zaměřené 
na pohyb a hru (skákací hrady, nafukovací atrak-
ce, atletické disciplíny).

Protože bude letos festival poprvé dvouden-
ní, počítají pořadatelé s rozšířením stanové louky, 
kde mohou návštěvníci stanovat od pátku až do 
neděle. I letos bude připraveno hlídané parkoviště 
kol. 

Vzhledem k velkému zájmu o vstupenky 
apelují pořadatelé na včasný nákup. Kapacita are-
álu je totiž omezená. V tomto období jsou vstu-
penky ještě pořád k dostání za zvýhodněné ceny, 
s blížícím se datem festivalu se budou postupně 
zvyšovat. 

Veškeré informace o programu, cenách vstu-
penek a technické organizaci jsou průběžně aktu-
alizovány na webových stránkách festivalu www.
holesovskaregata.cz a také na FB stránkách. 

Petra Svěráková, PR manažer festivalu

Festival Holešovská Regata 2014 pořádá Agentura Velryba 
ve spolupráci s MKS Holešov
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Fotoreportáž z masopustu v Holešově a místních částech

Ve Všetulích obnovili tradici. Medvěda zde vodili po 78 letech.

Tradiční společné foto všech masek u kašny na náměstí.

V Žopích se pokoušeli proplout kanálem říčky piráti na Černé perle. Společné foto masek v Tučapích, kde vodili medvěda v sobotu 8. 3.

V Dobroticích byly zastoupeny postavičky z mnoha příběhů, filmů i pohádek. A občerstvení u chalupy, kde jsme je zrovna zastihli, nebylo jen tak ledajaké.

Ulicemi Količína se společně s maskami proháněl tank.

Holešovský průvod masek v čele se zuřivým medvědem.
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▶ 21. 3. Hudba Praha + Dilemma - zámek 
Holešov, New Drive Club

▶ 22. 3. ABY BYLO JASNO - divadelní před-
stavení v Kině Svět

▶ 26. 3. Divadelní pohádka RÁKOSNÍČEK
▶ 27. 3. Připomínka Dne učitelů s progra-

mem - zámek Holešov
▶ 27. 3. MUSICA Holešov - „Večer písní“ - 

úvodní koncert festivalu
▶ 27. 3. Představení sborníku Vlastivědného 

kroužku Holešov
▶ 28. 3. POHÁDKOVÝ ZÁMEK - Otevření 

zámku s programem
▶ 29. 3. Venika Hartlyn & band 
▶ Březen - duben („Ne)klidná srdce“- výsta-

va fotografií Tomáše Krejčího
▶ 29. 3. Večer sólistů - koncert HKO
▶ 29. 3. Den pro zdraví - pořádá MKS a 3. ZŠ
▶ Do 30. 3. Výstava fotografií regionálního 

Deníku - zámek Holešov
▶ 1. 4. MUSICA Holešov - Tomáš Kočko + 

Orchestr cimbálová muzika Drande Moravia
▶ 1. 4. - 29. 5. Muži z Holešovska v zákopech 

1. Světové války a Československé legie 
 - výstava
▶ 1. 4. - 25. 5. Slavné stavby architekta Mi-

roslava Lorence - výstava fotografií staveb 
architekta a holešovského rodáka 

▶ 1. 4. - 31. 10. Lidé na pouti - fotografie 
Dalibora Bednáře

▶ 2. 4. „Jarním Íránem“ - klubový večer 
s cestovatelem Martinem Mykiskou, 

▶ 4. - 5. 4. „Noc s Andersenem - pohádkové 
nocování v knihovnách. 

▶ 10. 4. Víkend s bohem - divadelní hra
▶ 10. 4. Obřany - známé i neznámé - před-

náška Dalibora Kolbingera
▶ 11. - 12. 4. - 11. roč. nočního vzpomínko-

vého pochodu Clay-Eva 
▶ 11. 4. Tisíc tónů - koncert Ladislavy Jančo-

vé a jejích hostů
▶ 12. 4. Den řemesel - nádvoří a prostory 
 3. ZŠ Holešov
▶ 12. 4. „Všetulská hůlka“ - velké setkání 

mažoretek - sály zámku
▶ 12. 4. Záhada židovské čtvrti - týmová 

městská hra pro zájemce od 15 let 
 (čtyřčlenné týmy)
▶ 14. - 16. 4. Velikonoce na kovárně 
▶ 15. 4. Velikonoční koncert Hol. Kom. 

Orchestru a Chrám. sboru 
▶ 18. 4. Večerní prohlídka Šachovy synagogy 

při svíčkách   
   
Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY a MC 
Srdíčko uvnitř listu 
Změna programu vyhrazena - více www.
holesov.info

Fotoreportáž z Rohálovské desítky


