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ÚVODNÍK

PROJEV STAROSTY 
MĚSTA HOLEŠOVA 
PAVLA SVOBODY 
K 69. VÝROČÍ 
OSVOBOZENÍ HOLEŠOVA
 
Měsíc květen je všeobecně vnímán jako sym-
bol jara – nového rodícího se života. Touto 
symbolikou lze vnímat i květnové události, 
které následovaly za nejtragičtějším obdobím 
moderních lidských dějin – 2. světovou 
válkou. 
Smutné válečné období se, bohužel, tragicky 
dotklo i našeho města.  Mnoho občanů 
Holešova trpělo v nacistických koncentrač-
ních táborech, na frontách, mnozí skončili 
na popravištích. A právě květen roku 1945, 
konkrétně 6. květen, kdy byl Holešov osvobo-
zen prvním československým armádním sbo-
rem  SSSR pod velením brigádního generála 
Karla Klapálka z područí německé fašistické 
armády, se pro občany Holešova stal tímto 
symbolem nového rodícího se svobodného 
života. 
Konec války a s ní spojené květnové události 
si dnes připomínáme již po 69. 
Osvobození bylo všemi našimi občany očeká-
váno s obrovskou netrpělivostí. Předcházely 
mu však mnohé velmi dramatické události. 
Teprve 5. května začaly německé jednot-
ky s odsunem z města směrem na Přerov 
přes Rymice a Tučapy. Ustupující německá 
armáda se nehodlala vzdát jen tak bez boje. 
Pokusila se na poslední chvíli zničit holešov-
ský most. 

Pokračování na str. 3 >>>

►

Pozvánka na Dny města Holešova 
se zástupci partnerských měst

Chovatelé oslavili 110. výročí Domácí i evropské úspěchy 
holešovských mažoretek

3. Základní škola byla otevřena 
před 40 lety

PŘIPOMÍNKA OSVOBOZENÍ MĚSTA

Představitelé města Holešova a zástupci dal-
ších občanských organizací si na městském hřbi-
tově u pomníku padlých ve 2. světové válce připo-
mněli 69.  výročí osvobození Holešova a vítězství 
nad fašismem.

Tato tradiční městská vzpomínková akce pro-
běhla v úterý 6. května 2014 za příjemného slunného 
počasí. Jako první položili k pomníku padlých ky-
tici nejvyšší představitelé města Holešova - starosta 
Pavel Svoboda a místostarostové Mgr. Rudolf Seifert 
a Bc. Jaroslav Chmelař. Po nich následovali zástup-
ci Tělocvičné jednoty Sokol Holešov, Klubu výsad-
kových veteránů Holešov, Junáka – svazu skautů  
a skautek ČR, střediska Holešov, Sboru dobrovol-

ných hasičů Holešov, místní představitelé Občanské 
demokratické strany, Komunistické strany Čech  
a Moravy, České strany sociálně demokratické, Křes-
ťanské a demokratické unie – Československé strany 
lidové a zástupci organizace Orel jednoty Holešov. 

Projev k 69. výročí osvobození Holešova před-
nesl starosta města Holešova Pavel Svoboda. Hu-
dební doprovod zajišťovala Holešovská muzika.

Čestnou stráž u pomníku padlých drželi zá-
stupci Mladých hasičů Holešov a dalších hasičů ze 
Sboru dobrovolných hasičů Holešov, Junáka – sva-
zu skautů a skautek ČR, střediska Holešov a Klubu 
výsadkových veteránů Holešov.

Petr Chvátal
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Oslavujeme 40. výročí vzniku školy

3. Základní škola v Holešově byla postavena 
v  roce 1974 pro potřeby nově vznikajícího sídli-
ště. Podle návrhu zlínského architekta J. Zelinky 
vyrostla na ulici Družby škola se třemi pavilony  
a vlastní školní jídelnou. Součástí školy je nově 
zrekonstruované školní hřiště s  umělým povr-
chem a školní zahrada, kterou ke své činnosti 
využívá také školní družina. Zajímavostí školy je 
vlastní plavecký bazén, jehož kompletní rekon-
strukce byla ukončena v roce 2013. I když je škola 
poměrně rozlehlá, již ve vstupním vestibulu na vás 
dýchne hřejivá atmosféra, kterou dokresluje pest-

robarevná a vkusná výzdoba.  V letošním školním 
roce školu navštěvuje 519 žáků, kteří se vzdělávají 
ve 24 třídách 1. -  9. ročníku.  V kmenových tří-
dách a odborných učebnách vyučuje 33 pedago-
gických pracovníků a 4 asistentky pedagoga. Ve 
školní družině pracuje 5 vychovatelek. Provoz 
školy zajišťuje 10 správních zaměstnanců a 9 pra-
covnic školní jídelny. Všichni žáci školy mohou 
využívat moderně vybavené pracovny, výtvarnou 
dílnu s keramickou pecí, počítačové učebny i dal-
ší vybavení, které se daří postupně modernizovat 
a zlepšovat. Od roku 1992 je škola zařazena do 

evropské sítě škol jako „Škola podporující zdra-
ví“. Mimo jiné nese označení Bezpečná škola, 
Multikulturní a Inkluzivní škola. Výuka ve škole 
probíhá podle školního vzdělávacího programu 
„Cesta za poznáním“, ve kterém nabízíme žákům 
výuku jazyka anglického již od 1. ročníku s  pří-
mou návazností v dalších ročnících, od 7. ročníku 
nabízíme výuku jazyka německého nebo ruského, 
výuku plavání ve všech ročnících a logopedickou 
1. třídu s návazností na logopedický kroužek. 

Pokračování v sekci školství >>>
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

ÚVODNÍK
>>> Pokračování ze str. 1
Z  5. na 6. května německé dělostřelectvo ještě 
z  kopců u Kostelce odstřelovalo Holešov a jeho 
okolí. Dělostřelecká přestřelka s Rudou armádou 
trvala až do 7. května. Bohužel, závěrečné boje 
se neobešly bez tragických a již zcela zbytečných  
17 obětí na straně osvoboditelů.
Po ukončení bojů byl ve městě brzy ustanoven 
Revoluční národní výbor v  čele s  předsedou Dr. 
Rudolfem Plajnerem. Život v našem městě se po 
dlouhých válečných letech pomalu a postupně za-
čal vracet do normálních kolejí.
8. května Německo kapitulovalo a válka v Evropě 
skončila.
Květnové události roku 1945 si, dámy a pánové, 
každoročně připomínáme nejen proto, abychom 
zkušenosti našich předků z této doby předali dal-
ším generacím, ale především proto, abychom 
uctili památku těch, kteří za svobodu našeho ná-
roda položili své životy. Čest jejich památce.

vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 25. března 2014; 

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městského pozem-
ku p. č. st. 192/2, zastavěná plocha a nádvoří,  
o výměře 7 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, dle před-
loženého návrhu;

přerušila projednávání zprávy týkající se zveřej-
nění záměru prodeje části městského pozemku p. 
č. 636, ostatní plocha, o výměře určené v GPL č. 
238-4/2014 4 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, do doby 
vyřešení problematiky odvodnění přilehlé lokality;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje části městského 
pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, o výměře 
určené v GPL č. 240-29/2014 8 m2, k. ú. Tučapy  
u Holešova, dle předloženého návrhu;
 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městského pozemku 
p. č. 1868/37, zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 4 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městského pozemku 
p. č. 2586/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 23 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje části městského po-
zemku p. č. 364/3, ostatní plocha, o výměře cca  
14 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu;

nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru prodeje částí měst-
ských pozemků p. č. 4070, zahrada, p. č. 4069, 
vodní plocha, a p. č. 4068, ostatní plocha, a měst-
ských pozemků p. č. 4071, ostatní plocha, p. č. 
4072, vodní plocha, a p. č. 4073, ostatní plocha, 
vše k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu; 

přerušila projednávání zprávy týkající se zveřej-
nění záměru prodeje částí městských pozemků p. 
č. 363/1, p. č. 365/10 a p. č. 1038/1, k. ú. Všetuly, 
do doby předložení předběžných stanovisek do-
tčených účastníků případného stavebního řízení;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej části městského pozemku p. č. 2757/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 70 m2, k. ú. Holešov, 
Ing. Stanislavu a Aleně Zbrankovým za kupní 
cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 27. 6. 
2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá 
toto usnesení platnost; 
  
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej části městského pozemku p. č. 208/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, k. ú. Holešov, 
Ing. Tomáši a Ivetě Šimčíkovým za kupní cenu 
300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené; smlou-
va musí být uzavřena v termínu do 27. 6. 2014. 

7. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
dne 8. dubna 2014, mimo jiné

Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto 
usnesení platnost;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit podání žádosti na Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 
pozemku p. č. 3437/1, vodní plocha, o výměře 
14.206 m2, k. ú. Holešov, do vlastnictví města Ho-
lešova ve veřejném zájmu. Pozemek p. č. 3437/1 je 
součástí funkčního lokálního Územního systému 
ekologické stability (ÚSES) v biokoridoru K16;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 135/5, jehož 
součástí je stavba občanského vybavení bez čp/če, 
k. ú. Holešov, z vlastnictví Tělovýchovné jednoty 
Holešov do vlastnictví města Holešova;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit smlouvu o společném postupu zadavatelů při 
realizaci projektu Komplexní odbavovací, řídicí  
a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském 
kraji - KORIS se Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 
IČ 70891320, dle předloženého návrhu;

schválila zveřejnění záměru pronájmu části měst-
ského pozemku p. č. 646/1, o výměře cca 300 m2, 
zahrada, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu;
  
vzala na vědomí opětovnou žádost o vybudování 
zpevněné přístupové komunikace občanů z ulice 
Bezručova ze dne 12. 3. 2014, č. j. 4927;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
Holešova žadatelům dle předloženého seznamu;
  
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě na pozemky p. č. 694, 
vodní plocha, v katastrálním území Tučapy u Ho-
lešova, zapsaném na LV č. 450, p. č. 3705/1, vodní 
plocha, v katastrálním území Holešov, zapsaném 
na LV č. 2571, p. č. 3705/2, vodní plocha, v katas-
trálním území Holešov, zapsaném na LV č. 2571, 
p. č. 3705/3, vodní plocha, v katastrálním území 
Holešov, zapsaném na LV č. 2571, p. č. 1041/1, 
vodní plocha, v katastrálním území Všetuly, za-
psaném na LV č. 441, p. č. 1041/5, vodní plocha, 
v katastrálním území Všetuly, zapsaném na LV č. 
441, p. č. 1041/6, vodní plocha, v katastrálním úze-
mí Všetuly, zapsaném na LV č. 441, p. č. 274, vodní 
plocha, v katastrálním území Količín, zapsaném 
na LV č. 40, a p. č. PK 279/1, v katastrálním území 
Količín, zapsaném na LV č. 40, mezi městem Ho-
lešov a Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, IČ 
70890013, v souvislosti s investiční akcí „Holešov-
sko sever - kanalizace“ dle předloženého návrhu; 
 
schválila zveřejnění záměru pronájmu části měst-
ského pozemku p. č. 3636/2, o výměře cca 550 
m2, vodní plocha, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu;

schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 
městského koupaliště v Holešově v ul. Partyzánská 

se společností Technické služby Holešov, s. r. o., Ho-
lešov, Květná 1555, dle předloženého návrhu;
II pověřila starostu města Pavla Svobodu uzavře-
ním tohoto dodatku;
  
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 611/1, 
p. č. 194/8, p. č. 121 vše v k. ú. Tučapy u Hole-
šova pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupená společností E.ON Česká republika,  
s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 25733591, v souvislosti se stavbou „Tučapy - 
úprava NN, Sedláček“ dle předloženého návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova 1. 
schválit bezúplatné převzetí stavebního objektu 
SO 208 - Most na polní cestě C 155 přes R49 v 
km 4,354, umístěný v katastrálním území Třebě-
tice, který bude veden přes rychlostní silnici R49, 
včetně pozemků pod ním, vybudovaný v souvis-
losti se stavbou „Silnice R49, 4901 Hulín–Fryšták“ 
po jeho dokončení, z vlastnictví Ředitelství silnic  
a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, 
do vlastnictví města;
2. schválit uzavření „Deklarace o spolupráci při 
realizaci rychlostní silnice R49 v oblasti města 
Holešova a obce Třebětice“ mezi Zlínským kra-
jem, městem Holešov, obcí Třebětice a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR dle předloženého návrhu. 
3. pověřit starostu města Pavla Svobodu uzavře-
ním všech potřebných smluv v souvislosti s pře-
vzetím stavby SO 208 Most na polní cestě C 155 
v k. ú. Třebětice; 

vyřadila z programu jednání zprávu týkající se 
uzavření „Dohody o společném postupu přípra-
vy a realizace stavby „Silnice II/490: Holešov, 
Všetuly“ mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kra-
je, příspěvková organizace, Zlín, K Majáku 5001,  
IČ 70934860, a městem Holešov; >>>
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>>> schválila plán odpisů majetku města na rok 
2014 ve výši 20,6 mil. Kč dle předloženého návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit rozpočtové opatření č. 2/2014 dle předloženého 
návrhu;

schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  
o užívání místnosti (tělocvična v budově č. p. 1419  
v ul. Pivovarská v Holešově) s Tělovýchovnou jed-
notou Holešov, o. s., dle předloženého návrhu;

I. vzala na vědomí nabídku přebytečného movité-
ho majetku od příspěvkové organizace 1. Základní 
škola Holešov k využití v rámci hospodaření města  
a II. schválila odprodej tohoto majetku za podmí-
nek stanovených ve zřizovací listině;
  
schválila provedení dodatečných prací při zajiš-
tění změn na pronajaté budově č. p. 1419 na ulici 
Pivovarská v Holešově dle předloženého návrhu 
Tepelného hospodářství Holešov spol. s r.o. s tím, 
že navýšení o dodatečné práce nepřesáhne celko-
vou předpokládanou částku ze „Smlouvy o zajiště-
ní změny na pronajaté budově“ ze dne 6. 11. 2013;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) 
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Holešov, 
na kterou pro letošní rok město získalo účelovou 
dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši 1 mil. Kč  
a dotaci od Krajského úřadu Zlínského kraje ve 
výši 0,5 mil. Kč s tím, že náklady na pořízení nové-
ho vozidla bez vybavení činí 4,5 mil. Kč;

schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů Holešov JPO II/1 pro rok 2014  
v předloženém znění;

schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na 
nákup cisternové automobilové stříkačky - CAS 
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Holešov 
v roce 2014 v předloženém znění;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 

50.000 Kč Charitě Holešov, IČ 47930063, na úhra-
du energií v roce 2014 v městských objektech  
č. p. 97 na nám. Svobody, č. p. 658 v ul. Tyršo-
va, č. p. 1134 a 1136 v ul. Havlíčkova a č. p. 1597  
v ul. Novosady v Holešově, které má tato organi-
zace ve výpůjčce a ve kterých poskytuje pečova-
telské služby;
 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
Ing. Františku Rafajovi udělení: ceny města Holešo-
va „Osobnost města Holešova“ za rok 2013, „Velké 
pečeti města Holešova“ a finanční odměny ve výši 
5.000 Kč; Finanční částka bude čerpána z Fondu 
kultury, sportu a vzdělávání města Holešova;

schválila vyhlášení nejúspěšnějších sportovců  
a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury  
a volnočasových aktivit města Holešova za rok 
2013 v těchto kategoriích: trenér a organizační 
pracovník: Milan Krejčí; sportovní kolektiv: Spor-
tovní kolektiv SUNDANCE; sportovní naděje (do 
15 let): Lenka Smýkalová; jednotlivci za sportovní 
úspěchy do 20 let: Nikola Zlámalová; jednotlivci 
za sportovní úspěchy nad 20 let: Hana Matelová; 
kolektivy působící v oblasti kultury či volnočaso-
vých aktivit: Holešovský chrámový sbor; osobnost 
v oblasti kultury: Ivo Kurečka; osobnost v oblasti 
volnočasových aktivit: Ivona Vávrová;
II. udělila oceněným: „Pamětní list v deskách“  
a finanční odměnu ve výši 2.000 Kč. Finanční část-
ky budou čerpány z Fondu kultury, sportu a vzdě-
lávání města Holešova;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
rozdělení dotace města Holešova z Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání: 1) tzv. „Akci milion 2014“ dle 
předloženého a upraveného návrhu a
2) tzv. mimořádné finanční dotace dle předložené-
ho návrhu;

schválila poskytnutí mimořádné finanční do-
tace ve výši - 10.000 Kč Středisku volného času, 
příspěvková organizace, IČ 75088606, Holešov, 
Sokolská 70, na podporu akce „Všetulská hůlka 
2014“, která se uskuteční dne 12. 4. 2014 v hole-
šovském zámku, - 10.000 Kč Moravským dětem, 
o. s., IČ 22838996, Holešov, nám. Svobody 133, na 
podporu slavnostního koncertu ke 40. výročí zalo-
žení Holešovského dětského sboru Moravské děti, 

který se uskuteční dne 17. 5. 2014 v holešovském 
zámku, - 5.000 Kč na veřejnou sbírku na restau-
rování kroje obra Drásala a výrobu kopií vybra-
ných součástek uloženého ve Vlastivědném muzeu  
v Olomouci. Finanční částky budou čerpány z Fon-
du kultury, sportu a vzdělávání města Holešova;

schválila podání žádosti o změnu zápisu v rejs-
tříku škol a školských zařízení v mimořádném 
termínu u školní družiny, a to zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků ve školní družině ze 150 
na 180 s účinností od 1. 9. 2014 u právnické osoby 
1. Základní škola Holešov. Rada města Holešova 
souhlasí z důvodů uvedených v žádosti dle § 146 
odst. 2 školského zákona s dřívější účinností zápisu 
změny;

projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení ko-
misí rady města za období březen/2014;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit za účelem vyřešení kritické dopravní situace na 
křižovatce v ul. Palackého - 6. května v Holešově 
1. úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 2/3 
pozemku p. č. 70, jehož součástí je stavba Všetuly, 
č. p. 127, rodinný dům, na pozemku p. č. 70, k. ú. 
Všetuly, LV č. 1705, z majetku Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových do majetku měs-
ta Holešova za maximální kupní cenu 297.000 Kč;
2. úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/3 
pozemku parcela č. 70, jehož součástí je stavba 
Všetuly, č. p. 127, rodinný dům, na pozemku p. č. 
70, k. ú. Všetuly, LV 1705, z majetku Zdeňky Mar-
kové do majetku města Holešova za maximální 
kupní cenu 150.000 Kč;
  
schválila žádost o použití oficiálního znaku měs-
ta Holešova 1. Vydavatelství Vltava-Labe-Press 
se sídlem v Olomouci v materiálech regionálních 
Deníků - seriál textů o erbech měst, jejich histo-
rii a významu; 2. TJ Holešov - oddílu házené při 
zhotovení nového znaku; 3. Klubu výsadkových 
veteránů Holešov při zhotovení pamětní medaile 
k 55. výročí založení 7. VP. ZU;

schválila zahájení prací na sestavení žádosti o do-
taci v rámci Integrovaného operačního programu 
- zavádění IT ve veřejné správě včetně přípravy vý-
běru společnosti pro řízení celého projektu;

vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 8. dubna 2014;

schválila pro řízení projektu „Zavádění ICT ve 
veřejné správě“ společnost HCM COMPUTERS, 
s. r. o., Brno, Vranovská 104, IČ 255 74 914; 
II. pověřila starostu města Pavla Svobodu pode-
psáním smlouvy s touto společností;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit 1. vystavení plné moci pro starostu města Pavla 
Svobodu k zastupování města Holešova na valné 
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a. s., konané dne 29. 4. 2014; 2. pověření 
starosty města Pavla Svobody vyjádřit nesouhlas  
v případě hlasování o převodu akcií města Hole-
šova na žadatele o tento převod;

8. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
dne 22. dubna 2014, mimo jiné

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit uzavření dohody o spolupráci a majetkovém 
vypořádání po dokončení stavby mezi obcí Pří-
lepy a městem Holešov v souvislosti s připravo-
vanou stavbou „Cyklostezka Přílepy“ za těchto 
podmínek: 1. a) žádost o příspěvek ze SFDI podá 
samostatně obec Přílepy; b) výkupy pozemků 
zajistí a uhradí obec Přílepy; c) náklady za vy-
nětí ZPF uhradí obec Přílepy; d) město Holešov 
se bude podílet na výstavbě cyklostezky finanční 
částkou ve výši příjmu z poplatku za vynětí ZPF; 
e) projektové dokumentace uhradí obec Přílepy
f) náklady na výběrové řízení uhradí obec Přílepy; 
g) náklady stavby a potřebného technického zajiště-
ní uhradí obec Přílepy; h) ostatní náklady potřebné 
k řádnému provedení stavby uhradí obec Přílepy; 
2. a) budoucí vlastníci - každá obec bude vlastnit 
část stezky na svém území obce; b) obec Přílepy 

předá bezúplatně městu Holešov do vlastnictví po 
dokončení stavby a kolaudaci část stezky včetně 
pozemků na území města Holešova; c) údržbu 
(letní, zimní) a opravy stezky zajistí obec Přílepy; 

schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 974/1, p. 
č. 686/1, oba v k. ú. Všetuly, pro společnost E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ 28085400, zastoupená společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti 
se stavbou „Všetuly - kab. přípojka NN, Hrudík“ 
dle předloženého návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit upravené rozpočtové opatření č. 2/2014 dle do-
plněného návrhu a rozpočet Fondu kultury, >>> 
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>>> sportu a vzdělávání dle předloženého a upra-
veného návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, o stano-
vení opatření k omezení propagace hraní někte-
rých sázkových her, loterií a jiných podobných her  
a o stanovení zákazu provozování výherních hra-
cích přístrojů na celém území obce, dle předlože-
ného návrhu;

schválila uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlou-
vě ze dne 8. 10. 2003, uzavřené s MUDr. Janou 
Kučerovou, na pronájem pozemku p. č. 1522/3, k. 
ú. Holešov, za účelem zřízení a užívání parkoviště 
dle předloženého návrhu;
 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje části městského po-
zemku p. č. 636, ostatní plocha, o výměře určené  
v GPL č. 238-4/2014 4 m2, k. ú. Tučapy u Holešo-
va, dle předloženého návrhu;

vzala na vědomí vyhlášení volných dní 25. - 27. 
6. 2014 ve 2. Základní škole Holešov ze závažných 
organizačních a technických důvodů;

I. doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit udělení „Velké pečeti města Holešova“ 
Mgr. Lence Poláškové a Mgr. Janě Slovenčíkové  

u příležitosti 40. výročí založení Holešovského 
dětského sboru Moravské děti;
II. schválila u této příležitosti udělení „Pamětní-
ho listu v deskách“ MgA. Martině Mergentalové;
 
I. schválila poskytnutí mimořádné finanční dota-
ce ve výši 5.000 Kč Mažoretkám Holešov, o. s., IČ 
22839089, Holešov, Osvobození 1659, na podporu 
účasti na Mistrovství Evropy v twirlingu, které se 
uskuteční ve dnech 17. – 20. 4. 2014 v belgickém 
Oostende; 5.000 Kč Gymnáziu Ladislava Jaroše 
Holešov, IČ 47935774, Holešov, Palackého 524, 
na podporu preventivního programu PEER-pro-
gram; 5.000 Kč Vyšší policejní škole a Střední 
policejní škole Ministerstva vnitra Holešov, IČ 
64422402, Holešov, Zlínská 991, na podporu pre-
ventivního programu PEER-program; Finanční 
částky budou čerpány z Fondu kultury, sportu  
a vzdělávání města Holešova;
II. neschválila žádost Střediska rané péče EDU-
CO Zlín, IČ 26986728, Zlín, tř. T. Bati 385, o po-
skytnutí finančního příspěvku na poskytování 
terénní sociální služby rané péče pro klienty z Ho-
lešova;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit následující prohlášení: Zastupitelstvo města 
Holešova schvaluje zařazení správního území 
města Holešova do území působnosti ISÚ MAS 
- Partnerství Moštěnka, o. p. s., na období 2014 

–2020. Zařazením do území působnosti ISÚ obci 
nevznikají žádné závazky vůči MAS; 

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit záměr zveřejnění prodeje pozemků dotčených 
stavbou „Jihovýchodního obchvatu Holešova“ 
Zlínskému kraji za sjednanou kupní cenu v sou-
ladu s „Dohodou o spolupráci při přípravě akce 
Silnice II/490: Holešov, JV obchvat“ ze dne 22. 8. 
2008 mezi Zlínským krajem, Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje a městem Holešov;

schválila prodej požárního automobilu TAT-
RA 815 CAS 32 na základě zveřejnění záměru  
o prodeji společnosti STROJÍRNA POTŮČEK,  
s. r. o., Slatiňany, Tovární 123, IČ 150 53 920, za 
kupní cenu 487.600 Kč; smlouva musí být uzavřena  
v termínu do 31. 7. 2014. Po marném uplynutí uve-
dené lhůty způsobené nabyvatelem bude smlouva 
uzavřena s dalším uchazečem ve vybraném pořadí;
I. revokovala usnesení Rady města Holešova  
č. 41/2014 ze dne 25. 2. 2014, kterým doporuču-
je Zastupitelstvu města Holešova schválit žádost 
společnosti Mopas, a. s., Holešov, Samostatnost 
1181, IČ 60708735, o odkoupení 5% podílu akcií 
města v této společnosti; 
II. nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
vyjádřit souhlas s prodejem 2.750 ks akcií města 
Holešova ve společnosti Mopas, a. s., Holešov, Sa-
mostatnost 1181, IČ 60708735.

schválilo předložený a doplněný program jednání 
Zastupitelstva města Holešova konaného dne 28. 
dubna 2014;

schválilo ověřovateli zápisu MUDr. Lenku Dúbra-
včíkovou a Ludmilu Štaudnerovou;

schválilo návrhovou komisi ve složení: Libor Liš-
ka, Bc. Renata Lochmanová a Josef Bartošek;

vzalo na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města Ho-
lešova ze dne 25. února 2014;

vzalo na vědomí informaci starosty města o čin-
nosti orgánů města od posledního jednání Zastu-
pitelstva města Holešova;

I. schválilo vystavení plné moci pro starostu měs-
ta Pavla Svobodu k zastupování města Holešova 
na valné hromadě společnosti Vodovody a kanali-
zace Kroměříž, a. s., konané dne 29. 4. 2014; 
II. pověřilo starostu města hlasovat na této valné 
hromadě proti převodu akcií města Holešova na 
další subjekt;
 
I. přerušilo projednávání zprávy týkající se vyjád-
ření k žádosti o odkoupení 5% podílu akcií města 
Holešova ve prospěch společnosti Mopas, a. s., 
Holešov, Samostatnost 1181, a 
II. pověřilo starostu města Pavla Svobodu zajistit 
vypracování znaleckého posudku tržní ceny akcií 
včetně informace o hospodaření této společnosti;

schválilo nákup cisternové automobilové stříkač-
ky (CAS) pro jednotku SDH Holešov, na kterou 
pro letošní rok město získalo účelovou dotaci od 

2. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 28. dubna 2014, mimo jiné

Ministerstva vnitra ČR ve výši 1 mil. Kč a dotaci 
od Krajského úřadu Zlínského kraje ve výši 0,5 
mil. Kč s tím, že náklady na pořízení nového vozi-
dla bez vybavení činí 4,5 mil. Kč;
  
schválilo výkup pozemku p. č. 1919/4 v k. ú. Ho-
lešov o výměře 10 m2, oddělený geometrickým 
plánem č. 1749-94/2012 z pozemku p. č. 1919  
v k. ú. Holešov, v souvislosti se stavbou Jihový-
chodního obchvatu Holešova za cenu 100 Kč/m2;
 
I. schválilo bezúplatné převzetí stavebního objek-
tu SO 208 - Most na polní cestě C 155 přes R49  
v km 4,354, umístěný v katastrálním území Třebě-
tice, který bude veden přes rychlostní silnici R49, 
včetně pozemků pod ním, vybudovaný v souvis-
losti se stavbou „Silnice R49, 4901 Hulín–Fryšták“ 
po jeho dokončení, z vlastnictví Ředitelství silnic  
a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, 
do vlastnictví města Holešova
II. pověřilo starostu města Pavla Svobodu uzavře-
ním všech potřebných smluv a deklarace o spo-
lupráci mezi Zlínským krajem, městem Holešov, 
obcí Třebětice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
Správa Zlín v souvislosti s převzetím stavby SO 
208 Most na polní cestě C 155 v k. ú. Třebětice;

schválilo uzavření dohody o spolupráci a majet-
kovém vypořádání po dokončení stavby mezi obcí 
Přílepy a městem Holešov v souvislosti s připra-
vovanou stavbou „Cyklostezka Přílepy“ za těchto 
podmínek:
 1. a) žádost o příspěvek ze SFDI podá samostatně 
obec Přílepy
b) výkupy pozemků zajistí a uhradí obec Přílepy
c) náklady za vynětí ZPF uhradí obec Přílepy 
d) město Holešov se bude podílet na výstavbě 

cyklostezky finanční částkou ve výši příjmu z po-
platku za vynětí ZPF 
e) projektové dokumentace zajistí a uhradí obec 
Přílepy
f) náklady na výběrové řízení uhradí obec Přílepy
g) náklady stavby a potřebného technického zajiš-
tění uhradí obec Přílepy
h) ostatní náklady potřebné k řádnému provedení 
stavby uhradí obec Přílepy

2. a) budoucí vlastníci - každá obec bude vlastnit 
část stezky na svém území obce
b) obec Přílepy předá bezúplatně městu Holešov 
do vlastnictví po dokončení stavby a kolaudaci část 
stezky včetně pozemků na území města Holešova
c) údržbu (letní, zimní) a opravy stezky zajistí 
obec Přílepy

schválilo záměr zveřejnění prodeje pozemků do-
tčených stavbou „jihovýchodního obchvatu Ho-
lešova“ Zlínskému kraji za sjednanou kupní cenu 
v souladu s „Dohodou o spolupráci při přípravě 
akce Silnice II/490: Holešov, JV obchvat“ ze dne 
22. 8. 2008 mezi Zlínským krajem, Ředitelstvím 
silnic Zlínského kraje a městem Holešov;
II. pověřilo Radu města Holešova sjednáním 
kupní ceny v souladu s uvedenou dohodou.

schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje byd-
lení města Holešova žadatelům dle předloženého 
seznamu;
 
schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti inženýrské sítě na pozemky p. 
č. 694, vodní plocha, v katastrálním území Tučapy 
u Holešova, zapsaném na LV č. 450, p. č. 3705/1, 
vodní plocha, v katastrálním území Holešov, >>>
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>>> zapsaném na LV č. 2571, p. č. 3705/2, vodní 
plocha, v katastrálním území Holešov, zapsaném 
na LV č. 2571, p. č. 3705/3, vodní plocha, v kata-
strálním území Holešov, zapsaném na LV č. 2571, 
p. č. 1041/1, vodní plocha, v katastrálním území 
Všetuly, zapsaném na LV č. 441, p. č. 1041/5, vodní 
plocha, v katastrálním území Všetuly, zapsaném 
na LV č. 441, p. č. 1041/6, vodní plocha, v katas-
trálním území Všetuly, zapsaném na LV č. 441, p. 
č. 274, vodní plocha, v katastrálním území Količín, 
zapsaném na LV č. 40, a p.č. PK 279/1, v katastrál-
ním území Količín, zapsaném na LV č. 40, mezi 
městem Holešov a Povodí Moravy, s. p., se sídlem 
v Brně, IČ 70890013, v souvislosti s investiční akcí 
„Holešovsko sever - kanalizace“ dle předloženého 
návrhu; 
II. pověřilo starostu města Pavla Svobodu podpi-
sem této smlouvy;

schválilo rozpočtové opatření města Holešova  
č. 2/2014 a rozpočet Fondu kultury, sportu  
a vzdělávání pro rok 2014 dle předloženého návrhu  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů;
 
neschválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014,  
o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podob-
ných her a o stanovení zákazu provozování výher-
ních hracích přístrojů na celém území obce, dle 
předloženého návrhu;

přerušilo projednávání zprávy týkající se návrhu 
na vyhlášení místního referenda, a to do příštího 
zasedání zastupitelstva města; 

schválilo zveřejnění záměru prodeje městského 
pozemku p. č. st. 192/2, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 7 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, dle 
předloženého návrhu;

schválilo zveřejnění záměru prodeje části měst-
ského pozemku p. č. 636, ostatní plocha, o výmě-
ře určené v GPL č. 238-4/2014 4 m2, k. ú. Tučapy  
u Holešova, dle předloženého návrhu;

schválilo zveřejnění záměru prodeje části měst-
ského pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, o výmě-
ře určené v GPL č. 240-29/2014 8 m2, k. ú. Tučapy 
u Holešova, dle předloženého návrhu;

schválilo zveřejnění záměru prodeje městského 
pozemku p. č. 1868/37, zastavěná plocha a nádvoří,  
o vým. 4 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;

schválilo zveřejnění záměru prodeje městského 
pozemku p. č. 2586/10, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 23 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu;

schválilo zveřejnění záměru prodeje části městské-
ho pozemku p. č. 364/3, ostatní plocha, o výměře 
cca 14 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu;

neschválilo zveřejnění záměru prodeje částí měst-
ských pozemků p. č. 4070, zahrada, p. č. 4069, vod-
ní plocha, a p. č. 4068, ostatní plocha, a městských 
pozemků p. č. 4071, ostatní plocha, p. č. 4072, 
vodní plocha, a p. č. 4073, ostatní plocha, vše k. ú. 
Dobrotice, dle předloženého návrhu;

schválilo prodej části městského pozemku p. č. 
2757/1, ostatní plocha, o výměře cca 70 m2, k. ú. 
Holešov, Ing. Stanislavu a Aleně Zbrankovým za 
kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spo-
jené; smlouva musí být uzavřena v termínu do  
27. 6. 2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty 
pozbývá toto usnesení platnost;

schválilo prodej části městského pozemku p. č. 
208/1, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, k. ú. 
Holešov, Ing. Tomáši a Ivetě Šimčíkovým za kup-
ní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené; 
smlouva musí být uzavřena v termínu do 27. 6. 
2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá 
toto usnesení platnost;

schválilo podání žádosti na Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 
pozemku p. č. 3437/1, vodní plocha, o výměře 
14.206 m2, k. ú. Holešov, do vlastnictví města Ho-
lešova ve veřejném zájmu; pozemek p. č. 3437/1 je 
součástí funkčního lokálního Územního systému 
ekologické stability (ÚSES) v biokoridoru K16;

schválilo 1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 135/5, 
jehož součástí je stavba občanského vybavení bez č. 
p./če, k.ú. Holešov, z vlastnictví Tělovýchovné jed-
noty Holešov do vlastnictví města Holešova.

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o užívá-
ní místnosti (tělocvična v budově č. p. 1419 v ul. 
Pivovarská v Holešově) s Tělovýchovnou jednotou 
Holešov, o. s., dle předloženého návrhu.

schválilo za účelem vyřešení kritické dopravní 
situace na křižovatce v ul. Palackého - 6. května 
v Holešově; 
1. úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 2/3 
pozemku p. č. 70, jehož součástí je stavba Všetuly, 
č. p. 127, rodinný dům, na pozemku p. č. 70, k. ú. 
Všetuly, LV č. 1705, z majetku Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových do majetku města 
Holešova za maximální kupní cenu 297 000 Kč;
2. úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/3 
pozemku parcela č. 70, jehož součástí je stavba 
Všetuly, č. p. 127, rodinný dům, na pozemku p. č. 
70, k. ú. Všetuly, LV 1705, z majetku Zdeňky Mar-
kové do majetku města Holešova za maximální 
kupní cenu 150 000 Kč;

schválilo smlouvu o společném postupu zadava-
telů při realizaci projektu Komplexní odbavova-
cí, řídicí a informační systém veřejné dopravy ve 
Zlínském kraji - KORIS se Zlínským krajem, tř. T. 
Bati 21, IČ 70891320, dle předloženého návrhu;

schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
ve výši 50 000 Kč Charitě Holešov, IČ 47930063 
na úhradu energií v městských objektech č. p. 97 
na nám. Svobody, č. p. 658 v ul. Tyršova, č. p. 1134  
a 1136 v ul. Havlíčkova a č. p. 1597 v ul. Novosady 
v Holešově, které má Charita Holešov ve výpůjčce 
a ve kterých poskytuje pečovatelskou službu; 

schválilo Ing. Františku Rafajovi udělení ceny 
města Holešova „Osobnost města Holešova“ za rok 
2013, „Velké pečeti města Holešova“, finanční od-
měny ve výši 5 000 Kč; Finanční částka bude čer-
pána z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města 
Holešova;

schválilo rozdělení dotace města Holešova z Fon-
du kultury, sportu a vzdělávání: 1) tzv. „Akce mi-
lion 2014“a 2) tzv. mimořádné finanční dotace dle 
předloženého návrhu;

schválilo udělení „Velké pečeti města Holešova“ 
Mgr. Lence Poláškové a Mgr. Janě Slovenčíkové  
u příležitosti 40. výročí založení Holešovského 
dětského sboru Moravské děti; 

schválilo toto prohlášení: Zastupitelstvo města 
Holešova schvaluje zařazení správního území měs-
ta Holešova do území působnosti ISÚ MAS - Part-
nerství Moštěnka, o. p. s., na období 2014–2020. 
Zařazením do území působnosti ISÚ obci nevzni-
kají žádné závazky vůči MAS;   

Oznámení o přesunutí 
stavebního úřadu 
(odboru územního plánování 
a stavebního řádu MěÚ Holešov)
Odbor územního plánování a stavebního 
řádu Městského úřadu Holešov (stavební 
úřad) se přestěhoval z dosavadních prostor 
v Tovární ulici v Holešově. Od 19. května 
tento útvar sídlí   v  hlavní budově Měst-
ského úřadu Holešov v Masarykově ulici  
č. p. 628, a to ve druhém patře.

Městský úřad Holešov, Odbor územního plá-
nování a stavebního řádu (dále jen „pořizovatel“) 
jako orgán obce příslušný dle ust. § 6 odst.1 písm. 
c) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) před-
kládá v souladu s ust. § 55 odst. 1  a  za použití § 47 
odst. 2) stavebního zákona návrh Zprávy o uplat-
ňování územního plánu Kostelec u Holešova 
v uplynulém období 2009-2013 (dále jen Zpráva), 
která obsahuje pokyny pro zpracování změny č.1 
územního plánu Kostelec u Holešova.

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2009–2013

Zpráva je vystavena k  veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, 
tj.: od  6. 5. 2014  do  5. 6. 2014. Návrh Zprávy je 
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru územ-
ního plánování a stavebního řádu Městského úřadu 
Holešov, Masarykova 628, dveře č. 315 a na Obecním 
úřadu Kostelec u Holešova. Návrh Zprávy je rovněž 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na webové adrese města Holešov www.holesov.cz  
a obci Kostelec u Holešova www.kostelecuholesova.cz.

Patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce 
se veřejná vyhláška považuje za doručenou.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhláš-
ky, tj. od 21. 5. 2014, může každý uplatnit u poři-
zovatele písemnou připomínku k návrhu Zprávy.  
K  později uplatněným připomínkám se nepři-
hlíží. 

Své připomínky k návrhu Zprávy o uplat-
ňování Územního plánu Kostelec u Holešova  
v uplynulém období 2009–2013 podávejte písem-
nou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad 
Holešov, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Masarykova 628, 769 17 Holešov.
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Městský úřad Holešov, Odbor územního plá-
nování a stavebního řádu (dále jen „pořizovatel“) 
jako orgán obce příslušný dle ust. § 6 odst.1 písm. 
c) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) před-
kládá v souladu s ust. § 55 odst. 1  a  za použití 
§ 47 odst. 2) stavebního zákona návrh Zprávy  
o uplatňování územního plánu Martinice 
v uplynulém období 2009–2013 (dále jen Zprá-
va), která obsahuje pokyny pro zpracování změ-
ny č. 1 územního plánu Martinice.

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Martinice v uplynulém období 2009–2013

Zpráva je vystavena k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznáme-
ní, tj.: od  24. 4. 2014  do  26. 5. 2014.

Návrh Zprávy je rovněž vystaven k veřejné-
mu nahlédnutí na Odboru územního plánování 
a stavebního řádu Městského úřadu Holešov, 
Masarykova 628, dveře č. 315 a na Obecním úřa-
du Martinice. Současně je návrh Zprávy zveřej-
něn způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webové adrese města Holešov www.holesov.cz  
a obci Martinice www.martinice.cz.

Patnáctý den po dni vyvěšení na úřední des-
ce se veřejná vyhláška považuje za doručenou. Do 
15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. od 
10. 5. 2014, může každý uplatnit u pořizovatele 
písemnou připomínku k návrhu Zprávy.  K poz-
ději uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

Své připomínky k návrhu Zprávy o uplat-
ňování Územního plánu Martinice v uplynulém 
období 2009–2013 podávejte písemnou formou  
a zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov, Od-
bor územního plánování a stavebního řádu, Ma-
sarykova 628, 769 17 Holešov.

Městský úřad Holešov, Odbor územního 
plánování a stavebního řádu - úřad územního 
plánování (dále jen pořizovatel) jako orgán obce 
příslušný podle ust.  § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č.  183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje  
v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona zveřej-
nění (doručení) návrhu Územního plánu Rymi-
ce. Do návrhu Územního plánu  Rymice je možno 

Veřejná vyhláška
nahlédnout ode dne  vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 
od 6. 5. 2014 do 20. 6. 2014: u pořizovatele (MěÚ 
Holešov, Odbor územního plánování a stavební-
ho řádu, Masarykova 628, Holešov, dveře č. 315) 
na Obecním úřadu Rymice na elektronickou po-
dobu na www.holesov.cz (na adrese http://www.
holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-pla-
novani-a-stavebniho-radu/uzemne-planovaci-
dokumentace-rozpracovana). Veřejná vyhláška se 
považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěše-

ní na úřední desce. Do 30 dnů ode dne doručení 
veřejné vyhlášky (tj. do 20. 6. 2014 včetně)  může 
každý v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona 
uplatnit k návrhu Územního plánu Rymice u po-
řizovatele písemné připomínky. K později uplat-
něným připomínkám se nepřihlíží.

Své připomínky podávejte písemnou for-
mou na adresu pořizovatele MěÚ Holešov, Odbor 
územního plánování a stavebního řádu, Masary-
kova 628, 769 01 Holešov.

V sobotu 3. května jsme si připomněli osvo-
bození Količína po druhé světové válce. Samotné 
oslavy osvobození začaly příjezdem asi 30 vojáků 
ze Spolku přátel odboje II. světové války v dobo-
vých uniformách Československé armády a s do-
bovou technikou. Své funkce a hodnosti mají mezi 
sebou dány, tudíž každý se chopil svého a na návsi 
vyrostla polní nemocnice s  plným vybavením, 
štáb a polní kuchyně a od 14.00 probíhala na náv-

V Količíně jsme si připomněli 69. výročí osvobození obce
si prohlídka těchto zařízení. Dále bylo přistaveno 
k nahlédnutí obrněné vozidlo a vojenské terénní 
vozidlo. 

V polní nemocnici probíhala reálná ukázka 
ošetření zraněného, byly představeny nástroje, 
které se za války používaly při nutných chirurgic-
kým zákrocích. Myslím, že každý si zde mohl uvě-
domit, jak strašné je válečné období. Na přítom-
ných vojácích bylo vidět, jak doslova žijí dobou  

a událostmi války a jsou ochotni šířit a sezna-
movat lidi s  hrůzami, které se staly. V  17 hodin 
vyšel od budovy osadního výboru slavnostní prů-
vod místních obyvatel spolu s představiteli města 
k hrobu padlých vojáků a občanů Količína, kteří 
se zasadili o osvobození obce. Po pietním aktu 
dále probíhala prohlídka dobových rekvizit.

Radovan Kaňa 

Holešov (JZ) - Z rukou představitelů města 
Holešova převzal dar společně s gratulací a slovy 
díků další z jubilujících dárců krve, holešovský 
občan Vítězslav Zicháček. O finanční odměně pro 

Vítězslav Zicháček daroval svoji krev již po sté
něj ve výši 3000 Kč rozhodla rada města na svém 
jednání 25. února na základě informace primář-
ky hematologicko-transfuzního oddělení Krajské 
nemocnice T. Bati ve Zlíně. V  roce 2006 dostal 

Vítězslav Zicháček vyznamenání města - Pamětní 
list v  deskách - za svůj padesátý bezpříspěvkový 
dar krve. Po vzájemném přivítání, poděkování  
a předání daru následovala neformální beseda.        
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2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

Ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍČNÍ Č. P. 1475,  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
BOŘENOVSká, DělNICká, HaNkEHO, HOlajka, HORNÍ, NáBŘEžÍ, 
NáM. DR. E. BENEšE (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 88), 
NáM. F. X. RICHTRa, NáM. SV. aNNY, NáM. SVOBODY, PŘEROVSká, 
PŘÍČNÍ, STŘElNICE, TŘEšňOVé SaDY, TUČaPSká, U RUSaVY, 
VÍTězSTVÍ, záMECká, žElkOV.

Ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost: 1. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY 
Č. P. 630 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
Malá, MaSaRYkOVa, NáM. DR. E. BENEšE (20, 21,  25, 26, 32, 33, 
38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 1245, 1614), PIVOVaRSká, 
SMETaNOVY SaDY, TYRšOVa (657, 658, 987, 1103, 1162, 1163),  
U POTOka.

Ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost: záklaDNÍ UMělECká škOla F. X. RICHTERa, 
BEzRUČOVa Č. P. 675
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BEzRUČOVa, BOžENY NěMCOVé, DRáSalOVa, DVOŘákOVa, 
jaROšOVa, jIRáSkOVa, k VěTŘákU, kOMENSkéHO, kVěTNá, 
lUHY, OSVOBOzENÍ, PaRTYzáNSká, PlajNEROVa, SaDOVá, 
SPORTOVNÍ, TOVáRNÍ (917, 918, 919, 920, 921, 922, 1093, 1097, 1099, 
1167, 1280), TYRšOVa (703, 1003, 1094, 1135, 1138, 1145,1276, 1352, 
1353, 1441, 1442, 1443, 1446, 1449, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 
1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 
1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 
1486, 1487, 1499, 1556, 1561, 1578, 1584, 1586, 1662), U kaSáREN, 
ÚjEzD, VěTŘák, zlÍNSká.

Ve volebním okrsku č. 4
Volební místnost:  2. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY Č. P. 625
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
GROHOVa, NáDRažNÍ, OČaDlÍkOVa, PalaCkéHO (436, 438, 493, 
494, 495, 499, 504, 507, 508, 510, 513, 520, 521, 523, 524, 530, 531, 
532, 533, 535, 539, 540, 544, 545, 728, 729, 741, 742, 743, 769, 777, 813, 
821, 856, 859, 960, 961, 962, 974, 1063, 1090, 1110, 1128, 1168, 1169, 
1232, 1233, 1252, 1278, 1287, 1339, 1340, 1341, 1400, 1412, 1431, 1452, 
1478, 1494, 1577, 1634, 1666, 1667), PlaČkOV, SaMOSTaTNOST, za 
DRaHOU.

Ve volebním okrsku č. 5
Volební místnost: BUDOVa MěSTSkéHO ÚŘaDU II. 
TOVáRNÍ Č. P. 1407
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
HOlEšOVSká, TOVáRNÍ (1100), U lETIšTě.

Ve volebním okrsku č. 6
Volební místnost: DůM S PEČOVaTElSkOU SlUžBOU, NOVOSaDY 
Č. P. 1597
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BaRTOšOVa, DlažáNkY, HaVlÍČkOVa, NáRODNÍCH BOjOVNÍků, 
NERUDOVa, NOVOSaDY (351, 352, 353, 354, 358, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 765, 768, 770, 857, 1068, 1290, 1437, 
1496, 1566, 1568, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601, 
1602, 1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642), SUšIlOVa, škOlNÍ.

Ve volebním okrsku č. 7
Volební místnost: MaTEŘSké CENTRUM SRDÍČkO, škOlNÍ 
Č. P. 1582
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
NOVOSaDY (1247, 1286, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357, 1358, 1359, 
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1500, 1501, 1502, 
1503, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 
1575, 1576).

Ve volebním okrsku č. 8
Volební místnost: 3. zš HOlEšOV, DRUžBY Č. P. 329
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
a Všetulích:
DRUžBY, DUkElSká (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424), Ha-
NáCká, kRáČINY, PalaCkéHO (129, 130, 133, 135, 136, 191, 200,  
224, 244, 245, 257, 258, 260, 263, 264, 270, 308, 319, 330, 333, 359, 
411), SlOVENSká.

Ve volebním okrsku č. 9
Volební místnost: STŘEDISkO VOlNéHO ČaSU p. o. 
TYMY VšETUlY, SOkOlSká Č. P. 70
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
- Všetulích:
6. kVěTNa, DUkElSká (47, 51, 54, 56, 57, 69, 85, 89, 99, 155), kRáT-
ká, MÍRU, OVOCNá, PalaCkéHO (23, 59, 60, 147, 157, 183, 188, 193, 
203, 222, 229, 232, 262, 306, 432, 502), POlNÍ, RůžIČkOVa, RYMICká, 
SOkOlSká, za CUkROVaREM, za VODOU, zaHRaDNÍ.

Ve volebním okrsku č. 10
Volební místnost: BUDOVa OV TUČaPY, TUČaPY Č. P. 68,  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
- Tučapech.

Ve volebním okrsku č. 11
Volební místnost: BUDOVa škOlY DOBROTICE, DOBROTICE  
Č. P. 96, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Holešově - Dobroticích.

Ve volebním okrsku č. 12
Volební místnost: BUDOVa OV žOPY, žOPY Č. P. 63, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Žopích.

Ve volebním okrsku č. 13
Volební místnost: BUDOVa OV kOlIČÍN, kOlIČÍN Č. P. 93, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Količíně.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

Starosta města Holešova podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 23. 5. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

a dne 24. 5. 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 
        

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného člen-
ského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem  voleb do Evropského parlamentu  hlasovací lístky. Ve dnech  voleb do Evropského parlamentu volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pavel Svoboda
starosta Holešov dne 5. 5. 2014
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POZVÁNKA
Dny města Holešova a setkání partnerských 
měst – hlavní téma: „100 let od zahájení světové 
války 1914“ 

SOBOTA 24. května 2014
14.00 – 16.30 h. VYSTOUPENÍ 
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ 
A PROMENÁDNÍ KONCERT 
Vystoupení folklorních souborů regionu a také  
hostů z partnerských měst 
zámecký park

17.00 – 19.00 h. OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ MĚSTA
Předání ocenění významným osobnostem města 
za loňský rok
sala terrena zámku

21.00 h. FESTIVAL MUSICA HOLEŠOV
JOSEF MYSLICEČEK – 
OPERA MONTEZUMA 
Neopakovatelné upravené scénické provedení 
známého díla J. Myslivečka
nádvoří zámku (velký sál)

NEDĚLE – 25. května 2014
9.30 h. SLAVNOSTNÍ MŠE ZA MĚSTO 
A JEHO OBYVATELE
kostel N. P. Marie

Dny města Holešova - 23. až 27. května 2014
11.00 h. Matiné 
HRAJE HOLEŠOVSKÝ KOMORNÍ 
ORCHESTR 
nádvoří zámku (sala terrena)

ÚTERÝ 27. května 2014
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z TZV. 
AKCE MILION + KULTURNÍ PROGRAM A 
SETKÁNÍ
Velký sál zámku v 18.00 hodin 

Organizátoři: město Holešov – hlavní garant, 
Městské kulturní středisko Holešov a Středisko 
volného času a další

R. Seifert

NOC KOSTELŮ
s programem 

Pátek – 23. 5. 2014
Kostel Nanebevzetí P. Marie

17:50 18:00 Záhajení Noci kostelů 
a mše sv.

18:45 19:30 Pevnost Boyard - soutěž ne-
jen pro děti

19:00 21:30
Královský nástroj - pro-
hlídka varhan a chrámového 
kůru 

19:00 23:00 Tajemství chrámu - prohlíd-
ka farního kostela 

19:30 20:00 Společné představení minist-
rantů a scholy z Holešova 

20:30 21:15 Tancuj, zpívej, raduj se - 
tance žáků ZUŠ v Holešově 

21:00 22:30 In vino veritas - ochutnávka 
mešního vína na oratoři 

21:00 22:30 Přejdi Jordán... 
- obnova křtu 

23:00 23:45
Světlo dnes zazáří... - zpěvy 
v  podání Hol. chrámového 
sboru 

23:45 00:00 Boží požehnání
Kostel sv. Anny

19:00 20:00 Pat a Mat – představení 
profese kostelníka 

19:00 20:00 Holka v dlouhé sukni - Jaké 
je být řádovou sestřičkou 

19:00 21:00 Komentovaná prohlídka 
kostela sv. Anny

20:00 20:15 Nebe plné hvězd - 
netradiční prohlídka 

21:00 22:00
Světýlkový koncert - koncert 
Holešovského komorního 
orchestru při svíčkách

 

V  záplavě mnoha akcí i příchodu jara jsme 
si ani moc neuvědomili, že před deseti lety – tedy 
1. května 2004 – se Česká republika stala oficiál-
ně členskou zemí Evropské unie. Po těchto deseti 
letech má asi každý Čech na členství a spojené 
souvislosti rozdílný pohled. Přesto je třeba říci, že 
jsme se stali plnohodnotnou součástí společenství 
evropských zemí.

Tuto důležitou informaci jsme si mohli při-
pomenout 1. května při programu „Malá Evropa“, 
který připravilo Středisko volného času Holešov 
(TyMy Všetuly) ve spolupráci s  místními třemi 
základními školami. Návštěvníci nádvoří zámku 
se mohli zastavit ve stáncích Velké Británie, Itálie, 
Řecka a Španělska a poznat v podání dětí našich 
škol tamější zvyky i lákadla. Přestože se nejednalo 

První květen je oficiálním dnem vstupu do Evropy
o představení hlavních tahounů evropského dění, 
byl program sestaven velmi fundovaně a na vyso-
ké úrovni. Návštěvníci si mohli uvědomit, že do 
Evropy skutečně patříme a že za posledních deset 
či respektive víc než dvacet let jsme se do států Ev-
ropy skutečně zařadili a dokonce je už i důvěrně 
známe. A především mladí lidé jsou již skutečný-
mi Evropany!

Za uvedený program a připomenutí této zá-
važné události si zaslouží upřímné poděkování  
SVČ Holešov v čele s J. Vaclachovou a také vedení 
a především organizátoři a účastníci z  jednotli-
vých základních škol města. Ti se na organizaci 
a představení zemí ve svém volném čase státního 
svátku velmi ochotně a se zájmem podíleli a pro-
gram různými způsoby obohatili !

A trocha historie: V roce 1998 byla zahájena 
přístupová jednání s ČR a dalšími žadateli o vstup 
a 31. března 1998 zahájila EU jednání s ČR a další-
mi státy lucemburské skupiny (ČR, Slovinsko, Es-
tonsko, Kypr, Maďarsko a Polsko) o jejich vstupu 
do unie. Smlouva o přistoupení byla podepsána 
16. dubna 2003 v Aténách za účasti prezidenta  
V. Klause a premiéra Vl. Špidly. V nových člen-
ských státech kromě Kypru byla smlouva schvále-
na referendy - v ČR 13. a 14. 6. 2003. Pro schválení 
smlouvy se vyslovilo 77,3 % hlasujících a volební 
účast byla 55,2 %. Na základě vyjádření Ústavního 
soudu potvrdil v červenci 2003 platnost referen-
da prezident Klaus. Smlouva vstoupila v platnost  
1. května 2004.

R. Seifert

Podobně jako v  minulých letech, i o letošních prázdninách zabezpečí 
kromě tří dnů holešovské mateřské školy provoz ve všech pracovních dnech 
července a srpna. Město Holešov a zaměstnanci školek se tím snaží co nejví-
ce vyhovět zájmu veřejnosti o umisťování dětí do těchto zařízení i přes letní 
období.
Prázdninový provoz mateřských škol bude zajištěn od 1. 7. 2014 do 27. 8. 
2014 takto:
Od 1. 7. do 25. 7. 2014 – zajišťuje provoz Mateřská škola Sluníčko (Havlíčkova ul.)
Od 28. 7. do 8. 8. 2014 – zajišťuje provoz Mateřská škola Masarykova ul.
Od 11. 8. do 27. 8. 2014 – zajišťuje provoz Mateřská škola Radost (Grohova ul.)

Letní provoz má i svá omezení a zájemci by se měli co nejdříve informo-
vat na jednotlivých pracovištích mateřských škol ve městě a místních částech 
o dalších podrobnostech k prázdninovému provozu.

Rudolf Seifert

Upozornění  voličům z volebních okrsků  č. 1, 6 a 8 ve městě Holešově 
(část středu města, část Novosad a část ul. Dukelská či Kráčin).

Městský úřad v Holešově byl upozorněn tiskárnou a distributorem hla-
sovacích lístků, že některé obálky s hlasovacími lístky, které byly již rozneseny 
voličům ve výše uvedených volebních okrscích (do úterý 13. 5.), mohou být 
nekompletní. Z tohoto důvodu obyvatelé z těchto lokalit obdrží novou sadu 
hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu. Nová sada bude řád-
ně označena.

Za uvedené opatření se pracovníci městského úřadu a město omlouvají, 
i když nenesou na uvedené skutečnosti žádnou vinu. 

Pokud budou mít voliči nějakou pochybnost o počtu nebo správnos-
ti hlasovacích lístků ve svých obálkách, mohou si je nechat zkontrolovat na 
městském úřadu (Masarykova 628) nebo přímo u volebních komisí ve voleb-
ních místnostech ve dnech voleb 23. a 24. května.

Rudolf Seifert
místostarosta

Provoz mateřských škol 
o prázdninách nebude přerušen

Volby do Evropského parlamentu
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Jsem-li panem starostou napadán v dubno-
vém Holešovsku z „pomluv, lží a účelové mani-
pulace skupiny méně informované veřejnosti“, 
nemohu přehlédnout na straně 3, a to hned vedle 
výše uvedené citace článek „Výherní hrací auto-
maty v Holešově“, ve kterém jsou uvedeny počty 
automatů ve městě. Jedná se však o automaty „sta-
ré konstrukce“-VHP, které povolovalo město. 

Po této stránce se nedá nic vytknout. Chybí 
mi tady druhá část pravdy, a to zásadní, že ke 
konci roku 2013 je ve městě na 27 adresách po-

Polopravda v Holešovsku
voleno ministerstvem financí přes 200 dalších 
přístrojů!!!

Není to další důkaz o zveřejňování účelo-
vých informací v Holešovsku ve prospěch pana 
starosty?

Pokud se týká informace o aktivitách ná-
městka za KDU-ČSL na ministerstvu financí, tak 
si dovoluji doplnit, že pan Ondřej Závodský již 
provedl několik zásadních kroků ke změně situa-
ce, která nahrávala hráčské lobby.
Ministerstvo financí:

-zavedlo vydávání povolení na 1 rok místo dříve 
až na 10 let
-do července zruší povolení na 10 000 přístrojů
-navrhne ještě letos novelu zákona, jejímž výsled-
kem bude vyšší výběr daní o cca 700 mil. Kč.  

 
Jsem rád, že to, co se nám nedaří „dole“ v za-

stupitelstvu, tak „nahoře“ se blýská na lepší časy,  
a že KDU-ČSL je u toho.

Ing. Pavel Karhan
zastupitel za KDU-ČSL

předseda MO KDU-ČSL

V  čísle 4 tohoto ročníku Holešovska jsme 
uveřejnili článek pracovníků Finančního odboru 
MěÚ Holešov o výherních hracích přístrojích, 
které byly povolovány v minulosti městem. Proto-
že se některým čtenářům našeho měsíčníku jevila 
tato statistika jako neúplná, dovolujeme si doplnit 
naše původní čísla těmito údaji:

rok

počet 
zařízení 

v Holešově 
celkem

počet ks 
VHP - 

povoluje 
město

terminály 
- povoluje 

MF

2011 249 41 208

2012 242 34 208

2013 311 23 288

2014 214 8 206

Z uvedené tabulky k 25. 4. 2014 je patrné, že 
se v republice objevují 2 druhy hracích automatů. 

1/ Starší druh automatů, tzv. výherní hrací 
přístroje - VHP, které povolovaly obce. Vyskyto-

A ještě jednou loterijní hry v Holešově
valy se ve většině restaurací i na jiných místech. 
Jejich počet gradoval v našem městě v r. 2006, kdy 
jsme jich povolili 100 ks. Dnes jsou již ve městě 
téměř před vymizením. Částečně je to i poklesem 
počtu restaurací, kterých bylo nejvíc asi před 6 lety. 
O těchto přístrojích byla řeč v dubnovém čísle.

2/ Novější druh automatů, tzv. videoterminá-
ly, povoluje ministerstvo financí a město nemělo 
až do nedávné minulosti na počet videoterminálů 
žádný vliv. V  našem případě je většina povolení 
vydaných ministerstvem platná do roku 2017. 
Terminály jsou napojené na centrální servery 
loterijních firem a umožňují vyšší sázky i výhry 
i prohry. Objevují se převážně v hernách, a tudíž 
pod přísnější kontrolou. Proto majitelé loterijních 
společností prohlašují, že mají zájem o omezení 
negativních vlivů na hrající osoby.

Pro úplnost informací uvádíme ještě částky, 
které město obdrželo z loterií za rok 2013:
 10,7 mil. Kč (místní a celostátní sázky z hracích 
automatů)
0,5 mil. Kč (celostátní loterie – sazka, sportka atd.)
11,2 mil. Kč celkem

Z těchto peněz se 5 mil. Kč poslalo do fon-
du města, z něhož se dotují aktivity neziskových 
organizací v oblasti kultury, sportu a vzdělávání. 
Zbytek příjmů z loterií 6,2 mil. Kč posloužil pro 
posílení rozpočtu města. Jen pro představu ob-
čanů - bez těchto financí by se v  roce 2013 ne-
provedla jedna z následujících položek rozpočtu: 
např. oprava nádvoří zámku (4,8 mil.) nebo opra-
va střechy zámku (4,8 mil.) nebo protipožární 
opatření v Centru pro seniory (5,8 mil.) nebo vý-
daje celé městské policie (6 mil.).

Výše uvedené údaje mají poskytnout čtená-
řům pouze kompletnější pohled na celou veřejně 
diskutovanou otázku loterií. V každém případě 
lze očekávat, že pokud vůbec padne v  budouc-
nu nějaké rozhodnutí o zákazu hraní nebo o za-
chování současného stavu nebo o určité regulaci 
loterií, pro město to vždycky bude kompromisní 
řešení. Nevyhraje ani jedna z dnes zbytečně roz-
vášněných názorových skupin.

D. Leško – finanční odbor města

Jednou z oblastí, která zaznamenala citelné 
změny po přijetí nového občanského zákoníku, je 
právě dědické právo. Předchozí občanský zákoník 
totiž obsahoval pouze několik ustanovení, jejichž 
obsah nebyl uspokojivý, a byl tak kritizován pře-
devším kvůli nedostatku respektu vůči vůli zůsta-
vitele. To se snaží napravit nová právní úprava, 
která přináší několik zásadních změn a nových 
institutů, které by tento nedostatek měly odstra-
nit. Nové možnosti, jako je například uzavření 
dědické smlouvy, však dosud využívány ve velké 
míře nejsou.

Nový občanský zákoník rozlišuje pojmy 
dědictví a pozůstalost. Pozůstalost je tvořena ce-
lým jměním zůstavitele kromě práv a povinností 
osobních. Pokud však taková práva či povinnosti 
byly uznány u orgánu veřejné moci, jsou rovněž 
součástí pozůstalosti. Dědictvím je pak pouze ta 
část pozůstalosti, která náleží dědici. Dědit může 
jak fyzická, tak právnická osoba. Fyzická osoba 
není v  dědickém právu nijak omezena (věkem 
či svéprávností), nemůže však dědit ten, kdo ze-
mře před či současně se zůstavitelem. Důvody 
dědické nezpůsobilosti, tedy vyloučení z  okru-

Dědické právo v novém občanském zákoníku
hu dědiců, jsou nově čtyři. Úmyslný trestný čin 
proti zůstaviteli či jeho příbuzným a zavrženíhod-
né jednání vůči zůstavitelově poslední vůli jsou 
převzaty z  předchozí právní úpravy, nově je dů-
vodem domácí násilí mezi manžely a zanedbání 
rodičovské odpovědnosti. Právnická osoba může 
dědit za předpokladu, že vznikne (pokud dosud 
neexistuje) nejpozději do jednoho roku od smrti 
zůstavitele.

Důvody dědění jsou na základě zákona, zá-
věti a nově pak i dědické smlouvy. Nový občanský 
zákoník klade důraz na osobní rozhodování člo-
věka o osudu svého majetku po jeho smrti, proto 
ustanovení, která taková rozhodnutí umožňují, 
počtem výrazně převyšují ustanovení týkající se 
dědění ze zákona, které by mělo nastat pouze ve 
výjimečných případech. 

Závěť a dědická smlouva jsou zákonem nazý-
vány jako pořízení pro případ smrti, neboť jejich 
obsahem je vyjádření vůle člověka, jak má být po 
jeho smrti s jeho majetkem naloženo. Závěť je již 
z  minulé právní úpravy známá a podmínky pro 
její pořízení jsou shodné. Posuzování její (ne)plat-
nosti však již není tak striktní, např. dobu jejího 

pořízení je možno označit i jinak než pouze přes-
ným datem, musí být však zřejmé, kdy byla závěť 
pořízena, a to především v případě, kdy vyjde na-
jevo, že bylo pořízeno více závětí, které si odpo-
rují. Zůstavitel může k závěti připojit tzv. vedlejší 
doložky, kterými jsou podmínka, doložka času 
a příkaz. Podmínka a doložka času jsou podob-
né instituty, u doložky času je však jisté, že určitá 
skutečnost v budoucnu nastane. 

Podmínkou tak může být např. dostudování 
vysoké školy po smrti zůstavitele, doložka času se 
pak váže k  určité skutečnosti, která v  budoucnu 
nastane. Příkazem zůstavitel přikazuje dědici, aby 
něco konal nebo se něčeho zdržel. Zákon výslovně 
umožňuje zůstaviteli, aby přikázal dědici zdržet se 
po dobu přiměřenou převedení majetku do vlast-
nictví jiného (např. aby neprodal dům do doby, 
než budou jeho děti zletilé). Zákon však myslí  
i na ochranu dědice, proto k vedlejším doložkám, 
které by dědice zřejmě obtěžovaly, příp. by byly 
v rozporu s veřejným pořádkem nebo by přikazo-
valy či zakazovaly uzavřít manželství, se nepřihlí-
ží. Novým institutem je dědická substituce neboli 
náhradnictví. >>>
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>>> Zůstavitel může ustanovit náhradníka 
dědici, který dědictví nenabude. Pokud poté na-
stane situace, že dědic dědit nechce nebo nemůže, 
nastupuje místo něj tento náhradník. Všechna 
omezení směřující k dědici pak přechází i na něj, 
avšak pouze za předpokladu, že je to možné vzhle-
dem k povaze věci, příp. že tato omezení nevylou-
čil přímo zůstavitel. 

Opět (po delší pauze) se v našem právu ob-
jevuje tzv. privilegovaná závěť, která může mít 
podobu závěti ústní nebo může být učiněna před 
starostou obce, na palubě lodi či letadla nebo ve 
válečném konfliktu. 

Tuto závěť lze pořídit za určitých mimořád-
ných okolností, kdy je osoba např. v  ohrožení 
života. Podmínky pro její pořízení jsou mno-

hem mírnější, zejména jsou zde nižší formální 
nároky.

Vzhledem k velkému rozsahu tohoto téma-
tu budou další instituty jako dědická smlouva, 
zákonná dědická posloupnost, odkaz či soupis 
pozůstalosti vysvětleny v příštím čísle Holešovska.

Mgr. Michaela Miklíková

Informace odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
z úseku sociálních služeb

V roce 2013 nabyla účinnosti novela zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů. Jednou z novelizo-
vaných oblastí je oblast náhradní rodinné péče. 
Cílem zákonné úpravy je zlepšení podmínek  
a větší podpora náhradních rodičů prostřednic-
tvím tzv. doprovázejících organizací, opačně stát 
náhradním rodičům ukládá také povinnosti, je-
jichž cílem je ochrana dětí v  náhradní rodinné 
péči a celkové zkvalitnění péče o tyto děti. Práva 
i povinnosti náhradních rodičů na straně jedné  
a doprovázející organizace na straně druhé v sou-
časnosti u všech pěstounů a poručníků upravuje 
písemná Dohoda o výkonu pěstounské péče. Na 
základě uzavřené dohody stát vyplácí doprováze-
jící organizaci finanční příspěvek, který je mož-
né čerpat na úhradu služeb pro náhradní rodiče  

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Holešov byl od ledna 2012, po převedení 
výplaty dávek hmotné nouze a dávek pro osoby se 
zdravotním postižením na Úřad práce ČR, vytvo-
řen úsek sociálních služeb, kde sociální práci vyko-
návají dvě sociální pracovnice. Klientem na tom-
to úseku je osoba starší 18 let z Holešova a všech 
spádových obcí MěÚ Holešov a také ze všech cí-
lových skupin – senioři, osoby se zdravotním po-
stižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Posledně jmenovanou skupinu tvoří občané, kteří 
se dostávají do obtížných životních situací nejčas-
těji z  důvodu nedostatečného příjmu, zadlužení 
a často nezajištěného bydlení. Jedná se jak o do-

spělé osoby žijící samostatně, tak o rodiny s dět-
mi. Sociální pracovnice úřadu tito občané poprvé 
vyhledávají nejčastěji na popud pracovníků úřadu 
práce, dále náš úřad kontaktují zdravotnická zaří-
zení, městská policie, rodinní příslušníci, sousedé 
apod. Sociální pracovnice městského úřadu těmto 
osobám poskytují sociální poradenství, zprostřed-
kovávají kontakt s  dalšími institucemi, nejčastěji 
s  poskytovateli sociálních služeb a soukromými 
subjekty nabízejícími ubytování. V Holešově pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením poskytuje 
sociální službu Charita Holešov, a to formou pří-
mé finanční pomoci v případě, že finanční pomoc 
je nezbytná a klient ji nemůže získat ze systému 

dávek pomoci v hmotné nouzi ani jiným způso-
bem. Dále na území města realizují sociální službu 
„Terénní programy“ organizace ARGO Zlín a Kon-
taktní centrum Plus Charity Kroměříž. Nejčastěji 
řešeným problémem u osob ohrožených sociálním 
vyloučením je zajištění ubytování, finančních pro-
středků, základní hygieny, ošacení a obuvi. Posky-
tovatele sociálních služeb, kteří jsou schopni kli-
entům tyto služby nabídnout - hygienické služby, 
šatník, nocleh, ubytování, dluhové poradenství, ře-
šení drogové problematiky, oslovujeme v okolních 
městech – Kroměříž, Otrokovice, Zlín.Využívání 
těchto služeb mimo město Holešov je ale pro vel-
kou část klientů problém.  VL

Informace odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
z úseku sociálněprávní ochrany dětí

a svěřené děti, a to v souladu se zákonem a uza-
vřenou dohodou o výkonu pěstounské péče. Může 
se jednat  např. o úhradu povinného vzdělávání 
pěstounů, úhradu krátkodobé péče o svěřené dítě 
v zákonem definovaných případech, úhradu péče 
o svěřené dítě v  rozsahu max. 14 dnů, ale také  
o úhradu nákladů doprovázející organizace na 
zajištění služby rodinám. Pěstounům stát vyplácí 
dávky pěstounské péče – odměnu pěstouna a pří-
spěvek na úhradu potřeb dítěte.   

Ve spádovém obvodu MěÚ Holešov v  sou-
časnosti odbor SVZ eviduje 13 pěstounských 
rodin. Z  nich má v  současnosti 6 rodin uzavře-
nu dohodu s naším úřadem, který také může být 
doprovázející organizací. Ostatní rodiny uzavřely 
dohody postupně během loňského roku s nestát-
ními neziskovými organizacemi, které musí mít 

pro tuto činnost vydáno pověření krajským úřa-
dem. S  rodinami a dětmi je pracovník doprová-
zející organizace v  pravidelném kontaktu min. 
jednou za 2 měsíce, průběžně pomáhá náhradním 
rodičům v  řešení nejrůznějších situací. Orgánu 
sociálněprávní ochrany dětí městského úřadu 
zůstává pravidelné sledování dítěte svěřeného do 
náhradní rodinné péče, v  kontaktu s  dítětem je 
minimálně jednou za 6 měsíců, ve stejném inter-
valu dostává od doprovázející organizace písem-
nou zprávu o její činnosti v rodině. Ve vzájemné 
spolupráci se tak snaží o co nejkvalitnější a co 
nejméně problémové zajištění průběhu náhradní 
rodinné péče jak ve vztahu k náhradním rodičům, 
tak ve vztahu ke svěřenému dítěti.   

VL

Městská policie Holešov upozorňuje všechny 
chovatele domácích zvířat a zejména pejsků, že i ve 
městě Holešově existuje obecně závazná vyhláška č. 
2/2006, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství. Podle vlastní analýzy, kte-
rou si městská policie sama provedla v předchozích 
dvou měsících, je situace ve městě Holešov vícemé-
ně přijatelná. Strážníci městské policie budou v ná-
sledujících měsících důsledně kontrolovat majitele 
psů. Náplní kontrol bude důsledné dodržování výše 
zmíněné vyhlášky se zaměřením na zákazy vstupu 
se psem na určitá místa, dodržování povinnosti po 
svém psu uklízet exkrementy a v neposlední řadě i 

Městská policie Holešov upozorňuje
povinnost mít svého psa připoutaného na vodítku, 
kdy toto je dle vyhodnocení nejčastěji porušovaná 
věc. Dále je třeba upozornit na přihlášení psa na 
Městském úřadě Holešov, kde každý chovatel ob-
drží identifikační známku, kterou jednak prokazuje 
přihlášení psa a také možnost identifikace v přípa-
dě, že se mu pes zaběhne. Všichni nalezení psi na 
území města Holešova a také ti, kteří jsou odchy-
ceni strážníky městské policie, budou zveřejněni 
na připravovaných webových stránkách městské 
policie v  sekci nalezení psi (v současné době pro-
bíhá zkušební provoz webových stránek, o spuštění 
stránek budete informováni). Již s předstihem žádá-

me všechny návštěvníky stránek, aby v případě, že 
poznají psa a vědí, komu patří, nám to oznámili buď 
telefonicky, nebo využili kontaktního formuláře, 
který bude součástí zmiňovaného odkazu. Dále žá-
dáme chovatele, aby v případě, že se jim pes zaběh-
ne, tuto věc oznámili na Městskou policii Holešov 
a tím urychlili případné navrácení psa chovateli. 
V případě, že se nepodaří dohledat majitel, je tento 
pes umístěn do útulku v Kroměříži a samozřejmě se 
zvyšují náklady při jeho převzetí z útulku. Za spo-
lupráci vám děkujeme i proto, že jsme v  poslední 
době zaznamenali nárůst zaběhlých psů.

Městská policie Holešov
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Vážení řidiči,
mnozí z vás již jistě zaregistrovali, že od pon-

dělí 5. května 2014 probíhají stavební práce na 
opravě silnice II/438, průtah Dobrotice. Práce bu-

Oprava silnice – průtah Dobrotice
s ohledem na zachování možnosti vjíždění k ro-
dinným domům nebo na místa ležící mimo ko-
munikaci (křižovatky, benzinka apod.).  

Dovolujeme si vás také informovat o omeze-
ních, která se týkají trasy Holešov-Zlín. Do konce 
měsíce května budou dokončeny probíhající sta-
vební práce na úseku Horní Lapač-Fryšták a úsek 
bude uveden do provozu bez omezení.

Během měsíce května a června bude reali-
zována výměna povrchu silnice II/490 v  úseku 
Martinice - šindelnice. Stavební práce budou pro-
vedeny v  délce max. 10ti dnů. Zda budou práce 
probíhat za provozu nebo za uzavírky, bude ještě 
stavebníkem upřesněno.

Z  výše uvedených důvodů žádáme řidiče  
o trpělivost a ohleduplnost při průjezdu stavbami 
a také, že je nutné počítat s mírným zdržením při 
průjezdu v opravovaných úsecích.

AR

dou trvat do 31. srpna 2014. Přesný termín ukon-
čení bude záležet na rychlosti prováděných prací  
a samozřejmě i na klimatických podmínkách.

Stavební práce budou probíhat ve dnech 
pondělí až sobota, vždy od 7:00 do 
17:00 hod. Práce budou probíhat za 
částečné uzavírky a provoz bude ří-
zen semaforem. Každý pracovní den 
bude po ukončení prací dopravní 
značení upraveno tak, aby byl pro-
voz umožněn v  obou směrech se 
zvýšenou opatrností. Pouze při po-
kládce obrusné vrstvy (tzv. koberce) 
bude celková uzavírka silnice, a to 
o jednom víkendu zřejmě v srpnu 
(sobota, neděle). Termín bude včas 
upřesněn.

Žádáme touto cestou řidiče, 
aby dbali ohleduplnosti při průjez-
du stavbou a při zastavování vozidel 

Už v předchozím čísle Holešovska jsme vás 
informovali o tom, že město Holešov připravuje 
v letošním roce akci „Revitalizaci ulic v Holešově“. 
Týká se to ulice Sušilova, Národních bojovníků, 
Školní, Novosady a Havlíčkova. Předpokládané 
zahájení stavebních prací proběhne ve druhé po-
lovině měsíce června. V současné době probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Stavební práce budou zahájeny v ulici Suši-
lova, a to první částí od ulice Nerudova po poli-
kliniku. Druhá část ulice od polikliniky po ulici 
Školní bude průjezdná. Další stavební práce bu-
dou probíhat v ulici Národních bojovníků a čás-
tečně v ulici Školní, kde bude vybudováno nové 
parkoviště. Tato první etapa by měla probíhat do 
konce letošního roku. Příští rok by měly stavební 
práce pokračovat na druhé polovině ulice Sušilo-

Revitalizace ulic v Holešově bude zahájena už v červnu
va, v ulici Havlíčkova a Novosady. O případných 
změnách v průběhu výstavby budeme nadále in-
formovat.  

V ulici Sušilova se bude jednat o kompletní 
rekonstrukci komunikace, chodníků, veřejného 
osvětlení, zeleně a mobiliáře. 

V ulici Školní se bude jednat o částečnou 
rekonstrukci chodníku, bude vybudováno nové 
parkoviště (křižovatka Havlíčkova - Školní), nové 
veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář. 

Na ulici Havlíčkova bude provedena rekon-
strukce komunikace a chodníku od křižovatky 
ulice Školní – Havlíčkova, dále chodník po levé 
straně od křižovatky ulic Havlíčkova – Národních 
bojovníků, nové veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář.

V ulici Novosady bude provedena rekon-
strukce chodníku od křižovatky ulice Národních 

bojovníků – Havlíčkova směrem k monobloku 
č.p. 1357–1367 a dál, bude vybudováno parkoviště 
před domy č.p. 1220–1223, nové veřejné osvětlení, 
zeleň, mobiliář.

V ulici Národních bojovníků se bude jednat 
o kompletní rekonstrukci komunikace, chodníků, 
veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře.

V  souvislosti s připravovanou  rekonstrukcí 
ulic si dovolujeme požádat všechny spoluobčany, 
firmy, společnosti, kterých se bude rekonstrukce 
na uvedených ulicích týkat, o pochopení a trpěli-
vost, neboť práce budou z důvodu co nejmenšího 
omezení provozu velmi náročné na organizaci. 
Každopádně dojde k částečným  uzavírkám ulic 
pro provoz vozidel a omezení pro pěší. 

M. Partyková
Odbor ISU

Letmým pohledem z mostu při příjezdu od Dobrotic je možno sle-
dovat probíhající práce na opravě koupaliště. Práce provádí firma Cen-
troprojekt dle harmonogramu, ovšem při napojování technologických 
rozvodů bylo zjištěno několik zásadních poruch, a proto město přistou-
pilo k výměně celých rozvodů ve dně bazénu. Nyní právě probíhá vyře-
závání betonu v místech páteřního trubního vedení k  tryskám ve dně 
bazénu a následně budou vyměněny rozvody. Tyto komplikace zpozdí 
stavební práce tak, že v případě vhodných klimatických podmínek by 
měly být dokončeny do 16. 6. 2014. 
Pro znovuotevření koupaliště v letošní sezóně město dále připravilo:
• novou přístupovou komunikaci podél nájezdu na most obchvatu, která 

je provedena ze zámkové dlažby a jedná se tedy o smíšenou komuni-
kaci pro pěší i vozidla. Šířkové uspořádání neumožňovalo vybudování 
širší komunikace, proto je část provedena v červené dlažbě vyznačena 
jako chodník a také prostor pro vyhýbání protijedoucích vozidel

•  za podjezdem pod mostem je připravena nová parkovací plocha pro 
návštěvníky koupaliště – cca 35 míst

•  původní plocha parkoviště (cca 20 míst) bude ještě upravena drceným ka-
menivem a bude od příjezdové komunikace oddělena výsadbou stromů

• dále budou propojeny všechny komunikační plochy před vstupem do 
koupaliště a i chodník z obory – viz situace. St. Julíček

Práce na koupališti 
zdárně pokračují
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I když je holešovská strategická průmyslo-
vá zóna (SPZ) majetkem Zlínského kraje a je ve 
správě společnosti Industry Servis ZK, a. s., město 
Holešov se intenzivně zajímá o problematiku zóny 
a snaží se působit na její co nejlepší a nejrychlejší 
využití. V rámci této činnosti jednal místostaros-
ta města Bc. Jaroslav Chmelař s manažerem SPZ 
ing. Jakubem Černochem a redakce Holešovska se 
pokusila zjistit nejnovější informace o budoucím 
využití průmyslové zóny.

Pane místostarosto, proslýchá se, že o zónu 
má zájem nějaká velká zahraniční firma.

Ano, jedná se o společnost Panattoni Czech 
Republic Development, která patří ke světové 
špičce v  oblasti výstavby a pronájmů průmys-
lových a logistických nemovitostí. Její mateřská 
společnost (Panattoni Development Company) 
má sídlo ve Spojených státech, v Evropě je aktivní 
v Německu, Francii, Španělsku, Itálii, na Sloven-
sku a v Polsku. V  České republice v  posledním 
roce výrazně expandovala a rozšířila nabídku 
svých parků např. o Mladou Boleslav, Kvasiny - 

Do Holešova míří velký developer

Hormonální jógová terapie pro ženy
Sestava cviků Hormonální jógové terapie není nijak náročná a na rozdíl 

od klasické jógy je velmi dynamická. Pracuje s rychlým dýcháním do břicha, 
odkud se energie vede dál do celého těla. Má skvělé účinky při zeštíhlení, má 
vliv na kvalitu vlasů. Může podpořit otěhotnění a dostatek mléka při kojení. 
Mohou ji cvičit všechny ženy, jsou však kontraindikace, což je například tě-
hotenství, zvýšená funkce štítné žlázy a některé další. Předchozí znalost jógy 
není potřeba.

Tuto jógovou sestavu vytvořila brazilská psycholožka Dinah Rodrigues. 
Tato ve svých 87 letech mimořádně vitální dáma s hustými vlasy a krásnou, 
vždy usměvavou tváří, učí dodnes svoji sestavu cviků ženy po celém světě. 
Původně ji cvičila sama a její ženský lékař byl překvapen, v jakém zdravot-
ním stavu je ve svých 65 letech. Chtěl účinky cvičení ověřit na jiných ženách, 
svých pacientkách. Sestavil skupinu šesti žen, které pod vedením Dinah cviči-
ly denně po dobu čtyř měsíců její sestavu cviků. Promyšleně sestavená jógová 
terapie působí na tělo v několika rovinách – fyzické, emocionální a energe-
tické a prokazatelně zvyšuje hladinu ženských hormonů. Ženám, cvičícím 
s  Dinah, se v  průměru zvýšila hladina hormonů o 254 %. Lékař, původně 
skeptický, zaznamenával obrovské pokroky u cvičících žen. Některým z nich 
se vyléčily polycystické vaječníky, jiným odezněly příznaky PMS, jiné začaly 
prožívat menopauzu jako období nabité energií více než dříve. Dvě pacientky, 
které nemohly otěhotnět, otěhotněly. Tento úspěch vedl k  tomu, že Dinah 
Rodrigues učí svoji metodu po celém světě a dodnes je jedinou školitelkou 
instruktorek svojí Hormonální jógové terapie. V České republice je 8 lektorek 
této metody. Vloni jsem dostala v Berlíně  certifikát, který mě opravňuje vést 
kurzy HJT. 

Jsem vděčná za to, že mohu ženám pomáhat naučit se cvičit tuto sesta-
vu cviků a téměř denně sleduji jejich pokroky ve zdravotním stavu. Ráda se  
s vámi setkám na některém ze cvičení HJT v Holešově, v  tělocvičně studia 
VITALLIFE Hanky Sovišové, nebo i jinde.

Alena Šíblová
www.studioanela.cz    

Rychnov nad Kněžnou, Cheb  
a Aš nebo slovenské Krásno 
nad Kysucou. V  ČR již vybu-
dovala a předala do užívání 
233  000 čtverečních metrů 
logistických nebo výrobních 
prostor. Mezi její klienty pat-
ří firmy Assa Abloy, Johnson 
Controls, LEAR Corporation, 
Fauercie, Ideal Automotive, 
Amazon a další. Byla to právě 
společnost Panattoni, která 
přivedla do Dobrovíze u Prahy 
společnost Amazon.

V  jakém stadiu je jed-
nání o naší průmyslové zóně se společností 
Panattoni?

Jednání o spolupráci mezi Panattoni a správ-
cem zóny, společností Industry Servis ZK, začala 
už v  létě minulého roku. Tato jednání proběhla 
mimo jiné i v  souvislosti s  nabídkou alternativ-
ní lokality na Moravě právě pro firmu Amazon. 
Na základě těchto jednání nyní Zlínský kraj 
s Panattoni uzavřel společnou Deklaraci o poro-
zumění. Spolupráce s  firmou Panattoni má totiž 
zásadní výhodu – Zlínským krajem vlastněná 
společnost Industry servis ZK může vést jednání 
s  malými a středními investory. Velcí zájemci  
o investici ale prakticky výlučně využívají servis 
velkých developerů, jako je právě Panattoni.

Co bude společnost Panattoni v holešovské 
průmyslové zóně dělat?

Panattoni považuje za svou velkou konku-
renční výhodu, že je schopná najít velké investo-

ry a že jim umí předat hotové budovy do šesti až 
osmi měsíců od podpisu smlouvy. Takto připraví 
i část pozemků v holešovské SPZ – celkem má zá-
jem o 30 hektarů pozemků.

A na závěr – jak se vyvíjejí ostatní aktivity 
při využití zóny?

Základní technická a dopravní infrastruk-
tura SPZ Holešov byla dokončena v  roce 2009. 
V areálu působí společnost POKART, firma JET 
Company a Pozemní stavitelství Zlín své zámě-
ry připravují. V  zóně vznikl také Technologický 
park Progress, který je tvořen třemi budovami 
s kancelářskými, laboratorními a poloprovozními 
prostorami. Zde již rozběhla výrobu společnost 
Kart; firmy TZB Group EDC a WOODEXPERT 
na zahájení činnosti v  technologickém parku in-
tenzivně pracují.

Děkujeme za rozhovor.
-red-

PROVEDU
DROBNÉ STAVEBNÍ 
A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
V Holešově a okolí
Mobil: 736 731 776
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NA FLORIÁNSKÉ MŠI V PŘÍLEPÍCH 
POŽEHNALI NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO

Slavnosti svátku sv. Floriána mají v obcích na Holešovsku dávnou tra-
dici. Dle dochovaných záznamů se ještě v první polovině dvacátého století 
konávala 4. května „Záslibná pouť z Přílep“. Přílepští občané tehdy chodívali 
pěším procesím na Hostýn a zpět a po návratu se konávala na přílepské návsi 
slavnost s pohoštěním. Začátkem devadesátých let byla tato tradice v Příle-
pích, kdy je slavnostní mše svatá slavena u kaple Panny Marie na okraji lesa 
nad vesnicí, obnovena. 

Nejinak tomu bylo také letos v neděli 4. května a nechyběla ani dechovka 
a hasiči ve slavnostních uniformách, kteří takto vzdávají hold svému patro-
novi. V 15 hodin sloužil mši svatou za občany z Přílep a hasiče holešovský 
kaplan P. Marek Glac, který vyzvedl činy sv. Floriána a popřál hasičům, ať 
je jim tento světec vždy vzorem k hledání síly a ochoty ku pomoci bližním  
a všem lidem. Na závěr mše požehnal nový zásahový vůz jednotky SDH Příle-
py, který obec získala za přispění Zlínského kraje v loňském roce. 

Ford Transit s označením DA L1Z je devítimístný lehký dopravní au-
tomobil, který je plně vybaven technikou pro požární zásahy, likvidaci pří-
rodních a jiných pohrom a technickpu pomoc. Vozidlo je vybaveno kalovým 
čerpadlem, elektrocentrálou včetně reflektorů, veškerými prvky pro dopravu 

vody a veškerým ručním 
nářadím. 

Na závěr slavnos-
ti se konalo pohoštění  
a posezení při dechovce 
v místní restauraci U Mi-
loša. Nezbývá než si přát, 
ať svatý Florián chrání 
obec před požáry a po-
hromami a nový vůz na-
jíždí kilometry k  radost-
nějším událostem.

Miroslav Sovadina

Prusinovice (JZ) - Víkend před Velikonocemi byl bohatý sportovními  
i kulturními aktivitami nejen v Holešově. Pestrý program v neděli 13. dubna 
nabídli také v Prusinovicích.  Ve zdejším domě zahrádkářů byla připravena 
tradiční jarní a velikonoční výstava, která má každoročně vysokou úroveň  
a svědčí o nesmírném umu a pracovitosti členů tohoto sdružení. V kulturním 
domě vystoupily děti ze souboru Korálky při Základní škole a Mateřské škole 
speciální Kroměříž. Pod vedením svých pedagogů zahrály divadelní pohádku 
Bylinková královna. Na své si přišli i fanoušci kopané hned při dvou fotbalo-
vých zápasech na zdejším hřišti.    

Programově bohatý 
předvelikonoční víkend 
v Prusinovicích

Dne 7. 5. 2014 proběhla malá vzpomínková akce, která připomněla uply-
nutí 69 let od tragických událostí 6. května 1945, kdy při osvobozování Rymic 
zahynulo 17 příslušníků spojovací čety II. dělostřeleckého pluku Čs. armády.

Akce se zúčastnili zástupci místních hasičů a myslivců, zastupitelstva 
obce, učitelského sboru rymické školy, hasiči ze sousedního Količína a obča-
né Rymic. Průvod za doprovodu dešťových kapek a hudby Vážaňanky vyšel 
v 18.00 hod. od rymické školy směrem ke kostelu sv. Bartoloměje, kde byl 
položen věnec ke hrobu padlých vojáků. Po projevu starosty obce Martina 
Bartíka a kronikáře obce Jana Pospíšila průvod zamířil do místního bistra 
na malé pohoštění. Zastupitelé obce položili také druhý smuteční věnec, a to 
přímo na místo tragické události k pomníku před Rymicemi u silnice směrem 
od Holešova.

 Ing. Martin Bartík

Oslavy osvobození v Rymicích
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Šťastné spojení dvou ojedinělých hudebních 
těles – Holešovského komorního orchestru a Ho-
lešovského chrámového sboru spolu s profesionál-
ními sólisty - se již tradičně stará o naši duchovní 
potravu v čase hlavních svátků – o adventu, o Vá-
nocích a o Velikonocích. Také letos připravili pro 
holešovské občany nádhernou hostinu skvostné 
hudby v předvelikonočním čase – na Květnou ne-
děli 13. dubna se konal ve farním kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Holešově dlouho očekávaný 
velikonoční Chrámový koncert.

Již první tóny Mozartovy Sub tuum presidi-
um okouzlily posluchače nádherným sametovým 
zvukem Kurečkova orchestru. Jeho hudebníci 
zrají jako těžké víno, jehož chuti se jejich hudba 
podobá – krásná, plná, přímo medová hudba, 
s  jistotou zahraná svědčí o obrovském vývoji to-
hoto tělesa, které se nemusí stydět srovnání s tě-
lesy plně profesionálními. Naopak, to, že všichni 
holešovští hudebníci jsou vlastně amatéři, kteří si 
do HKO odskakují zahrát od svých občanských 
povolání, se projevuje nadšením, po modernu 
„drivem“, který z jejich hudby zní a převyšuje čas-
to unavenou machu stoprocentně profesionálních 
a slavných těles. A po celý koncert stejně nadše-
né nasazení a přitom vyrovnaný výkon orchestru 

Velikonoční krása
ukázaly, jak je HKO skvěle naladěn právě na klasi-
cistní a barokní hudbu, která úžasně souzní s jeho 
hráči i tělesem jako takovým.

Rovněž volba přizvaných sólistek byla mimo-
řádně šťastná. Osvědčená sopranistka HKO Kris-
týna Vylíčilová opět okouzlila jak bezchybným, 
výrazným výkonem, tak okouzlující krásou ztepi-
lé divy. Zatímco na dřívějších koncertech HKO 
Vylíčilová vysoce převyšovala ostatní sólisty, ten-
tokrát dostala vyrovnanou partnerku – vpravdě 
úžasná Kateřina Oškerová Machovská ze Slušovic 

ohromila posluchače jak 
skvělým temným, kultivo-
vaným altem, souznějícím 
s  onou sametovostí HKO, 
tak nádherným, důstoj-
ným zjevem múzy hudby 
Euterpé.

Po Haendelově Pře-
dehře k  Mesiáši konečně 
přišel do presbytáře kos-
tela i Holešovský chrá-
mový sbor, aby společně 
s  orchestrem a sólistkami, 
pod vedením osvědče-
ného dirigenta Jaroslava 
Mikuše, působícího v por-
tugalském angažmá, před-
vedl hlavní kus koncertu 

– Stabat Mater barokního skladatele Giovanni 
Batisty Pergolesiho. I na zpěvu tohoto smíšeného 
sboru je vidět velký pozitivní vývoj a zejména ob-
rovský kus práce sbormistra Jana Kotase. Lze jen 
litovat, že HChS zazpíval jen čtyři z celkem třinácti 
vět Stabat Mater, ostatní byly provedeny sólistka-
mi. Ve zvuku sboru, který je relativně bezchybný 
a rovněž skoro profesionální, se bohužel projevu-
je fakt, že mužská sekce je příliš malá – pouhých 
pět zpěváků nestačí „uzpívat“ drtivou převahu 
ženských hlasů. Smíšenost sboru se proto skoro 
vytrácí. Holešovský chrámový sbor by potřeboval 
výrazně posílit především počet basů a barytonů 
– kéž by se zpěváci z Holešova či okolí přihlásili 
sbormistrovi, určitě by byl schopen „vyučit“ i zce-

la nezkušené zpěváky. Ještě schůdnějším a zejmé-
na rychlejším řešením by byla spolupráce s jinými 
tělesy, která by mohla HChS výrazně posílit právě 
v případě takovýchto zásadních koncertů.

Přese všechno byl ale velikonoční Chrámo-
vý koncert opravdu hlubokým uměleckým a du-
chovním zážitkem. Navíc tentýž zážitek měli den 
předtím – v  sobotu – posluchači v  Kroměříži, 
kde v kostele Nanebevzetí Panny Marie proběhla 
premiéra koncertu. A měli bychom všichni smek-
nout před oběma holešovskými tělesy – zatímco 
v uplynulých letech jezdily interpretační soubory 
klasické hudby do Holešova z okolních měst, díky 
mimořádně šťastné konstelaci, skvělým organizá-
torům a hudebníkům I. Kurečkovi a J. Kotasovi  
a nadšeným hráčům a zpěvákům obou těles teď 
nejen v okolních městech na Moravě (ale i v zahra-
ničí – vzpomeňme mimořádně úspěšné zájezdy do 
Turčianských Teplic a chorvatského Desiniče) ob-
divují špičkové hudební interpretační umění z Ho-
lešova. A vlastně ještě nikdy neměl Holešov tak 
dobrá tělesa – pěvecký sbor Podhoran byl sice ze-
jména v první polovině 20. století velmi oblíbený, 
ale jednalo se spíš o přátelské zpívání upravených 
lidových písní či jednodušších sborů skladatelů  
19. století. Profesionální úroveň, která dovoluje 
nastudování i mimořádně těžkých a rozsáhlých 
skladeb barokních skladatelů či jak jsme s obdivem 
zaregistrovali o Vánocích celé pastorální mše F. X. 
Richtra, zatím v Holešově nebyla – až do dnešních 
dnů, kdy Holešovský komorní orchestr a Holešov-
ský chrámový sbor dosahují těch nejvyšších met. 

Je jen škoda, že holešovské publikum není 
zatím tak vyspělé, aby si nabízené plody nádherné 
hudby a těžké práce a skvělého talentu obou těles 
pořádně vychutnalo. Zdaleka ne zcela zaplněné la-
vice holešovského farního chrámu hovoří smutně 
o nižší kulturní úrovni mnoha našich spoluobča-
nů, bohužel často vzdělaných a považujících se za 
kulturně velmi aktivní.  Ale jako ve většině umě-
leckých odvětví – doma není nikdo prorokem.

Text –kb –
Foto –jz -

V Količíně ožilo tamní výletiště čarodějnickým rejem. Zasoutěžit a spo-
lečně se pobavit přišla spousta místních i přespolních dětí, neboť količínské 
čarodějnice jsou v okolí vyhlášené.

Holešov (JZ) - Také v mateřské škole v Masarykově ulici si děti užily čaro-
dějnického rejdění pod vedením svých učitelek. V jedové chýši byly k ochutnání 
nápoje lásky a nesmrtelnosti i něco k zakousnutí. Krom velké čarodějnice každé 
z dětí hodilo do ohně také svoji, vlastnoručně vyrobenou. Vše proběhlo za peč-
livého dohledu rodičů, rodinných příslušníků a pedagogických pracovníků MŠ. 

Pálení čarodějnic v Količíně Slet čarodějnic v MŠ Masarykova
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Žopy (JZ) - Podobně jako v okolních obcích mikroregionu se i v Žopech 
v  podvečer filipojakubské noci na čarodějnicky vyzdobené zahradě zdejší 
mateřské školy rojili malé čarodějnice a malí čarodějové. Režie a program 
slavnosti také letos zajistil perfektní personál MŠ.  Každý rok je na co se dí-
vat. Čarodějnickou tlupu vedly učitelky MŠ, rovněž sličné čarodějky. Nejen 
na košťatech, ale na dopravních prostředcích všeho druhu se ve svém písnič-
kovém a básničkovém programu děti „prolétly“ kolem světa. Čarodějnickou 
výzdobu a oděv na sebe letos vzali i někteří rodiče. A na závěr si každý účinku-
jící při společném zaříkávadle spálil v ohni tu svoji, vlastnoručně vyrobenou, 
malou  čarodějnici. Poté již následovalo oblíbené opékání špekáčků a různé 
soutěže dětí za sladké odměny. Také letos byla divácká kulisa velmi početná. 
Společně s rodinnými příslušníky přišli dětem zatleskat i představitelé města 
Holešova a předseda žopského osadního výboru. Příští rok bude jubilejní, ne-
boť letos zde tuto slavnost pořádali již po devatenácté.

Holešov, Všetuly (JZ) - Také zahrada a dvůr SVČ TYMY ožily čilým 
čarodějnickým rejem. Zde si ale děti musely opékání špekáčků a upálení ča-
rodějnice na zahradě TYMY nejprve zasloužit a úspěšně absolvovat a splnit 
úkoly na jednotlivých stanovištích. Těm nejmenším pomáhali rodiče a sou-
rozenci. U posledního stolečku dostaly razítko a pochvalu za splnění všech 
úkolů a sladký perníček. V  permanenci byl jako vždy skákací hrad. Počet 
návštěvníků jen potvrdil, že pálení čarodějnic v TYMY má také již svou tra-
dici. Nejúchvatnější čarodějkou zdejšího odpoledne byla sama ředitelka SVČ  
Jarka Vaclachová.   

Čarodějnický rej v Žopech Čarodějnické odpoledne 
ve SVČ TYMY

A začal hned ráno žehnáním cyklistům
Holešov - Několika desítkám cyklistů, kteří 

to nepřehnali s oslavami filipojakubské noci, časně 
ráno 1. května před holešovským farním kostelem 
požehnal děkan holešovské farnosti P.  Jerzy Walc-
zak, sám bývalý vrcholový cyklista. Do nadcházejí-
cí cyklistické sezóny jim popřál mnoho příjemných 
chvil strávených na kole a především mnoho dal-
ších kilometrů bez úrazu. Při tom nabádal k poko-
ře a vzájemné ohleduplnosti na všech cestách. Poté 
se již skupinky cyklistů vydaly na prvomájovou 
vyjížďku do okolí Holešova a Hostýnských vrchů. 

2. ročník celoměstského projektu 
Malá Evropa

Holešov - U příležitosti 10. výročí vstupu 
České republiky do Evropské unie se v  Holešo-

První máj v Holešově opravdu frčel ...
vě konal 2. ročník celoměstského projektu Malá 
Evropa, tentokrát pod záštitou europoslankyně 
MUDr. Olgy Sehnalové. Akce se konala 1. května 
na nádvoří zámku. Její organizace se ujalo SVČ 
TYMY Holešov. Do projektu se rovněž zapojily 
1., 2. i 3. ZŠ. Všechny tři školy prezentovaly stá-
ty EU - 1. ZŠ Řecko, 2. ZŠ Itálii, 3. ZŠ Španělsko. 
TYMY představilo Velkou Británii a EU celkově. 
Jednotlivé stánky prezentovaných zemí před-
stavily, jaké jsou v  nich přírodní podmínky, jací 
tam žijí lidé, jaké jsou jejich nejoblíbenější ná-
poje, pamlsky, tance a kultura národů. Největší 
ohlas diváků měly řecké tance. Jejich tanečnice 
jinak nedaly a do kola vzaly i místostarostu města  
R. Seiferta. Nejslavnější zastoupenou osobností 
zde ale s jistotou byla reprezentantka Velké Britá-
nie - královna Alžběta. Její a zároveň i moderátor-
ské role se přesvědčivě (vč. kostýmu i klobouku) 

ujala ředitelka TYMY Jarka Vaclachová. Nechybě-
la ani vévodkyně Kety s malým Georgem v náru-
čí. O tom, že se každý z návštěvníků dobře bavil, 
svědčí velká návštěvnost akce, ke které přispělo  
i slunečné počasí prvomájového dne. Kromě SVČ 
TYMY  a základních škol se na ní sponzorsky po-
dílelo  město Holešov, europoslankyně O. Sehna-
lová, MKS Holešov, K. Loučka, f. ITEMA s. r. o. 
Olomouc a divadlo Hvizd. 

Pestrá prvomájová nabídka Městského 
kulturního střediska

Holešov - Z pestré nabídky kulturních pořa-
dů mohli vybírat také ti, kteří se rozhodli strávit 
prvomájový den v příjemném prostředí zámecké 
zahrady. K tanci i poslechu zahrály kapely lidové, 
dechové, renesanční i jazzové písně. Šermířské 
umění tradičně předvedla skupina historické-
ho šermu, velký zájem diváků vzbudil i čaroděj 
CAVE. Ukázku bitvy z  období třicetileté války 
předvedl  oblíbený Houwaldův regiment, jehož 
členy jsou i někteří Holešované. Ti nám sdělili, že 
tento koníček je pro ně příjemným odreagováním 
a relaxem. 

Podvečerní třešničkou na dortu bylo vystou-
pení místní country kapely TEXAS, při kterém se 
již většina publika pěkně odvázala. Po celý den 
probíhal i doprovodný program pro děti, zajiště-
no bylo tentokrát skromnější občerstvení a alko  
i nealko pitný režim. 

Díky slunečnému počasí, bezplatnému vstu-
pu, kvalitě i pestrosti programu se v parku vystří-
dala spousta diváků. Celým dnem provedla ná-
vštěvníky i účinkující Jana Slovenčíková.     

Foto na str. 35
J. Zapletalová
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Sňatky
Roman Sedláček - Holešov
Eva Němcová - Holešov

Petr Hýbyl - Skalička
Eva Čuntová - Skalička

Ladislav Chudárek - Horní Lapač
Jiřina Kunkelová - Horní Lapač

Michal Crhák - Holešov
Beáta Šimčíková - Holešov

Jiří Šotola - Přílepy
Marcela Jurčíková - Přílepy

Jiří Pazdera - Fryšták 
Soňa Zatloukalová - Fryšták

Bronislav Churý - Ludslavice
Martina Loučková - Ludslavice

Milan Novák - Fryšták
Markéta Bálintová - Slušovice

Roman Mareček - Holešov
Lenka Přikrylová - Třebětice

Lenka Vrbecká - Bystřice pod Hostýnem
František Smrček - Vestec

Vendula Štefková - Horní Lapač
Milan Durda - Holešov

Společenská kronika
Eva Rozkydalová - Holešov
Roman Měchura - Holešov

Narození
Vendula Krejčí - Holešov
Sofie Pecháčková - Holešov
Tomáš Baleja - Holešov
Slávek Stachovicz - Holešov

Jubilanti 
květen
Františka Šenkyříková - Holešov
Ludmila Batoušková - Holešov
Anežka Chytilová - Holešov
Marie Mlýnková - Holešov
Jiřina Stratilová - Holešov
Marie Zatloukalová - Holešov
Jiřina Podhajská - Holešov
Emilie Dlabajová - Holešov
Marie Sedláčková - Holešov
Jarmila Bednářová - Holešov
Vladimíra Dohnalová - Holešov
Helena Křepelková - Holešov
Miroslav Chaloupek - Holešov
Jaroslav Kubiš - Holešov
Zdeňka Zacharová - Holešov
Věra Janečková - Holešov
Ludmila Nesrstová - Holešov, č. Tučapy
Jindřiška Fuksová - Holešov
Antonín Krejčí - Holešov, č. Tučapy
Jindřiška Šrámková - Holešov

František Bahner - Holešov
Bedřich Crhák - Holešov
Jarmila Smítalová - Holešov
Josef Hudec - Holešov

Úmrtí
Božena Navrátilová - Holešov
Milan Hudec - Holešov
Luděk Šebesta - Holešov
František Zehnal - Holešov, č. Dobrotice
Božena Provazníková - Holešov
Vladimír Horák - Holešov
Marie Přikrylová - Holešov
Josef Strašil - Holešov
Emil Klčo - Holešov, č. Tučapy
František Vymětal - Holešov
Petr Hudec - 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 – ma-
trika, dveře č.110.

Budeme se na Vás a Vaše děťátko moc těšit.                         

– JM –

Ve svém životě se každý člo-
věk setkává každodenně s mnoha 
lidmi a každé takové setkání při-
náší nejen nějaký zážitek, ale také 
se odráží v  našem vnímání spo-
lečnosti a svého okolí. Tyto zážit-
ky si pak neseme s sebou životem, 
vzpomínáme na ně při různých 
příležitostech a odnášíme si z nich 
různá ponaučení. Tato setkání 
nás tedy ovlivňují. A právě v této 
oblasti byl velmi výraznou a ne-
zapomenutelnou osobností Mgr. 
Ludvík Svoboda, farář Českobra-
trské církve evangelické v Prusinovicích.

Každý, kdo se s  ním setkal a měl možnost 
vyslechnout si jeho kázání nebo s ním pohovořit, 
poznal, že se jedná o pevnou a výraznou osob-
nost, která se významně zapsala do mysli mnoha 
obyvatel i společenského dění obce Prusinovice, 
města Holešova a našeho regionu.

Osobně musím říci, že pan farář Svoboda 
nás s manželkou oddával v době, kdy bylo třeba 
v ohledu na některé členy rodiny provést církevní 
obřad v tichosti mimo centrum našeho okresu – 
podotýkám, že nakonec marně – a také že nám 
pokřtil oba syny. Neberu tedy i z předcházejících 
důvodů příslušnost k  jednotlivým křesťanským 
církvím ortodoxně, ale spíš ekumenisticky.

Kdo jste tedy znali bratra Mgr. Ludvíka Svo-
bodu, vzpomeňte na něj ve svých myšlenkách  

Nezapomenutelný člověk Ludvík Svoboda
a poděkujme mu za vše, co pro 
své spoluobčany na Prusinovicku 
a Holešovsku a ještě samozřejmě 
na Bystřicku a Rusavsku udělal  
a komu byl prospěšný radou, po-
mocí a dobrým jasným slovem.

S úctou Rudolf Seifert

A několik údajů o životě 
Mgr. Ludvíka Svobody od jeho 
nástupce Mgr. Leoše Macha:

Bratr farář Mgr. Ludvík Svo-
boda se narodil 6. září 1936, vy-
studoval evangelickou teologickou 

fakultu a po základní vojenské službě nastoupil 
jako vikář do sboru ve Stříbře a po dva a půl roce se 
stává na 15 let  farářem v Černošíně. Do Prusino-
vic se s manželkou Naďou přistěhovali 1. července 
1980 s dcerou Irenou a synem Václavem. V Pru-
sinovicích nalezli nový domov. Věnoval se naplno  
i dětem ve sboru a v seniorátu a spolupořádal dět-
ské letní tábory. Pracoval v Seniorátním výboru 
Východomoravského seniorátu církve, podílel se na 
práci Jeronymovy jednoty církevního fondu, pomá-
hal sborům v údržbě kostelů a budov. 

V obci Prusinovice se stal zastupitelem a po 
šestnáct let byl členem kulturní a výchovné komise 
a redaktorem Prusinovického zpravodaje, podílel se 
na oslavách 100 let místní školy a na knize o histo-
rii Prusinovic. Historii se věnoval i na Rusavě a při 
přípravě výročí Daniela Slobody. 

Bratr Ludvík Svoboda rád a krásně zpíval, 
jeho hlas nám bude chybět. Stejně tak i jeho výklady 
Slova Božího plné života. V postním období napsal 
jeden ze svých posledních výkladů jako vyznání  
s názvem: „Přemýšlení o Bohu, čemu věřím a co vy-
znávám. Velikonoce 2014“.  

Zastupitelé obce Prusinovice v čele se starost-
kou mu za to upřímně děkují, a věří, že jeho dílo 
zůstane navždy součástí historie Prusinovic.

Mgr. Ludvík Svoboda
* 6. 9. 1936 v Roudnici na Labem
† 6. 5. 2014 Prusinovice (Zlín)
Pohřeb proběhl v Prusinovicích 10. 5. 2014

Dík
Na křídlech času 
s bolestí i radost letí
a květy štěstí přináší
v tón hlasů prosících.

Dík času za ruku člověka podanou -
za srdce otevřená k přátelství -
za radost dětí
jejich zpěv co světem letí
dík za pozdrav, za úsměv
za světlo domovů - 
za knihu života
dlouze rozečtenou. ….

Ze sbírky básní Holešovanky Anny Vaňharové 
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Holešov (JZ) - V  nedávných dnech oslavila sedmdesátiny paní Mila-
da Květáková, významná kulturní osobnost a občanka Holešova. Celý život 
se věnovala dětem. Jednak jako učitelka v mateřské škole, ale i ve svém vol-
ném čase vedla dětský pěvecký a taneční soubor Zrníčko. K dětem, které vy-
chovávala v MŠ, z nichž dnes většina má již svoje děti, se vždy hlasitě hlásí  
a těší ji každé setkání. Ochotně, s radostí a elánem se zapojovala do kulturní-
ho života. Je členkou komise pro občanské záležitosti a pomocnou rukou při 
obřadech v sala terreně. 

Všichni obřadníci i matrikářka se na paní Miladku velmi těší. V součas-
né době je paní Milada z důvodu nemoci upoutána na lůžko, ale květinové  
a jiné dary svědčí o tom, že rodina ani přátelé na ni nezapomínají a navštěvují 
ji. Popřát k jejímu významnému životnímu jubileu jí přišel i zástupce hole-
šovské radnice místostarosta Rudolf Seifert společně s matrikářkou a dlouho-
letou přítelkyní Miladky Jarkou Medkovou. K srdečné gratulaci se připojuje 
také redakce Holešovska.           

Gratulace k životnímu 
jubileu

Osmadvacetiletý Martin Kobylík, rodák ze 
Slušovic a absolvent brněnské Janáčkovy akade-
mie múzických umění, se v Holešově představí 
na sólovém recitálu již po čtvrté. Hudebník, který 
oplývá jedinečným talentem, přednese v zámecké 
sala terreně zbrusu nový, nápaditě sestavený pro-
gram, sestávající ze skladeb dvou velmi význam-
ných autorů světové klavírní tvorby - polského 
romantika Fryderyka Chopina (1810–1849)  
a ruského vizionáře Alexandra Skrjabina (1872–
1915). Z hlediska interpreta však o jednoduchosti 

Pianista Kobylík předvede v Holešově klavírní 
ekvilibristiku

rozhodně mluvit nelze: jedná se o díla nesmírně 
obtížná jak po technické, tak po výrazové stránce.

Večer otevřou koncertní etudy z op. 8, kte-
ré tehdy dvaadvacetiletý autor zkomponoval po 
prožité duševní krizi coby cyklus celkem 12 kusů. 
Vznikla tak hudba mnoha barevných proměn, 
romantického založení, patetického nádechu  
a plná reminiscencí ruských témat. Podtitul ‚Me-
sse Noire‘ (Černá mše) nás varuje, že v případě 
jednověté Skrjabinovy Sonáty č. 9 op. 68 nepůjde 
o schéma tradiční. V hudebním vyjádření velmi 

temné, nicméně virtuózní, v závě-
ru zcela strhující dílo předjímající 
neromantické události Říjnové 
revoluce nepřestává posluchače 
fascinovat ani po více než 100 le-
tech od své premiéry.

Posluchačsky vstřícnější 
skladby nabídne druhá půle re-
citálu. Fryderyk Chopin se již 
dávno stal jedním z nejčastěji 
uváděných skladatelů Martina 
Kobylíka. V této části zazní také 
výběr z etud op. 10 a op. 25, které 
patří ke standardnímu repertoáru 
mnoha klavíristů. V Chopinově 
případě se jedná o unikátní díla 
odrážející nejen pouhou myšlen-
ku či pocit. Je ovšem zapotřebí 
podotknout, že jde o velmi svěží, 
virtuózní skladby, které navíc dá-
vají příležitost ukázat vytříbenou 
techniku a představivost inter-
preta. Koncert pak uzavře Balada 
f-moll. Přestože jde o opus ze skla-
datelovy šťastnější životní etapy, 
nepostrádá onu melancholičnost 
a monumentalitu tak typickou pro 
pozdější Chopinovu tvorbu.

Koncert, nad kterým pře-
vzal záštitu místostarosta Rudolf 
Seifert, se uskuteční v sala terre-
ně holešovského zámku v sobotu  
7. června od 19 hodin.

Ondřej Petrán

S párou za pohádkou
Zvláštní parní vlak z Kroměříže zamíří v so-
botu 24. května v 7.45, 9.55 a 13.00 h. do Zbo-
rovic za pohádkovým lesem. Kouzelná atmo-
sféra víkendu začíná už v pátek 23. května, 
kdy se večer otevírají kostely. Do Kroměříže 
můžete vyrazit parním vlakem v trase Val. 
Meziříčí (17.33) - Bystřice p.H. (18.38) - Ho-
lešov (18.51) - Kroměříž (19.13). Více www.
prototypy.cz/kmd.

Veřejně přístupná WC 
Kulturnost se pozná podle mnoha hledisek. 
Jedním je i následující. Po zrušení veřejných 
toalet na nám. sv. Anny ztratilo město ofi-
ciální zařízení tohoto typu. Vedení města si 
problém uvědomuje, a protože zatím není 
připraveno žádné vhodné místo, přikroči-
lo k  následujícímu řešení: V  době provozu 
Městského kulturního střediska a inf. centra, 
tj. denně od 8 do 17 hod., jsou zdarma k dis-
pozici WC v  přízemních arkádách zámku. 
V době provozu MěÚ je možné použít toa-
lety v objektech v ulici Masarykova a Tovární  
v přízemí. Návštěvníci „zdravotního středis-
ka“ v  Sušilově ulici mohou použít WC, ale 
klíče jsou poskytovány v  ordinacích. Další 
veřejná WC jsou na nádraží ČD.

R. Seifert
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Beletrie
KOVANDA Jaroslav – Nejaký Jura Vičík: příbě-
hy ze Zlína a jeho okolí od regionálního autora.
KUPKA J. S. - Válečná nevěsta: milostný příběh 
mladé české emigrantky za druhé světové války.
LUKEŠ Pavel – Ve službách státu: autobiogra-
fické vzpomínky utajeného agenta Čsl. rozvědné 
služby.
MANKELL Henning – Bílá lvice: detektivní ro-
mán z Jihoafrické republiky.
PŘIBSKÝ Vladimír – Lída Baarová: životní osu-
dy slavné české herečky.
SMITH C. B. - Plavat se žraloky: psychologic-
ký román, upřímná zpověď o překonání smutku  
a osamění.
SOROS Tivadar – Maškaráda kolem smrti: neu-
věřitelný, ale skutečný příběh otce známého americ-
kého filantropa židovského původu George Sorose.

Naučná literatura
BROŽ Ivan – Osobnosti historie světa: kniha 
představuje největší osobnosti tří tisíciletí.
LEDERER Jiří – Jan Palach: životní příběh Jana 
Palacha, odehrávající se na pozadí dobových udá-
lostí v Československu.

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV – výběr
MALKAN Stacey – Doba jedová 3: publikace po-
pisuje složitou cestu aktivistek bojujících proti ra-
kovině prsu a ochránkyň životního prostředí, které 
navštívily představitele největších kosmetických 
firem a položily jim několik nepohodlných otázek.
MÓDA: fascinující obrazový průvodce dějinami 
světové módy.
NORMAN Philip – Mick Jagger: biografie jedné 
z nejznámějších rockových ikon.
NOVÁK Tomáš – Sám sobě psychologem: pub-
likace informuje o základních vlastnostech lidské 
psychiky, o měření inteligence, emocích, nála-
dách, asertivitě, komunikaci s ostatními lidmi  
a také nabízí několik relaxačních technik.
PETROV Michal – Retro ČS: monografie vrací 
čtenáře do let socialistického konzumu, které pro-
vázely obyvatele Československa.
POSPĚCHOVÁ Petra – Regionální kuchařka: 
kniha obsahuje 13 kapitol, z nichž každá předsta-
vuje konkrétní region i specifika jeho kuchyně.

Knihy pro dětské čtenáře
CULLIS Megan – Velká kniha o velkých vlacích: 
obrazová kniha o největších, nejdelších a nejsil-
nějších vlacích, které byly kdy vyrobeny.

HOROWITZ Anthony – Síla pětice. Zapomně-
ní: pátý díl nové série plné děsivých nadpřiroze-
ných dobrodružství.
LHOTOVÁ Dagmar – Robi, pes a já: příběh dvou 
sourozenců, do jejichž života nečekaně vpadne za-
běhnuté psisko.
MRÁZEK Petr – O kometě Bětě: osm pohádko-
vých příběhů o rozpustilé kometě.
POHÁDKY pro holky: pokladnice těch nejkou-
zelnějších pohádek o princeznách.
POSPÍŠILOVÁ Zuzana – Hravá škola vaření: 
kuchařka pro děti od 6 let.
PRCHALOVÁ Lea – Cesta svatým Vít-ahem: 
mytický příběh o putování dvou bratrů, Viléma  
a Amose.
SECHOVCOVÁ Kateřina – Kouzelný polštář: 
půvabná obrázková knížka pro děti od 2 let.
ŠPLÍCHAL Antonín – Poznáváme svět: kniha 
plná obrázků, ve které se malé děti naučí rozpo-
znávat a pojmenovávat věci doma i venku.

Další knižní novinky a fond knihovny na www.
knihovna.holesov.info.

IŽ

KONCERTY
Slavnostní koncert ke 40. výročí založení Hole-
šovského dětského sboru Moravské děti
17. května, 17.00 hod., zámek Holešov; vstupné: 
70/40 Kč; (na místě: 90/50 Kč); Předprodej v MIC 

Josef Mysliveček – Montezuma
24. května, zámecké nádvoří, 21.00 hod. Poloscé-
nické provedení opery geniálního českého sklada-
tele, současníka a přítele W. A. Mozarta. Účinkují: 
Czech Ensemble Baroque Orchestra, sólisté: M. 
Fajtová, M. Šrůmová, J. Burzynski, J. Březina, T. 
Kořínek, J. M. Procházka. Dirigent: Roman Válek. 
Vstupné 350/150 Kč (předprodej v síti Ticketpor-
tal a MIC)

DIVADLO
DOKONALÁ SVATBA
13. května, v 19.00 hod., kino Svět Holešov. Lehká 
komedie o nečekaném průběhu jednoho svateb-
ního dne. Účinkují: Divadelní soubor P.O.KRO.K. 
Kroměříž. Režie Jakub Uličník, Jakub Przebinda. 
Vstupné:  100 Kč. Předprodej MIC 

VÝSTAVY
Muži z Holešovska v zákopech 1. světové války  
a Československé legie 1914–1920
1. dubna – 29. května, zámek Holešov, zadní ga-
lerie. Putovní výstava Československé obce legio-
nářské bude v Holešově doplněna o autorskou vý-
stavu muzea. Prostřednictvím trojrozměrných, 
obrazových a písemných dokumentů přiblíží situ-
aci na Holešovsku za války, ale  zejména některé 
konkrétní osudy mužů z  našeho regionu, kteří 
se války zúčastnili v uniformách obou bojujících 
stran. Vstupné - dospělí  40 Kč, děti 20 Kč, školní 
skupiny 10 Kč / 1 žáka.

Program akcí MKS Holešov - květen, červen 2014
Slavné stavby architekta Miroslava Lorence
1. dubna – 25. května, zámek Holešov, chodba  
1. patra. Putování po stavbách architekta Miro-
slava Lorence, holešovského rodáka, který pod-
statnou část svého tvůrčího života věnoval Zlínu 
a Zlínskému kraji.  Vstup volný.

Lidé na pouti – fotografie Dalibora Bednáře
1. dubna – 31. října, zámek Holešov, arkády v pří-
zemí. Projekt fotografa Dalibora Bednáře zachy-
cuje portréty účastníků poutí. Autor ukazuje, 
že návštěva daného poutního místa nemusí mít 
v  současné době vždy jen náboženský význam. 
Vstup volný.

Moravské děti 
40 let Holešovského dětského sboru
16. - 31. května, zámek Holešov, chodba 1. patra- 
Výstava představuje úspěšný Holešovský dětský 
sbor Moravské děti, který v letošním roce slaví 40 
let své existence.

Lettrismus - fascinace písmem - výstava výtvar-
ných prací studentů Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov
Do  30. května, Městská knihovna Holešov; vstup 
volný.

První česko-polská výstava 
MOBILNÍ FOTOGRAFIE
Do 30. června, zámek Holešov, New Drive Club. 
Mobilní fotografie je všude ve světě vnímána jako 
samostatný a velmi zajímavý obor, proto se čes-
ká skupina Opojení a polská skupina Mobilini 
pokusily o zviditelnění tohoto fenoménu i u nás. 
Výstava je přístupná pouze v průběhu konání kul-
turních akcí nebo na objednávku předem na tel. 
777 760 123. Vstupné dobrovolné.

Příběh dětí - kresby z terezínského ghetta 
Do 28. září, obřadní síň židovského hřbitova. Vý-
stava kreseb z terezínského ghetta. Zpřístupněno 
na požádání v Šachově synagoze. 

Hračky dávné i nedávné
13. června - 31. srpna, zámek Holešov, zadní galerie. 
Prázdninová výstava historických hraček pro malé  
i velké. Výstavu tvoří exponáty zapůjčené od sběra-
telky hraček a panenek Aleny Pleslové z Rychnova 
nad Kněžnou, která svou sbírku tvoří 25 let. 
 
AKCE
23. - 25. května DNY MĚSTA HOLEŠOVA 2014

Předávání grantů města Holešova 
Úterý 27. května, 18.00 hod., zámek Holešov, vel-
ký sál.    

2. Zámecký gulášfest
31. května od 10.00 hod. Soutěž o nejlepší guláš. 
II. ročník. Slosovatelná tombola o hodnotné ceny. 
Program: čekají na vás výborné guláše rozličných 
druhů i chutí, skvělá muzika, doprovodný pro-
gram pro děti i dospělé a hlavně SKVĚLÁ ZÁBA-
VA po celý den. Přijďte si užít s přáteli i rodinou 
vynikající zábavu. Kapely: BAREL ROCK, CES-
TUJÍCÍ HUDBA, CRASH22; večerní zábava od 
18.00  - PRESS ROCK, EXPO PENSION. Vstup-
né: předprodej 60, na místě 90, děti do 15 let v do-
provodu dospělých zdarma.
 
Poslední tygr
2. června, 18.00 hod., kinoklub kina Svět. Spole-
čenský večer na podporu ochrany tygra sumater-
ského s přednáškou a promítáním o divoké příro-
dě Indonésie. Součástí programu bude soutěž pro 
děti, promítání filmů, fotografií a beseda. >>>
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PŘEDNÁŠKY
Slovobrána - zapomenutá síla slova
22. května, 18.00 hod., Městská knihovna Holešov. Přednáška Heleny Žůrkové 
o tajemné moci slova a myšlenek. Vstupné: 25 Kč

Sub umbra alarum tuarum leo vincit - Moravští vojáci v císařském kabátu 
za velké války - 24. května, 15.00 hod., zámek Holešov, zadní galerie. Přednáš-
ka Mgr. Adama Cabiše, historika a pracovníka Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. Doprovodná akce k výstavě Muži z Holešovska v zákopech 
1. světové války. Po přednášce komentovaná prohlídka výstavy. Vstupné: 25 Kč

Mlýny na středním toku Rusavy - 3. června, 17.00 hod., studovna Městské 
knihovny Holešov. Přednáška Arnošta Pospíšila, dlouholetého badatele v oblasti 
lidového umění a řemesel, odborníka na mlynářské řemeslo. Vstupné: 25 Kč

KINO
ČAROVNÉ DĚDICTVÍ - 28. května, 13.15 hod., kino Svět Holešov. Pohád-
kový film o kouzelné čapce, která může svému majiteli splnit každé přání. ČR, 
pohádka, 77 min., Bontonfilm. Vstupné 35 Kč.
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Pokračování ze str. 2 >>> 
Samozřejmostí je péče o integrované žáky, 

žáky talentované a pestrá nabídka nepovinných 
předmětů a zájmových kroužků. První ředitel-
kou 24třídní základní školy byla Jarmila Dvo-
řáková (1974–1989), dále se ve funkci ředitele 
školy vystřídali Mgr. Karel Košárek (1989–1999),  
Mgr. Alena Grygerová (1999-2009) a Mgr. Jitka 
Heryánová (od roku 2009 až do současnosti). Pod 
vedením všech zmíněných ředitelů škola dosahu-
je výborných výsledků ve výchovně vzdělávacím 
procesu a hodnocením kontrolních orgánů se řadí 
mezi nejlepší školy ve Zlínském kraji. Za celou 
dobu existence školy absolvovalo povinnou školní 
docházku více než tři tisíce žáků, o které se staralo 

Oslavujeme 40. výročí vzniku školy

ŠKOLSTVÍ

téměř 250 pedagogických pracovníků a 100 správ-
ních zaměstnanců. Hlavním cílem 3. ZŠ Holešov 
je zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání, vytvářet 
příznivé sociální klima nejen pro žáky, ale i pro 
všechny pracovníky školy. Že toto předsevzetí na-
plňuje škola úspěšně – o tom svědčí slova uzná-
ní od žáků a jejich rodičů při různých setkáních, 
úspěchy absolventů ZŠ při dalším studiu, ve zvo-
leném povolání i v osobním životě.

Oslavy 40. výročí otevření školy zahájil DPS 
Plamínek slavnostním koncertem a křtem nové-
ho CD v hlavním sále holešovského zámku. Kon-
cert byl nádherný a paní sbormistryně  i děti si 
zaslouží  náš obdiv a poděkování. 

V  oslavách jsme pokračovali vystoupením 
dětí z  dramatického kroužku, které nastudovaly 
pohádku Zlatovláska. Oblíbenou dětskou pohád-
ku jste mohli zhlédnout v  prostorách kina Svět. 
Také vystoupení dramatického kroužku sklidilo 
velký ohlas a uznání.

Na závěr našich oslav jste srdečně zváni na 
slavnostní akademii školy, která se uskuteční  
14. června 2014 v  15 hodin v  tělocvičně školy. 
V tento den si budete moci prohlédnout celý areál 
školy, který vám bude plně zpřístupněn.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za pracovníky školy Mgr. Jitka Heryánová, 
ředitelka školy

Holešov - Koncert dětského pěveckého sbo-
ru Plamínek při 3. Základní škole Holešov pro-
běhl v podvečer soboty 26. dubna ve velkém sále 
holešovského zámku a slavily se na něm hned tři 
krásné události. Tou nejvýznamnější je letošní  
40. výročí otevření 3. Základní školy. Další dvě 
se týkají úspěšného Plamínku. Sbor vznikl prá-
vě před deseti lety a vydal svoje druhé CD, jehož 
křest proběhl na tomto koncertu. Jeho kmotrem 
se stal zakládající člen vokálního uskupení 4TET, 
hudební skladatel, aranžér, producent a instru-
mentalista Jiří Škorpík. Na vydání nového CD se 
podíleli vedle 3. Základní školy město Holešov, 
firma ELKO ep a rodiče zpěváků. Významnými 
hosty byli vedle rodinných příslušníků účinkují-
cích dětí a pedagogických pracovníků 3. ZŠ před-
stavitelé holešovské radnice se starostou Pavlem 
Svobodou, sbormistryně Moravských dětí Lenka 
Polášková, bývalá ředitelka 3. ZŠ a osobnost města 
Holešova za r. 2012 Mgr. Alena Grygerová, pe-
dagogičtí pracovníci z  jiných školských zařízení 
a další fanoušci Plamínku. Sbor obětavě vedou 
tři sbormistryně, pedagožky 3. ZŠ Mgr. Gabriela 
Kovářová, Mgr. Lenka Hýžová a Mgr. Veronika 
Svobodová. 

Nejen účinkujícím dětem, ale především 
těmto třem obětavým a schopným ženám patřilo 
poděkování ředitelky školy Mgr. Jitky Heryánové. 
Ta mj. řekla, že je velkým štěstím a darem mít v 

Dětský pěvecký sbor Plamínek oslavil své výročí 
skvělým koncertem

pedagogickém ko-
lektivu takovéto lidi. 
Jsou skvělou moti-
vací pro své ostat-
ní kolegy. Navíc se 
tyto učitelky dle slov 
Heryánové sešly na 
škole naprosto ná-
hodou, neboť kaž-
dá pochází z  jiného 
konce republiky. Svůj 
kladný vztah k  hud-
bě a zpěvu vyjádřil  
i starosta města Pavel 
Svoboda, který rovněž 
Plamínku a jeho vede-
ní popřál do budouc-
na mnoho radost-
ných společných chvil  
a ús pěchů. Slova díků patřila také Mgr. Janě So-
vadníkové, která se mj. z  velké části podílela na 
tvorbě sborníčku O Plamínku, zpívání a o hudbě. 
Jedná se o nově vydanou knížečku, která vypovídá  
o vzniku, historii a úspěších Plamínku. Z celého 
vystoupení čišela radost, talent i um všech účin-
kujících. Vnímavý posluchač tak ocení nejen 
finální výsledek (zpěv, jeho fundované vedení  
a hudební doprovod), ale i náročnou a přitom 
posluchačsky vděčnou, navíc chytře zvolenou 

dramaturgii, čímž debut získává na hodnotě.  
A na závěr vybíráme pár slov Mgr. Jany Sovadní-
kové z  předmluvy sborníku: „Díky dětem, které 
rády zpívají, díky vedení školy a především díky 
nadšení a profesionální práci sbormistryň se naše 
obyčejná škola stává školou neobyčejnou. A děti 
z  Plamínku? Ještě o tom nevědí, ale někde uvnitř 
v mysli jim zůstane světlo, které už nikdy nezhas-
ne.“  Jistě všichni přejeme Plamínku, aby stále ho-
řel nadšením jako doposud a aby jej nikdy nikdo 
neuhasil. Spoustu dalších fotografií najdete na 
http://www.plaminekholesov.websnadno.cz/

O vydání malé kroniky - sborníčku - se zaslou-
žili: Gabriela Kovářová, Lenka Hýžová, Veronika 
Svobodová a děti z  Plamínku, protože díky jejich 
nadšení a práci je o čem psát; žáci 5. A šk. r. 2010 
–2011, kteří napsali některé texty a nakreslili ob-
rázky; město Holešov, Mgr. Alena Grygerová, TOS 
Hulín, RAPOS Holešov, Q-comp Kroměříž, NEST-
LÉ Česko s. r. o., záv. SFINX Holešov, Fyzio Holešov, 
SRPD školy a tiskárna TYPOservis Holešov.       

Jana Zapletalová  
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Holešov se zapojil do 3. ročníku celorepublikových 
závodů kočárků ve sportovní chůzi

Povzbudit závodníky přišli oba holešovští místostarostové.             

Holešov - V neděli 13. dubna proběhl ve 47 
městech republiky 3. ročník celorepublikových 
závodů kočárků ve sportovní chůzi. Pořadate-

du, v MC probíhaly výtvarné aktivity a technicky 
zaměření návštěvníci si mohli vyzkoušet ovládání 
vláčků na železniční maketě, kterou vytvořili čle-
nové modelářského kroužku. Podstatou samotné-
ho závodu je chůze s kočárkem na 100 – 150 kroků 
dlouhé trati v co nejkratším čase. 

Na regulérnost stylu chůze dohlížejí rozhod-
čí, především však na to, aby závodníci v zápalu 
soutěžení nepřecházeli z chůze do běhu. V Hole-
šově se do závodu zaregistrovalo více než padesát 
posádek. 

Soutěžily čtyři kategorie - maminky, tatínci, 
děti, rodiny. Vítězové si odnesli pěkné věcné ceny, 
které věnovali sponzoři Pingu, Hračky Hradil, 
Beruška, TYMY, MC Srdčíko a firma Nestlé. Bylo 
vybráno startovné ve výši 900 Kč a celorepubli-
kově 47 tis. Polovina z výtěžku ze startovného ze 
všech závodů putuje na účet vybrané neziskové 
organizace. Letos se vybralo 47 tisíc.

JZ

lem akce je Občanské sdružení Strollering - život 
v pohybu, které se zabývá sportovními aktivitami 
a programy pro rodiče s dětmi nejen v kočárcích. 

Cílem akce je motivovat ma-
minky na mateřské dovole-
né k  pravidelnému pohybu 
a sportu. Jedná se o tak tro-
chu jiné závody pořádané na 
všech místech v republice v je-
den den a ve stejnou hodinu. 
V  Holešově se konaly poprvé 
díky registraci a potažmo i po-
řadatelství, které zajistilo SVČ 
TYMY a MC Srdíčko. 

Aktivní maminky a tatín-
kové s dětmi se sešli ve Školní 
ulici před budovou MC Srdíč-
ko. Zde bylo zázemí, registrace 
i start, včetně pestrých do-
provodných programů. Děti 
mohly využít skákacího hra-

Středisko volného času ve spolupráci s měs-
tem Holešov, MKS Holešov a Zlínským krajem 
uspořádalo letos již pátý ročník soutěže mažore-
tek Všetulská hůlka 2014. Pomalu se stává tradicí, 
že se tato přehlídka koná v  krásných prostorách 
holešovského zámku. Soutěž byla zahájena slav-
nostním nástupem všech soutěžících skupin, kte-
ré přivítal místostarosta města pan Rudolf Seifert 
a ředitelka SVČ Jarmila Valachová a poté předal 
nejmladší mažoretce symbolický klíč od zámku 
pan „hrabě Jan z Rottalu“ se svými pážaty. 

Soutěžící byli rozděleni do třech disciplín 
– mini formace, formace hůlka a pompony a vě-
kových kategorií – mini děti, děti, juniorky a se-
niorky.

Celkem přijelo 500 soutěžících z celé ČR. Je-
jich výkony hodnotila čtyřčlenná odborná porota, 
a to velmi zodpovědně. Diváci s velkým zájmem 
sledovali jednotlivá vystoupení a hlasitě podporo-
vali své týmy. Mohli obdivovat nejen choreogra-
fii, přesnost a originalitu provedení, ale i krásné 

Holešovský zámek již po páté ožil festivalem mažoretek 
barevné kostýmy na krásných 
dívkách. Po ukončení každé 
kategorie vyhodnotila porota 
nejlepší skupiny. Mezi jednot-
livými soutěžními bloky v do-
provodném programu vystou-
pily děti z kroužku Baby dance 
a Sundance pod vedením Olgy 
Peškové, mladý kouzelník Ra-
dek Šimčík a breakdancová 
skupina Reborn Sqod ze Zlína.

Vtipným závěrečným 
vystoupením nás stejně jako 
v loňském roce pobavily rodi-
čovské týmy maminek z Hulí-
na a Mohelnice. Následovalo 
slavnostní ukončení letošního ročníku soutěže 
s  přáním ať žije ročník příští. Letošní Všetulská 
hůlka se velmi vydařila a tímto bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této 
akce i na celém jejím průběhu.Vážíme si podpory 

města Holešova, MKS a městské policie.Velký dík 
si zaslouží všichni pracovníci SVČ a MKS, kteří 
celou akci připravili.

Za SVČ TYMY Jana Češková

Škola navázala partnerství s Medien–Kreativ Schule Pulkau 
v Rakousku a se Základní školou Čadca na Slovensku. Partnerské 
školy začaly od ledna 2014 pracovat na společném e-twinnin-
govém projektu – Middle European Tales – Pověsti ze střední 
Evropy. Jednotlivé zúčastněné školy zaslaly vybranou pověst ze 
své země ostatním školám, které ji zpracovaly anglicky formou 
plakátu, loutek, obrázků, komiksu, jako rozhlasovou divadelní 
hru, pantomimu apod.

Žáci se seznámili s historií a kulturou naší země i ostatních 
středoevropských zemí.  Zdokonalili se jednak v anglickém jazy-
ce, jednak v ICT dovednostech a důležitým aspektem byla i jejich 
vzájemná spolupráce.

Mgr. Bohdana Heidenreichová

Projekt e-Twinning
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OZNÁMENÍ
Ředitelství 2. Základní školy Holešov vyhlašuje ve dnech 25.–27. 6. 
2014 ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů (malování 
vnitřních prostor školy, stěhování školní družiny z objektu ÚŠJ do pro-
stor školy, stavební a technické úpravy).

TANDEM 
Žáci 2. Základní školy Holešov se účastní projektu Tandem - 

němčina nekouše. Projekt česko-německých výměn mládeže si kla-
de za cíl zvýšit zájem dětí o výuku německého jazyka na základních 
školách, nabízí jazykové animace ke zvýšení motivace žáků k  výuce 
němčiny a podporuje mezinárodní výměny mládeže. V dubnu v naší 
škole proběhla první prezentace „Na zkušenou do Německa“. Jejím 
cílem bylo seznámit žáky s různými možnostmi pobytů v německy 
mluvících zemích – tábory, výměnné pobyty do rodin, možnosti studia 
na středních školách apod. Prezentace byla určena žákům 7. a 8. roční-
ku, kteří se letos začali učit němčinu jako druhý cizí jazyk. V květnu 
se uskuteční ve Stuttgartu setkání partnerských škol z České republiky  
a Německa a někteří vybraní žáci se mohou v letních měsících zúčastnit 
výměnného pobytu v německých rodinách.

Projekt je realizován ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové re-
publiky Německo v Praze a Goethe – Institutem v Praze. 

Mgr. Bohdana Heidenreichová

Den matek je svátek oslavující ženy – dárkyně života a připadá na 
druhou květnovou neděli. Všechny maminky, nejen ty současné, ale i dří-
ve narozené, si zaslouží ke svému svátku jistě nějakou pozornost. Dárkem 
dětí z 2. ZŠ Holešov svým maminkám byl pestrý program plný nápaditých 
vystoupení jednotlivých tříd žáků prvního stupně, závěr besídky však patřil 
našim deváťákům, kteří svou „Pomádou“ sklidili obrovský aplaus. Velký dík 
patří všem paním učitelkám, které celou akci připravovaly a organizovaly.

V úterý 8. dubna se konalo okresní kolo bio-
logické olympiády kategorie D – tato kategorie je 
určena žákům 6. a 7. tříd základních škol a pri-
my a sekundy gymnázií. Soutěž probíhala během 
úterního dopoledne v Základní škole Zdounky  
a zúčastnilo se jí 17 žáků z osmi škol našeho okre-
su. Přítomní žáci měli za úkol vypracovat vstupní 
práci, kdy si zvolili jedno z 5 daných témat, pro-
vedli pozorování a jeho výsledky zpracovali, vy-
hodnotili a doprovodili nákresy či fotografiemi. 
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov reprezento-
vali 2 žáci: Markéta Zelinková psala práci na téma 
Miniatlas našich pěvců a Martin Horčička vypra-
coval úkol na téma Etiolované rostliny. Obě práce 

Úspěch gymnazistky na biologické olympiádě
měly velmi dobrou úroveň a zařadily se mezi nej-
lepší. V samotné soutěži plnili žáci několik úkolů: 
praktická práce spočívala ve zhotovení dočasných 
preparátů měříku obecného a pozorování plastidů 
v rostlinné buňce, v teoretické části určovali sou-
těžící předložené přírodniny (rostliny, živočichy  
a horniny) a řešili testové otázky. Výsledky olym-
piády byly pro žáky GJH vynikající – Martin ob-
sadil pěkné páté místo a Markéta dosáhla skvělé-
ho výsledku, když v celé soutěži zvítězila! Oběma 
žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci 
školy a Holešova.

Mgr. Svatava Ságnerová

V úterý 22. dubna slavila svátek naše matička Země a tím pádem jsme 
měli vlastně svátek my všichni. Na tento den totiž oficiálně, letos již po 
čtyřiačtyřicáté, připadl Den Země.

Česká republika se poprvé do této kampaně zapojila v roce 1991 za 
výrazné podpory ministerstva životního prostředí. Od té doby tradice ne-
jenže pokračuje, ale velmi se rozšiřuje. Dnes u nás snad není město ani ves, 
které by si nějakým způsobem tento svátek nepřipomněly. Školky, školy, 
volnočasová střediska, neziskové organizace, představitelé obcí, ti všichni se 
aktivně zapojují různorodými programy a pořady koncipovanými na různé 
věkové kategorie do této ekologické akce.

Poslední dubnový tý-
den jsme Den Země slavili  
i v TyMy. Vyráběli jsme 
malá umělecká dílka z odpa-
dového materiálu, vyplňovali 
kvízy, zkusili jednoduché 
pokusy s debrujáry a hlavně 
si povídali o ekologii. Ka-
ždý takový projekt by měl  
v dětech podporovat aktivní 
přístup k ochraně životního 
prostředí. Žáci a studenti se 
učí spolupracovat v týmech, 
učí se stanovit posloupnost  
a logickou provázanost svých 
činností, učí se hodnotit práci 
vlastní i práci spolužáků.

Barbora Winklerová

Blahopřání ke Dni matek na 2. ZŠ Na spoustě míst lidé 
slavili Den Země
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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

PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 18.00. 
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stol-
ní tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 14.00 
– 18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí te-
lefonické domluvy minimálně den předem v kan-
celáři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VÁS
21. 5. SRDCE NA DLANI – od 12.00, vyhodno-
cení celoměstské ankety
23. 5. BAMBIRIÁDA – Zlín, účast na krajské 
přehlídce, odjezd v 15.00 od TYMY
23. – 24. 5. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 17.00, 
cena: 90,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč 
ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, při-
hlášky do 21. 5.
24. 5. FOLKLORNÍ ODPOLEDNE – v  rámci 
dnů města od 14.00 v zahradě zámku, v případě 
nepřízně počasí v kině Svět, vstupné dobrovolné, 
v programu vystoupí folklorní soubory z Hané, 
Valašska i ze zahraničí – Zrníčko, Ječmínek, 
Malá Rusava, Hlahol a soubory ze Slovenska  
a Chorvatska
24. 5. FOTOWORKSHOP s Kryštofem Vaňkem 
– od 9.30, cena: 30,- Kč, přihlášky do 20. 5. 
29. 5. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – od 
10.00 v herně stolního tenisu, vstupné 40,-/veřej-
nost, 
20,-/členové oddílu
30. 5. DEN DĚTÍ V TYMY - od 15.00 do 17.00 
- hry, soutěže, odměny a dárek dětem, skákací 

hrad, vstup volný, v případě nepřízně počasí v tě-
locvičně TYMY
1. 6. CELOMĚSTSKÁ OSLAVA DNE DĚTÍ – od 
14.00 v zámecké zahradě - hry, soutěže, vystoupe-
ní, malování, kolotoče, stánky, Pacifik, kouzelník, 
vystoupení zájmových kroužků…
2. 6. ZÁJEZD NA FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN 
– sraz v 8.00 v TYMY, určeno členům zájmových 
kroužků TYMY, informace v kanceláři
5. 6. NA KOLO JEN S PŘILBOU – v 15.00 hřiš-
tě u 1. ZŠ Holešov, kolo nebo koloběžka a přilba 
s  sebou, vstup volný, akce je určena dětem i ro-
dičům
7. 6. TURNAJ NA PS 3 /hry FIFA RO13/NHL13/- 
od 13.00, startovné: 10,- Kč, přihlášky do 5. 6.
8. 6. IN-LINE BRUSLENÍ – závody pro děti na 
kolečkových bruslích /do 18 let/, prezentace od 
15.00 
u SVČ - TYMY, startovné 20,- Kč, přihlášky do 
5. 6.
10. 6. KREATIVNÍ DÍLNIČKA – výroba ptáčka, 
cena: 20,-/děti, 40,-/dospělí, přihlášky do 6. 6.
12. 6. PREMEDICAL - /centrum preventivní 
medicíny/ - možnost  vyšetření od 9.00 do 20.00, 
informace a přihlášky v TYMY
12. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST - od 16.00, pro 
členy zájmových kroužků TYMY – odpolední se-
tkání dětí a rodičů, skákací hrad, táborák
13. 6. KRESLÍME S  TESCEM – od 15.00 do 
16.30, vyhlášení výsledků v 17.00
13. 6. ZÁMECKÁ PĚTKA – závody v běhu v zá-
mecké zahradě v Holešově, od 16.00

13. – 14. 6. NOČNÍ 
DESKOHRANÍ - od 
19.00, cena: 90,- Kč pro 
členy Deskohraní, 150,- 
Kč ostatní, večer s  des-
kovými hrami a nejen to, 
přihlášky do 11. 6.
27. 6. DÁREK ZA VY-
SVĚDČENÍ - přijďte 
ukázat své vysvědčení, 
čeká vás odměna
27. 6. HURÁ PRÁZD-
NINY - od 16.00 na 
zahradě TYMY -  hry, 
soutěže, skákací hrad, 
táborák, vstupné dobro-
volné  

PŘIPRAVUJEME
1. 7. DÁREK ZA VY-
SVĚDČENÍ – zájezd na 
hrad Helfštýn, odjezd 
v 9.00 z  TYMY, návrat 
mezi 16. a 17. hodinou, 
cena za dopravu: dospělí 
170,- Kč, děti do 15 let 
120,- Kč, děti do 3 let 
zdarma, vstupné si hradí 
každý sám

OD 20. 6. 2014 ZÁ-
PIS DO KROUŽKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK 
2014/2015, bližší infor-
mace v kanceláři TYMY

PLAVÁNÍ KOJENCŮ V  HOLEŠOVĚ -  SVČ 
–TYMY – každé pondělí -  plavání kojenců od  
6 týdnů do 1 roku – zdravá a hravá aktivita pod-
poruje správný psychomotorický vývoj, posiluje 
imunitní systém miminka, hlaste se na telefonu: 
777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz

LÉTO S TYMY 2014
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 spor-
tem do Beskyd (2.790,-), Výtvarné dobrodrůžo 
(2.890,-) Léto na koni (3.200,-), Muzikoterapie 
pro dospělé (2.590,-, 2.990,-) s  Jitkou Králíkovou, 
Taneční léto (2.790,-), Break dance (2.790,-), Čáry 
máry (2.790,-), Pohádkové léto – pro rodi-
če s  dětmi (1.790,-/dítě bez lůžka, 2 290,-/dítě, 
2.990,-/dospělí), 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 bruslí + chrá-
niče), 14. 7. – 18. 7. Break dance (1.250,-), IN-
LINE bruslení v TYMY (1.950,- + 400,- výpůjčka 
bruslí + chrániče), 21. 7. – 25. 7. Počítačový s play 
stationem 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 tvoření s ke-
ramikou (1.250,-), 25. 8. – 30. 8. U nás v TYMY 
(1.250,-) 

OZDRAVNÉ POBYTY
9. 7. – 13. 7. Tvůrčí pozornost (4.490,- plná pen-
ze, 4.090,- polopenze) – s lektorkou Olgou Štěpá-
novou, místo: koliba Čecher Rusava, seznámení 
s  technikami, jimiž se vrací člověk sám k  sobě. 
Principy hathajógy, nácvik relaxace, koncentra-
ce, meditace, vizualizace. Práce s  hlasem jako 
prostředkem sebevyjádření. Samoléčba, práce 
s  energetickými centry se zaměřením na sebe-
přijetí a komunikaci. Pro hlasové profesionály /
pěvce, herce/ je možné po dohodě doplnit denní 
program o exkluzivně vedený odborný seminář /
zahrnuto v ceně/.

22. 8. – 31. 8. Itálie Caorle – kemping Falcone-
ra (4.490,- ubytování ve stanu, 4.990,- ubytování 
v karavanu), cena zahrnuje ubytování v prostor-
ných stanech 2 + 2, plná penze /česká kuchyně/, 
doprava autobusem z Holešova, pojištění CK pro-
ti úpadku, spotřeba energií, průvodce, pobytová 
taxa.

12. 9. – 21. 9. Istrie Lanterna – (4.990,-/dospělí, 
4.790,-/dítě do 12 let, 2.200,-/dítě do 3 let bez ná-
roku na lůžko), cena zahrnuje 8 pobytových dnů, 
7 nocí, ubytování v  apartmánech cca 300 m od 
moře, doprava autobusem z Holešova, průvodce, 
pobytová taxa. Možnost zajištění stravy. 
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ZÁPIS
do Základní umělecké školy F. X. Richtera 
Holešov
se koná 1. a 2. června 2014 v době od 14.00 do 17.00 hodin
současně bude probíhat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ všech oddělení školy

HUDEBNÍ OBOR: KLAVÍR – DIGITÁLNÍ PIANO - HOUSLE – KYTARA 
– AKORDEON – KEYBOARD – ZOBCOVÁ , PŘÍČNÁ, ALTOVÁ FLÉTNA 
– LESNÍ ROH - TRUBKA – KLARINET – SAXOFON – VIOLONCELLO – 
KONTRABAS – SÓLOVÝ ZPĚV – BICÍ NÁSTROJE – BASKYTARA – SBO-
ROVÝ  ZPĚV
PHV – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO ŽÁKY 1. TŘÍD
VÝTVARNÝ OBOR: KRESBA – MALBA – GRAFIKA – MODELOVÁNÍ – 
PRÁCE S MATERIÁLEM – KERAMIKA
TANEČNÍ OBOR: LIDOVÝ, MODERNÍ A KLASICKÝ TANEC

Přijímají se děti od 5 let

Taneční show nadchla diváky
Kroměřížský taneční klub Gradace se před-

stavil letos již po čtvrté v SVČ - TYMY úžasnou 
showdance. V rámci programu také vystoupily děti 
ze ŠD 3. ZŠ Holešov v projektu „Ty tančíš, my tan-
číme“. Skvělé choreografie, profesionální výkony 
tanečníků a emotivní scény dokázaly „vyrazit dech“ 
všem návštěvníkům. Všichni vystupující - profesio-
nálové i amatéři - sklidili zasloužený aplaus.

Děti z Holešova poslaly vzkazy
do Evropy

Již tradičně SVČ – TYMY pořádá pro děti 
MŠ a žáky ZŠ akci Den Evropy. V letošním roce 

Měsíc ve SVČ TYMY

se tato celoměstská akce uskutečnila ve středu  
7. května. Během dopoledne prošlo holešovským 
náměstím okolo 300 dětí. Byl pro ně připraven 
pestrý a zajímavý program: bubenický a taneční 
workshop, malování na obličej, skládání puzzle, 
děti si mohly vyplnit křížovky a různé doplňovač-
ky na téma Evropa. Hlavní náplní ale bylo vytvořit 
hvězdičku s přáníčkem pro Evropu.Vyvrcholením 
bylo vypuštění balónků s těmito hvězdičkami. 

Děti velmi nadšeně sledovaly balonky, které 
symbolicky letěly k nebi. Tato akce proběhla letos 
s mezinárodní účastí. 

Svá přáníčka do Evropy vyslali také špa-
nělský dobrovolník Manuel a účastníci projektu 
EUROPA 2030 /členové dětských parlamentů  

z Nového Jičína, slovenské Kremnice a Turčian-
skýchTeplic/. Na akci Den Evropy měl stánek Eu-
rope direct plný informačních materiálů, které si 
děti mohly odnést domů. Milým překvapením pro 
všechny organizátory, byl přímý televizní vstup  
z této zajímavé akce. 

Děkuji všem, kteří se na akci podíleli. Účast-
níci dětských parlamentů projektu EUROPA 2030 
navštívili také holešovskou radnici, kde je přijal 
starosta města Pavel Svoboda a o historii Holešova 
informoval místní historik a člen Vlastivědného 
kroužku Holešov Karel Bartošek.

Mgr. Jarmila Vaclachová

Místostarosta města Jaroslav Chmelař zdraví účastníky Dne Evropy. Členy dětských parlamentů přijal na radnici starosta města Pavel Svoboda.
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Informace MC Srdíčko
Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582, Holešov zve rodiče s nej-

menšími dětmi na Dětský den, který se bude konat ve čtvrtek 29. 5. 2014  
v 9.30 hodin v prostorách MC. Rozloučení se školním rokem 2013–2014. 
Program - jednoduché úkoly, cvičení, zpívání, tvoření - vše přizpůsobeno 
nejmenším dětem. Cena: 30 Kč/dítě (v ceně je i vstup do MC). Na konci děti 
dostanou malé dárečky. 

Na léto chystáme pro předškoláky Letní kurz - Jak si pejsek s kočičkou 
spolu hráli a ještě o všelijakých jiných věcech. Pro děti od 5 let bez rodičů. 
Termín konání: 21. – 25. 7. 2014. Doba konání: polodenní od 8 do 12 hodin 
bez oběda. Cena: 600 Kč. Program zaměřen především na předškoláky: po-
hybové hry, poznávání, tvoření, výlet, spousta zážitků a překvapení. Lektorky 
letního kurzu: Mgr. Kateřina Jarkovská Němečková a Eva Fuksová. Všechny 
podrobnosti najdete na webu MC: www.srdicko.estranky.cz. Přihlášky v kan-
celáři MC, tel. 573 397 163 nebo e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz

Veterinární ordinace 
Poláškovi VetPol

 je pro vás a vaše domácí mazlíčky nově otevřena 
na adrese Příční 173 v Holešově (za domovem důchodců). 

Více na www.vetpol.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Holešov – Místní organizace Českého svazu 
chovatelů v Holešově patří k nejstarším spolkům na 
území města Holešova. Tuto skutečnost si členové 
organizace připomněli na výroční schůzi ve svém 
areálu na Plačkově 11. dubna. Slavnostní schůzi 
řídil dlouholetý předseda Dušan Labuda, který 
přiblížil bohatou a plodnou historii, úspěchy členů 
klubu i budování a současné působení v areálu na 
Plačkově. Chovatelé v  Holešově patří k  aktivním 
spolkům, které se zúčastňují nejen svých zájmo-
vých chovatelských akcí, ale především vychovávají 
mladou generaci a významně obohacují společen-
ské dění ve městě tradičními výstavami i spoluúčas-
tí na různých akcích. Jednání bylo doplněno 
kulturním programem i návštěvou spřátelených cho-
vatelských svazů z Rymic, Míškovic a dalších míst.

První zmínkou o organizovaném chova-
telství  je zápis v kronice chovatelů z roku 1904. 
Tenkrát byl na ustavující schůzi v restauraci Nový 
svět založen králíkářský spolek. Později přibyli do 

Český svaz chovatelů oslavil 110. výročí založení
spolku chovatelé holubů a drůbeže. Spolek 
činnost od svého založení až do dnešního 
dne nepřerušil. V  některých obdobích jej 
udržovala při životě jen malá skupinka za-
nícených chovatelů a je zajímavé, že to byli 
převážně holešovští živnostníci, kteří také 
spolek finančně podporovali. 

Se změnou životní úrovně obyvatel 
se mění částečně i charakter chovatelské 
práce. Řada chovatelů se dnes místo pro-
šlechťování užitkovosti zabývá chovem pro 
zábavu. V současné době přichází do módy 
chov zakrslých plemen drůbeže a králíků, 
okrasných holubů, terarijních zvířat, exo-
tického ptactva a dlouhosrstých i krátko-
srstých koček. Současným předsedou je 
Dušan Labuda a organizace navázala spo-
lupráci se slovenskou chovatelskou organi-
zací ve Slažanech (okres Nitra).

Rudolf Seifert

Již padesátá chovatelská přehlídka 
trofejí na okrese Kroměříž proběhla ve 
dnech 10.–13. dubna na nově otevřeném 
Výstavišti Floria v  Kroměříži. Výstava, 
pořádaná  státní správou myslivosti (tedy  
i Městským úřadem Holešov) a Okresním 
mysliveckým spolkem Kroměříž – Česko-
moravskou mysliveckou jednotou  je jed-
ním z projevů mysliveckých tradic a zvy-
ků, ve kterých se Česká republika řadí na 
jedno z čelních míst na světě. Na výstavě 
byly prezentovány trofeje ze všech honi-
teb v okrese Kroměříž, tedy i z 15 honiteb 
spravovaných mysliveckými sdruženími 
v  působnosti Městského úřadu Holešov, 
tedy z Mikroregionu Holešovsko. Kromě 
základu výstavy – loveckých trofejí – byly 
na výstavě k vidění i umělecké předměty 

Chovatelská přehlídka trofejí 2013 na okrese Kroměříž
s mysliveckou tematikou, zvláště obrazy chvalčov-
ského malíře a grafika Karla Bubílka, trofeje exo-
tické zvěře a své výrobky – zejména potřeby pro 
myslivost -  nabízely desítky prodejních stánků ze 
všech koutů republiky i ze zahraničí. 

Chovatelskou přehlídku trofejí ulovených 
v roce 2013 na okrese Kroměříž navštívila v pátek 
10. 4. i delegace zástupců MěÚ Holešov – tajemník 
MěÚ ing. F. Fuit a referent státní správy myslivos-
ti ing. P. Badanko. Ve stejný den navštívil výstavu  
i hejtman Zlínského kraje, ostatně rovněž myslivec, 
MVDr. S. Mišák.

Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2014, tedy 
v roce 2015, se bude konat v Holešově, resp. v pro-
storách holešovského zámku. Doufejme, že se Hole-
šov opět předvede tak jako v předloňském roce, kdy 
tato přehlídka a s  ní spojené myslivecké slavnosti 
patřily k vrcholům mysliveckých aktivit v celé ČR!

Holešov - S podporou města Holešova se ko-
nal další ročník Okresního kola soutěže mladých 
zahrádkářů. Ten tradičně pořádajíi pro žáky zá-
kladních škol  členové Místní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Holešov. Akce proběhla ve 
středu 30. dubna a krom žáků všech tří holešov-
ských základních škol se zúčastnili také soutěžící ze  
ZŠ Kostelec u Holešova, ZŠ Kvasice, ZŠ TGM  Bys-
třice pod Host., ZŠ Přílepy a ZŠ Tlumačov. Celkem 
své vědomosti mezi sebou změřilo 64 dětí. Společ-
ně je přivítali předsedkyně m. o. Vlasta Čablová, 
předseda územního sdružení ČZS v Kroměříži Jiří 
Pecháček a za pořádající organizaci ještě Ing. Sta-
nislav Inquort, jednatel ZO ČZS Holešov. Nechy-
běli ani zástupci holešovské radnice. Dětem přišli 
popřát mnoho úspěchů oba holešovští místosta-
rostové. Poté se již soutěž rozběhla na plné obrátky. 
Dvě věkové kategorie dětí soutěžily ve dvou disci-
plínách - testové  otázky z oborů botaniky, biologie, 

V Holešově proběhlo okresní kolo soutěže mladých zahrádkářů
ekologie a zdravovědy (40), poznávání 40 rostlin 
(byliny, ovocné a okrasné dřeviny, zelenina, květiny  
a semínka). Se ziskem 60 bodů se vítězem mladší 
kategorie stal Matěj Obšivač ze ZŠ PŘÍLEPY. Ve 
starší kategorii prokázal největší vědomosti Petr 
Hotař ze ZŠ TGM z  Bystřice p. Hostýnem. Oba 
chlapci budou reprezentovat náš okres v  celostát-
ním kole - Národní kolo mladých zahrádkářů - 
které se bude konat 13. června v Rakovníku.  Další 
místa v mladší kategorii obsadili žáci 1. ZŠ Holešov 
Vojtěch Bártek, Richard Žák a Jiří Bártek - loňský 
vítěz. Ve starší kategorii pak obsadila krásné 2. mís-
to  Pavlína Krumpolcová ze 3. ZŠ Holešov, 3. místo, 
Zdeněk Stibora ze ZŠ TGM B p/H. a ze 2. ZŠ Hole-
šov pak těsně na 4. místě byla Markéta Mikešková. 
Všechny děti si odnesly dřeviny, které každý rok do 
soutěže věnuje firma HORÁK A SYNOVÉ  z Byst-
řice p/H., semínka od  SEMO  SMRŽICE,  časopis 
ZAHRÁDKÁŘ a  odborné lexikony a brožury. Pro 

ty nejlepší pak byly v taškách sluchátka, flešky a taš-
ky na CD od firmy COPY NOVA  a. s. Zlín. Také se 
podařilo podělit všechny děti upomínkovými před-
měty, které věnovalo město Holešov. 

JZ
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Tesák (JZ) - Tradičním výstupem na vrch Je-
helník, který se letos uskutečnil v neděli 4. května, 
si členové holešovské sokolské jednoty připomněli 

Holešovští sokolové opět vystoupili na Jehelník
a uctili památku osvobození naší vlasti od nacis-
mu. Před 69 lety přinesl začátek května konec vá-
lečného utrpení druhé světové války. V  tyto dny 

vzpomínáme i na oběti z  řad členů 
Sokola, především na jeho starostu 
a ředitele holešovského gymnázia, 
prof. Ladislava Jaroše, popraveného 
v Kounicových kolejích v Brně v roce 
1942. Na jeho počest osadili na vr-
chu Jehelník členové Sokola pamětní 
desku a každoročně pořádají výstup 
s položením květin. V nedávném čase 
byla tato pamětní deska, i díky Měst-
skému úřadu Holešov, opravena. Plný 
autobus účastníků pietní akce přijel 
na Tesák v časné ranní hodině. Poča-
sí bylo velmi chladné a nevěstilo nic 
dobrého. Proto je obdivuhodné, že 
se náročného pochodu zúčastnili i ti 
nejstarší členové sokolské jednoty. Po 

krátké pietní vzpomínce, kterou přednesla sestra 
vzdělavatelka Anežka Švábová, všechny pozdravil 
místostarosta města Rudolf Seifert a sestra Hana 
Klárová z TJ SOKOL Kroměříž, která vede zdejší 
oddíl seniorek.  

V  rámci zpestření programu předvedla 
cvičení na krátký úryvek ze sokolské skladby 
Waldemariáda za pěveckého doprovodu sester  
z Holešova. Poté se již všichni vydali na cestu. Ky-
tičku k pomníku donesli ti nejzdatnější a museli 
jít celkem zostra, neboť sraz všech účastníků byl 
již v 11.00 hodin v hotelu Říka, kde proběhlo ještě 
posezení a občerstvení. Kdo se vyzná v  hostýn-
ských horách, určitě ví, že cesta z Tesáku na Jehel-
ník je místy strmá, krkolomná a hlavně dlouhá. 
Někteří trasy méně znalí účastníci i bloudili, ale 
díky navigaci a pomoci místostarosty Seiferta se 
včas dostali na správnou cestu. Počasí se nakonec 
umoudřilo, a tak všichni účastníci společně proži-
li pěkný slunečný den.                

Jarní měsíce tohoto roku byly náročné na pl-
nění jednoho ze základních úkolů našeho klubu, 
a to „udržování historických tradic a vzpomínání 
na ty, kteří bojovali a mnozí položili své životy  
v protifašistickém odboji II. světové války“.

Sezonu jsme zahájili 12. března účastí na pi-
etním aktu u hrobu prvního velitele výsadkových 
vojsk generála Palečka v Plzni. Díky předsedovi 
KVV Plzeň jsme provedli i exkurzi do světozná-
mého pivovaru „Prazdroj“.

Následně již 14. března jsme se účastnili ver-
nisáže ve Vizovicích pod názvem „Někomu život 
- někomu smrt“ věnované odboji II. světové války 
na Valašsku a v Beskydech. Účast na této vernisáži 
symbolicky odstartovala celou vlnu vzpomínko-
vých a pietních aktů v  regionu Zlínského kraje. 
Výbor připravil časový harmonogram, místa a slo-
žení delegátů pro jednotlivé akce.

Naše delegace položila kytici květů 19. dub-
na v Prlově a 20. dubna na Ploštině u příležitosti 
vzpomínkového aktu vypálení obou obcí a vyvraž-
dění obyvatel nacisty v roce 1945, tedy14 dnů před 
osvobozením Československa.

Akce probíhaly pod záštitou hejtmana Zlín-
ského kraje a v režii vojsk hradní stráže. Obou pi-

Z  činnosti  Klubu  výsadkových  veteránů  Holešov
etních aktů se účastnili mimo jiné i významní hos-
té jako místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková  
a poslanec P. Gazdík, kteří položili věnce a pronesli 
vzpomínkový projev. Pietní akt na Ploštině poctil 
svou přítomností a projevem i premiér B. Sobotka.

Hejtman St. Mišák v úvodním projevu vyzve-
dl význam tohoto  aktu pro současnost. V závěru 
svého projevu poděkoval za účast občanů, zástupců 
politických stran a občanských sdružení, a to i přes-
to, že v těchto dnech slavíme velikonoční svátky. 

Kromě našich členů klubu se pietního aktu na 
Ploštině zúčastnili kolegové KVVV Zlín a rovněž 
kolegové KVV ze Žiliny. Jako vzpomínku máme 
společné fotografie spolu s hejtmanem Zlínského 
kraje a senátorkou Gajdůškovou.

Válečné události jsme si připomenuli spo-
lečnou účasti členů KVV a KVVV Zlín 14. dubna 
v prostoru vysazení výsadku „CLAY-EVA“ v obci 
Hostišová. Po slavnostním aktu někteří členové 
tradičně pokračovali v nočním pochodu po sto-
pách výsadku z Rackové přes Hostýnské vrchy do 
Bystřice p. H. Součástí aktu byl i seskok pěti skupin 
výsadků provedený příslušníky 102. pzpr. Prostě-
jov. Skupina velitelství tohoto praporu se rovněž 
účastnila nočního pochodu.

 Akci „CLAY-EVA“ předcházela účast naší 
delegace 14. dubna u hrobu gen. Krzáka v Písku. 
Při této příležitosti byla našemu klubu udělena pa-
mětní medaile gen. Krzáka a je součástí klubového 
praporu.

V Uherském Ostrohu byl 5. dubna odhalen 
památník vysazení paraskupiny „CARBON“, kte-
rá působila na jižní Moravě. Odhalení se účastnila  
i naše delegace. Jak se stalo tradicí, tak již několik 
let členové klubu čistí pomník na Tesáku věnovaný 
1. armádnímu sboru  a na Trojáku věnovaný Par-
tyzánské brigádě J. Žižky. Čištění bylo provedeno 
23. dubna, aby pomníky byly připraveny k důstoj-
nému průběhu oslav osvobození.

Měsíc duben jsme zakončili vzpomínkovou 
pietní akcí v Mařaticích u Uherského Hradiště. 
Společně s organizátory 102. pzpr. Prostějov, ro-
dinnými příslušníky a zástupci voj. velitelství Zlín 
jsme 29. dubna uctili památku praporčíka Rado-
míra Václavíka, který v roce 2009 zahynul při pl-
nění úkolů v Afghánistánu.

Měsíc květen zahájíme účastí na aktech osvo-
bozování města Holešova, Kroměříže a Vizovic. 
Ale o tom až příště.

KVV Holešov

V dubnových dnech letošního roku se před-
seda KVV Holešov - kpt. Dušan Hric zúčastnil zá-
jezdu, který organizovala Čs. obec legionářská, do 
ukrajinské Oděsy.

Cestou jsme se zastavili ve Vinici, kde měl 
Hitler svůj hlavní stan na východní frontě. Dnes 
jsou z něj trosky a ruiny, protože Němci při svém 
ústupu vše vyhodili do povětří.

Další zastávka byla ve vesničce Bohemia  
u Kyjeva, kde jsme odevzdali učebnice češtiny. 
Obec se nachází v dosti velké oblasti obydlené Če-
chy, kteří se snaží o uchování českého jazyka. Do-
kazovaly nám to místní děti, které nám zazpívaly 
několik českých písniček.

Ve městě Prvomajsk jsme navštívili někdejší 
raketovou základnu - dnes muzeum. Ještě donedáv-
na to byla nepřístupná úzkostlivě chráněná zóna. 

UKRAJINA DNES
Debatoval jsem zde s jedním průvodcem v hod-
nosti majora, který mi prozradil, že příslušníci této 
raketové divize byli v roce 1962 vysláni na Kubu, ale 
zhruba po 3 týdnech odpluli zpět do vlasti.

Cíl naší cesty byl v Oděse, kde jsme si prohlédli 
„Potěmkinovy schody“, katakomby, muzeum armá-
dy, muzeum partyzánského odboje a také tržnici.

Oděsa je město, které je nejméně z poloviny 
postavené z materiálu z podzemí. Od doby starých 
Řeků až dodnes se zde těží vápencová surovina - 
dříve ručně, dnes motorovými pilami - a tak začaly 
vznikat proslavené oděské katakomby.

Nechtělo se nám ani věřit, že každá domác-
nost zaplatí za celoroční spotřebu plynu 80 hřiven, 
tj. asi 8 €. Podle Putina Ukrajina okrádá Rusko, 
protože za tento plyn neplatí. Naši technici by se 
ale zděsili, kdyby viděli, jak se tady vede plynové 

potrubí. Mezi jednotlivými domky je podepřené 
nějakou trubkou nebo jen tyčkou.

Často si nás zde pletli s Poláky, ale když jsme 
jim řekli, že jsme Čechoslováci, měli jsme okamži-
tě všude dveře otevřené.

Nikde jsme za celou cestu nepoznali žádné 
napětí, žádné místní rozbroje. Jen jednou jsme 
spatřili červeno-černou vlajku banderovců, jinak 
všude modro-žluté vlajky Ukrajiny. Na závěr jsme 
„nedaleko“ Oděsy (120 km) navštívili továrnu 
na výrobu šampaňského, vína červeného, bílého  
a koňaku. Tato továrna Šabo v Bilgorodě je zcela 
moderně vybavená - vše je nerez, sklo, elektroni-
ka. Také se nám zde pochválili, že získali několik 
zlatých a stříbrných mezinárodních vinařských 
medailí. Nejlepší byl závěr - degustace s odborným 
výkladem.
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V sobotu 19. dubna mladí hasiči z Holešova vyrazili na závody konané  
v Kyselovicích. Závody se konaly ve dvou disciplínách, a to v disciplíně štafety 
4 x 60 m a v disciplíně štafety dvojic. Holešov reprezentovali naši mladí hasiči 
jedním družstvem starším a jedním mladším.

I přes obrovskou snahu být na co nejlepších místech na pomyslnou bed-
nu nedosáhli, ale i tak se nevzdávají a v sobotu 3. května vyráží na další závo-
dy, a to do Henčlova, kde si tyto disciplíny vyzkouší naostro znovu.

11. ročník soutěže mladých hasičů
„O ZLATOU PROUDNICI HANÉ“

Za poslední léta se již stalo tradicí, že se v Ho-
lešově na důstojném průběhu oslav 1. máje podílí 
také místní organizace ČSSD. I letos připravila pro 
zájemce ve čtvrtek 1. května od 17.00 hod. v kině 
Svět nové filmové zpracování dobrodružného ro-
mantického příběhu z doby panování francouzské-
ho krále Ludvíka XIV. Angelika. Úvodem diváky 
přivítal předseda místní organizace České strany 

Už podruhé se v předvečer Prvního máje na 
holešovském náměstí Dr. E. Beneše uskutečni-
lo stavění máje zorganizované místní organizací 
KDU-ČSL. Celá akce byla pojata opravdu velkolepě 
– dětský valašský soubor, jízdy na koni, občerstve-
ní, nazdobený žebřiňák vezoucí kmen máje – vše to 
přitáhlo pozornost velkého množství Holešovanů. 
Celé odpoledne a dlouho do večera se stavitelé máj-
ky, jejich rodinní příslušníci, přátelé, známí i divá-
ci srdečně bavili a obdivovali vysoký kmen, který 
letos i se stromkem na špici přesáhl 30metrovou 
výšku. Lze se jen těšit na to, že se stavění máje stane 
pěknou holešovskou tradicí. A samozřejmě na tuto 
veselici přímo navazuje další – a to kácení máje, 
které proběhne v sobotu 24. května.  LK

Májová veselice KSČM
Ve čtvrtek 1. května uspořádala MěO KSČM 

Holešov v  prostorách Smetanových sadů tradiční 
májovou veselici. Úvodní projev pronesl Ing. Sta-
nislav Hřeben, který vyjádřil názor komunistů na 
současné politické dění ve městě, ČR i EU. Násle-
dovalo vystoupení tanečních skupin a poté všichni, 
tj. děti včetně dospěláků, se pustili do víru her, sou-
těží a zábavy. Nádherný slunečný den jen umocnil 
prožitky všech zúčastněných a věřím, že tyto jim 
vydržely ještě dlouho po skončení akce.

Ludmila Hřeben Štaudnerová

OSLAVA 1. MÁJE S ČSSD
sociálně demokratické Bc. Jaroslav Chmelař. Poté 
předal slovo současné europoslankyni a zároveň 
kandidátce za ČSSD do Evropského parlamentu 
v  letošních květnových volbách MUDr. Olze Se-
hnalové. Ta připomněla místo vzniku 1. máje, jeho 
historický význam a popřála všem příjemné prožití 
svátečního dne. A pak se již téměř zaplněný sál ba-
vil příběhem mladé a krásné Angeliky.

Po skončení pro-
mítání čekalo na diváky 
u východu z  kina malé 
překvapení; pro dámy 
oranžové růže, pro mlá-
dež drobné sladkosti 
a ostatní zájemce  na-
fouknuté balónky. 

Jaroslav Chmelař

Holešovské stavění máje
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SPORT

Prusinovice - Favorizovaným vítězem 5. 
ročníku Raab Rohálovské 50ky se stal s více než 
dvouminutovým náskokem biker stáje Betch.nl 
superior brentjens MTB Kryštof Bogar (1994), 
několikanásobný mistr světa v orientačních závo-
dech na horských kolech. Na start hlavního pade-
sátikilometrového závodu se v  sobotu 19. dubna 
v Prusinovicích před kulturním domem postavilo 
693 startujících (závod v  limitu dokončilo 586). 
Čas startu ale musel být o půl hodiny posunut 
z důvodu rozbahněné trati, která byla letos urče-
na opravdu jen pro horská kola, a kvůli zdržení 
při závodech dětských kategorií.  Zástupce týmu 
pořadatelů z klubu Vesani.cz Martin Koplík nám 
sdělil, že maximální limit účastníků je nastaven 
na 700 startujících. Dle jeho slov je to maximum 
zvládnutelné pořadateli i příjemné pro cyklisty. 
Počasí sobotního dne, především ráno, nevypada-
lo příliš optimisticky. „Spousta lidí si ale nakonec 
rozbahněnou trať, způsobenou vytrvalým deštěm 
předešlého dne, pochvalovala. Ještě při závodech 
dětí panovaly obavy, aby se déšť znovu nespustil. 
Díky polednímu slunci se ale všem ulevilo. Pří-
jemná byla i teplota a mírný vítr. Místy velmi roz-
bahněnou trať si někteří závodníci náležitě užili 
a s  chutí si zazávodili. Na obzvláště atraktivních 

Roli favorita potvrdil na 5. ročníku Rohálovské 50ky 
Kryštof Bogár

místech (dva brody v Líšné a v Holešově) je po-
vzbuzovala a fotografovala spousta diváků. Skoro 
každý několikrát upadl. I ti, kteří skončili na čele 
výsledkové tabulky. Pochvalovali si ale, že padali 
do měkkého, neboť tratě na jiných závodech jsou 
stále více asfaltové,“ dodal Koplík. Loňským ví-
tězem tohoto cyklistického podniku byl s  časem 
1:57,27 Pavel Žák, který ale letos na startovní čáře 
ze zdravotních důvodů chyběl. Mezi letošními fa-
vority naopak chybět nemohl Karel Hartl (1977, 
Kelys Bike Ranch Team), který skončil na druhém 
místě se ztrátou 02:18. Tento hranický jezdec od 
listopadu loňského roku v trénincích a v  úvod-
ních závodech letošního roku na kole najezdil už 
více než 13 000 kilometrů. A jak své vítězství oko-
mentoval po dojezdu do cíle letošní vítěz Kryštof 
Bogar (čas 2:01,39), který vypálil rybník všem 
ostatním favoritům? „Na 36. kilometru jsem se 
rozhodl, že už pojedu sám. Tak jsem do toho šlá-
pl.“ Třetí příčku obsadil Jiří Hradil (1986) z týmu 
Force Team Zlín, který trať zdolal v čase 2:06,50. 
Ženskou kategorii ovládla fantastickým výkonem 
2:18,51 Irena Berková, Amenity-Extrem Sport 
(loňská vítězka bikemaratonu Drásal), a umístila 
se tak i na skvělé 21. příčce v  celkovém pořadí. 
Pro stříbro si dojela časem 2:34,47 Lenka Buliso-

vá 4EVER Cyklobulis a na třetím místě skončila 
s  časem 2:38,43 Jana Bednaříková AMENITY-
-EXTREM SPORT LADIES. Klobouk dolů za svůj 
výkon si zaslouží také Pavel Mrázek, moderátor 
této téměř celodenní akce, který diváky příjemně 
a vtipně bavil. Tento dnes již moderátorský nestor 
velkých akcí dokáže o každém čelním závodníko-
vi divákům předat spousty informací.  Letos pořa-
datelé vypsali čtyři mužské, dvě ženské a dvě juni-
orské kategorie. Závodily také tandemy. Vypsány 
byly rovněž speciální kategorie, a to pro bikery 
nad 100 kg, soutěž tříčlenných týmů a soutěžilo 
se i o nejlepší reprezentanty Prusinovic. Rohá-
lovská padesátka je pro mnohé o to zajímavější, 
neboť je navíc společně s  únorovým běžeckým 
závodem Rohálovská desítka součástí Rohálov-
ského dublonu. V doprovodném programu přilá-
kala velké množství diváků vedle závodů dětí také 
ukázka výcviku policejních psů, program skupiny 
napoleonských vojáků,  výtvarné aktivity pro děti 
nabízel stan SVČ TYMY. Večer vystoupení Abso-
lute Bon Jovi  revival. Více informací a výsledkové 
listiny všech kategorií na http//www.vesani.cz.     

Foto na str. 36
Jana Zapletalová 

Několik vydařených soutěží již mají za sebou 
holešovské mažoretky. V letošní sezóně nastoupi-
lo do soutěže přes 50 děvčat ve třech věkových ka-
tegoriích. Baby Lentilky (6-9 let), Lentilky (9–13 
let), Arabelky (13–17 let)

V soutěži skupin bojovala děvčata začátkem 
března v  Bystřici pod Hostýnem. Zlaté medaile 
na  Podhostýnském poháru získaly Arabelky, na 
stříbrnou pozici ve své kategorii dosáhly Baby 
Lentilky  a Lentilky obsadily 4. místo.

12. dubna soutěžily mažoretky na domácí 
půdě – v krásných prostorách holešovského zám-
ku. Na „Všetulské hůlce“ dosáhly na zlaté medaile 
mažoretky Baby Lentilky. Arabelky si  odvezly 
bronz a Lentilky vybojovaly čtvrtou příčku.

Ve svých řadách máme i šikovné sólistky Na-
tálii Pospíšilíkovou a Renatu Hrbáčkovou. V sou-
těži dvojic nás reprezentují:

Mažoretky sklízí úspěchy
• Markéta Křenková + Alena Omastová (1. místo 

mistrovství Moravy a Slezska, 2. místo „O pohár 
ze zámku“ Kolín, 3. místo Karvinský pohár)

•  Nikola Mikešková + Markéta Konečná  (1. místo 
mistrovství Moravy a Slezska, 1. místo „O pohár 
ze zámku“ Kolín)

•  Markéta Zelinková + Lucie Zlámalová (2. místo 
mistrovství Moravy a Slezska, 3. místo „O pohár 
ze zámku“ Kolín, 3. místo Karvinský pohár)

• Lucie Hlobilová + Jolana Saibertová (3. místo 
mistrovství Moravy a Slezska)

Všechna jmenovaná děvčata si také vybo-
jovala postup na mistrovství České republiky 
pro  sóla a dua, na kterém budou reprezentovat 
v polovině května v Ronově nad Doubravou.

V  twirlingových disciplínách nás v  belgic-
kém Ostende na mistrovství Evropy v době veli-
konočních prázdnin reprezentovaly:

Lenka Smýkalová – twirlingové taneční sólo 
(14. místo z 26 soutěžících), sólo s 1 hůlkou (19. 
místo z  25 závodnic). Nikola Zlámalová – twir-
lingové taneční sólo – v konkurenci 27 závodnic 
z celé Evropy získala 20. místo.

Děkuji všem našim děvčatům a jejich trenér-
kám za kvalitně odvedenou práci a vzornou repre-
zentaci našeho souboru i města. Velké poděkování 
patří i městu Holešov za jeho finanční podporu 
naší činnosti.

Lenka Doleželová, Mažoretky Holešov

SPORTCAMPY pro děti 
a mládež
Pobytové tábory - SPORTCAMPY jsou za-
měřeny na pohybově sportovní aktivity (at-
letika, míčové hry, turistika), základní i po-
kročilejší tábornické dovednosti a především 
na podporu a rozvoj osobnostně sociálních 
dovedností a vztahů dětí. 
Turnusy: 
1.) 7. – 12. 7. 2014, Hutisko-Solanec (Beskydy)
2.) 18. – 24. 8. 2014, Zlaté Hory (Jeseníky)

Pořadatel akce:   Atletika Holešov, o. s.
Kontaktní osoba:  Jakub Hřib 
tel.:  608 004 177
email: atletika-holesov@seznam.cz
web: www.atletika-holesov.webnode.cz
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Soutěžní sezona 2013/2014 skončila. Posled-
ní utkání družstev i zápasy jednotlivců byly ode-
hrány. Oddíl měl v  dlouhodobých soutěžích cel-
kem sedm družstev (loni šest) a všechna družstva 
odehrála 118 utkání (A družstvo 22, B 21, C 21, D 
16, E 18, A družstvo žáků a B družstvo žáků 10) – 
loni to bylo „jen“ 105  utkání.

KATEGORIE DOSPĚLÝCH
A družstvo hrálo jako nováček nejvyšší kraj-

skou soutěž, tedy divizi, a dokázalo v ní skončit na 
krásném třetím místě, tedy jen dvě místa za postu-
pem do III. ligy. 

B družstvo hrálo okresní přebor I. třídy a jed-
noznačně v této soutěži zvítězilo, čímž získalo po-
stup do krajské soutěže II. třídy. C družstvo hrálo 
druhým rokem také okresní přebor I. třídy a poda-
řilo se mu umístit na velice pěkném šestém místě. 

Teprve druhým rokem existující D družstvo 
hrálo nejnižší soutěž okresu, tedy okresní přebor 
II. třídy, a vyrovnanými výkony si zajistilo po zá-
kladní části první místo a tím přímý postup do 
vyšší soutěže. Nově vzniklé E družstvo, které bylo 
složené ze samých starších, mladších i nejmladších 
žáků, hrálo také nejnižší okresní soutěž a dokázalo 
některé soupeře velice potrápit.

Další úspěchy oddílu stolního tenisu TJ Holešov
KATEGORIE MLÁDEŽE

A družstvo a B družstvo žáků 
obsadilo v  okresní žákovské lize 
první a třetí místo. Úspěch určitě 
veliký, protože obě družstva pů-
sobila v  této soutěži teprve druhý 
rok. Celkové vítězství je vůbec prv-
ní v  celé historii oddílu. Nejlepší 
umístění do této doby bylo druhé 
místo ze sezony 2005/2006.

Mládežníci se také pravidelně 
zúčastňovali krajských bodovacích 
turnajů mládeže, které jsou určeny 
pro nejlepší mladé stolní tenisty 
celého Zlínského kraje. Celkové 
výsledky přinesly nejlepší umístění 
Davidu Stokláskovi, a to 12. místo ze  105 účast-
níků v  kategorii starších žáků.  Těchto krajských 
turnajů se zúčastnilo ještě sedm dalších starších  
a mladších žáků.

SEZONA 2014/2015
Do nové sezony předběžně počítáme s  de-

seti družstvy. Vedle sedmi současných a dobře 
zaběhnutých družstev by mělo vzniknout ještě F 
družstvo, které bude hrát okresní přebor II. třídy 

dospělých. Také chceme založit A a B družstvo 
mladších žáků a žákyň. Tímto bychom se stali jed-
noznačně největším stolně - tenisovým oddílem 
v  okrese Kroměříž. V  případě dohody s  městem 
Holešov se náš oddíl přesouvá do nových větších 
prostor v Pivovarské ulici.

Zveme všechny malé i velké příznivce nej-
menšího míčku do našich řad.  

Libor Liška, 
předseda oddílu stolního tenisu TJ Holešov

Pavel Vrba hledal 
v Holešově nové talenty

Dne 26. 4. 2014 uspořádal fotbalový oddíl 
SFK ELKO Holešov fotbalový turnaj ml. přípravky 
za účasti celků SFK ELKO Holešov, FC Fastav Zlín, 
Hanácká Slavia Kroměříž, SK Paseky, FK Kozlovi-
ce, SK Louky, TJ Valašské Meziříčí.

Sestava SFK: Kolář David, Pospíšil Jakub, Sig-
mund Michael, Bártík David, Kuba David, Ševčík 
Jiří, Grygera David, Kužela Michal, Hlobil Adam, 
Zdráhal Martin, Branecký Lukáš, Tkadlec Matěj, 
Tureček Lukáš.  Vítězem se stalo mužstvo TJ Va-
lašské Meziříčí, skvělé druhé místo obsadil domácí 
SFK a na třetím místě se umístil celek Hanácké Sla-
vie Kroměříž. Střelci branek za SFK: Tureček Lukáš 
8x, Branecký Lukáš 8x, Grygera David 4x, Kuba 
David 3x, Ševčík Jiří 3x, Pospíšil Jakub 2x, Hlobil 
Adam 2x, Kužela Michal 2x, Kolář David 1x. 

  Velký poprask ovšem mezi zúčastněnými 
vyvolala přítomnost reprezentačního trenéra Čes-
ké republiky pana Pavla Vrby, který naše oba sta-
diony  navštívil díky místopředsedovi SFK Liboru 
Hrudíkovi, se kterým ho pojí dlouholeté přátelství. 
Doufáme, že návštěva pana Vrby nebyla jeho po-
slední a ještě někdy do Holešova zavítá!

Hráči badmintonového oddílu SKP Hole-
šov se každoročně přihlašují do župního přeboru 
Sokolské župy hanácké. Letos poprvé se v  této 
soutěži umístili na zaslouženém 2. místě. Mimo 
tento přebor se od června 2013 zúčastnili jednot-
liví hráči několika turnajů v Brně, Bystřici pod 
Hostýnem, Chropyni, Olomouci, Praze, Přerově, 
Rožnově pod Radhoštěm, Třeběticích a Želecho-
vicích. Holešovským hráčům se podařilo na těch-
to turnajích vybojovat 4x 1. místo,  6x 2. místo  
a 5x 3. místo. Nejlepších výsledků bylo dosa-
ženo ve smíšených čtyřhrách. Za zmínku stojí  
2. a 4. místo na Mistrovství UNITOPu, které se 

Holešovský badminton
konalo 4. 12. 2013 v Praze a 1., 3. a 8. místo na počet-
ně velmi silně obsazeném turnaji v Želechovicích. 

V  pořadí již druhý turnaj smíšených dvojic 
uspořádal holešovský oddíl 30. března 2014.      Na 
tento turnaj si přijeli poměřit své síly zástup-
ci badmintonových klubů z  Uhřičic, Chropyně, 
Morkovic a domácí hráči SKP Holešov. Celkem 
bylo odehráno 55 zápasů, ve kterých nechyběla 
bojovnost, hra v duchu fair play, krásné výměny  
a nezřídka docházelo i k nečekaným zvratům. 
Výsledky turnaje:
1. místo - Petra Podvalová a Zdeněk Miroš /SKP 
Holešov/

2. místo - Ilona Cholastová a Petr Podvala /SKP 
Holešov/
3. místo - Alena Řihošková a Jaroslav Tichý /Uhři-
čice / 

Odměnou pro všechny hráče bylo chutné 
občerstvení, o které se postarala firma United 
Bakeries a. s. Poděkování také patří VPŠ a SPŠ 
MV Holešov, v jejímž areálu se turnaj odehrával,  
a městu Holešov, které každoročně přispívá na 
činnost našeho oddílu.

Petra Podvalová
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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

Holešov (JZ, foto RS) - Na sto čtyřicet motorkářů si v sobotu 2. května 
dopoledne přijelo do Holešova pro požehnání u příležitosti zahájení motor-
kářské sezony. Akce se konala již po páté před farním kostelem. 

Této svátosti s přáním mnoha šťastných kilometrů bez nehod se jim do-
stalo od holešovského děkana P. Jerzy Walczaka za přítomnosti vděčné di-
vácké kulisy. 

Otci děkanovi tradičně za požehnání poděkovali hlasitým protočením 
otáček motorů svých naleštěných strojů. Následovala krasojízda po náměstí. 
A poté se již skupinky motorkářů rozjely každá za svým cílem. Tak zase za 
rok na shledanou.  

Děti z I. ZŠ se seznámily s orientačním během
Za slunečného dopoledne v  pátek 2. 5. 2014 se děti z  I. ZŠ v  rámci 

sportovního dne zúčastnily závodu v  orientačním běhu, který uspořádal 
Antonín Peška ve spolupráci se SVČ Tymy Holešov. Přes dvě stovky dětí 
z prvního stupně se ráno sešly v zámecké zahradě, kde na ně čekalo rozdělení 
do kategorií a následný start. Závodilo se ve třech kategoriích, pod hlavičkou 
HD1 běžely děti z 1. a 2. třídy, HD2 děti z 3. a 4. třídy a jako HD3 děti z pá-
tých tříd. Na startovní čáru se vždy postavil jeden závodník z každé kategorie 
a ti v minutových intervalech vybíhali na trať. Úkolem každého závodníka 
bylo správně se zorientovat v mapě, kterou dostal na startu, a v daném pořa-
dí oběhnout všechny stanoviště. Na každém stanovišti byla umístěna jedna 
kontrola, na které si závodník do své karty tzv. kleštičkami označil, že danou 
kontrolu oběhl. Celý závod proběhl hladce a během hodiny a půl byly všech-
ny děti vpuštěny na trať. Cílem této akce bylo seznámit děti s netradičním 
sportem, jako je orientační běh. A koho tento sport nadchl anebo si jej bude 
chtít vyzkoušet jen tak pro zábavu, může začít od září navštěvovat zájmový 
kroužek orientačního běhu v SVČ Tymy pod vedením pana Antonína Pešky.

Všem závodníkům, gratulujeme.
SVČ Tymy

Holešovský děkan
požehnal motorkářům

Předseda výboru oddílu házené TJ Holešov 
Mgr. Libor Krejčí připomněl v dubnovém čísle Ho-
lešovska článkem 95. výročí házené v Holešově. Jeho 
obsáhlý a zajímavý článek si jistě se zájmem přečetli 
všichni zájemci a příznivci tohoto sportu, který v 
minulosti proslavil naše město po celé republice. K 
poděkování za pěkný článek ještě připojuji drobné 

K článku „95 let házené v Holešově“

Výsledky fotbalových zápasů ženských klubů

DFK Holešov

upřesnění k textu: Do pravidelných soutěží Hanác-
ké župy v roce 1939 nevstupovalo ještě družstvo 
SK Holešov, ale dvě holešovská družstva – Sokola 
a Orla. Teprve když byla na jaře 1941 zakázána čin-
nost Sokola, přešli sokolští házenkáři do odboru há-
zené SK Holešov, který již tři roky nevyvíjel činnost. 
Do SK Holešov pak přešli i nejlepší hráči Orla, když 

i tato organizace byla násilně rozpuštěna ve druhé 
polovině roku 1941. Družstvo házené SK Holešov 
nastupovalo k mistrovským bojům v hanácké divizi 
až v roce 1942 (viz příspěvek F. Balatky a J. Švagery 
„Házená v Holešově“, který byl otištěn v publikaci 
Metoděje Zajíce „Dějiny házené“, 1948).

Ing. František Rafaja 

ČSK Uherský Brod – FK Holešovské holky
0 : 4 (0:3)
Sestava: Heglasová - Sůkupová, Tiefenbachová, 
Voždová, Otáhalíková. Kolesárová, Holcová, Ho-
líková, Přikrylová, Kocurková, Šilhárová. Střídaly 
Pálková a Chytilová.
Branky: Šilhárová 2, Přikrylová, Kocurková.

FK Holešovské holky - FK Mutěnice  
5 : 2 ( 4:1)
Sestava: Heglasová – Jašková, Šilhárová, Tiefen-
bachová, Sloupová - Otáhalíková, Holcová, Holí-
ková, Kolesárová - Kocurková, Šustová. Střídaly: 
Chytilová a Pálková.
Branky: Kocurková 2, Šustová 2, Holcová.

DFK Holešov – Nezdenice 4:2 (1:0)
 Sestava: Kateřina Kasalová – Karolína Kozlanská, 
Zita Pospíšilová, Míša Fojtová, Veronika Vízne-
rová – Kristýna Zichalová, Kamila Dětská, Dita 
Hovořáková, Šárka Rybenská – Eva Zderčíková, 
Veronika Masaříková. Střídala: Ivana Zahradníč-
ková. Branky: 3 Zderčíková, 1 Dětská. Nejlepší 
hráčka: Eva Zderčíková.

FC Elseremo Brumov - FK Holešovské holky
1 : 6 ( 1:1 )
Sestava: Gulánová, Voždová, Tiefenbachová, Dvor-
níková, Otáhalíková, Mikešová, Holcová, Šustová, 
Přikrylová, Kocurková, Šilhárová. Střídaly: Jaško-
vá, Sloupová a Chytilová.
Branky: Šilhárová 3, Kocurková, Mikešová, Šustová.

TJ Žeranovice – DFK Holešov 0:15 (0:8)
Sestava: Jan Pospíšil – Klára Turečková – Ema 
Jiroušková – Beatrice Kotasová, Karolína Smýka-
lová – Sára Illéšová – Gabriela Lipková, Zuzana 
Tesárková. Střídali: Tomáš Láník, Kateřina Barto-
šková. Branky: 8 Illéšová, po 3 Lipková a Smýka-
lová, 1 Bartošková. 
Nejlepší hráčka: Sára Illéšová.

DFK Holešov – TJ Žalkovice: 10:0
Sestava: Kasalová, Víznerová, Pospíšilová, Kozlan-
ská, Jiroušková, Zichalová, Dětská, Illéšová, Masa-
říková, Zderčíková, Lipková. Střídaly: Rybenská, 
Hovořáková, Fojtová, Turečková, Branky: 3 Lipko-
vá, po 2 Dětská, Zichalová a Hovořáková, 1 Illéšo-
vá. Nejlepší hráčka: opět výborná Kamila Dětská.

Mgr. Svatava Ságnerová

FK Holešovské holky
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VLASTIVĚDA

Žádost o navrácení 
ztraceného kocourka
O Velikonocích se ztratil z ulice 6. 
května hodný, přítulný,  čtyřletý  ko-
cour /mourek/ slyšící na jméno 
KUKI. 
Pokud byste měli informace o jeho 
pohybu nebo co se s ním stalo, pro-
síme o sdělení na tel.: 605 200 085. 

2. 6. 1824  Narozen DUDÍK, Antonín, spisova-
tel, překladatel, katolický kněz, kaplan v Holešově  
a v Kostelci u Holešova; 1849-50 knihovník Slo-
vanské knihovny v Olomouci, autor cestopisů a po-
vídek. Z jeho díla: „Tatíček Hynek a synové anebo 
Bděte, neboť hodina nejistá“ (1869), „Sever a jih: 
cestopisné obrázky“ (1879), aj. pseudonym: Ko-
jetínský z Hrubého Týnce nebo Kojetínský (+ 12. 3. 
1892 ve Vyškově) – 190. výročí narození
5. 6. 1874  Narozen BUCHLOVSKÝ, František, 
dramatik, prozaik, starosta města Bystřice pod 
Hostýnem, působil v Bystřici pod Hostýnem; au-
tor románu „Na Tesáku“, prózy „Zachráněný zvon“ 
a dramatu „Přelom“ (+ 14. 8. 1939 v Bystřici pod 
Hostýnem) – 140. výročí narození
14. 6. 1804 Narozen SUŠIL, František, básník; pře-
kladatel; sběratel lidových písní; organizátor kato-
lického hnutí na Moravě; založil spolek a vydavatel-
ství Dědictví cyrilometodějské a deník Hlas (+ 31. 
5. 1868 v Bystřici pod Hostýnem) – 210. výročí nar.

VÝROČÍ - ČERVEN 2014
15. 6. 1964 Zemřel CHYTIL, Josef, národopisec, 
zabýval se lidovou uměleckou tvorbou na Valašsku 
(* 5. 11. 1892 v Prusinovicích) – 50. výročí úmrtí
16. 6. 1949 Zemřel KRAMOLIŠ, Čeněk, učitel; pro-
zaik, autor románů, povídek, memoárů; prostudo-
val a uspořádal rožnovský archiv; některá jeho díla 
se odehrávají na Holešovsku – nejznámější jeho dílo 
„Za cizí hříchy: román a historický i kulturní obraz 
z počátku 18. století na základě dějepisných prame-
nů“ se odehrává na holešovském zámku a jeho okolí 
za posledního Rottala Františka Antonína (* 7. 12. 
1862 v Rožnově pod Radhoštěm) – 65. výročí úmrtí
 26. 6. 1964 Zemřel OČADLÍK, Mirko, hudební 
historik; hudební teoretik; prof. dějin hudby na 
UK, znalec a vykladač díla B. Smetany; 1925–28 
hudební kritik deníku Národní osvobození;  
1928–50 pracoval v Čs. rozhlasu v Praze (* 1. 3. 
1904 v Holešově) – 50. výročí úmrtí
28. 6. 1854 Narozen SCHWAIGER, Hanuš, ma-
líř; profesor kreslení; rektor Akademie výtvarného 

umění v Praze; působil v Bystřici pod Hostýnem 
1891-1902 (+ 17. 6. 1912 v Praze) – 160. výročí nar.
29. 6. 1934 Zemřel KAŠPAR, Adolf, malíř, ilustrá-
tor, působil v Bystřici pod Hostýnem, na Rusavě, 
v Lošticích (* 27. 12. 1877 v Bludově u Šumperka) 
– 80. výročí úmrtí
29. 6. 1939 Zemřel ŠOBR, Julius, etnograf; sběratel 
lidových pohádek; psal do Lubiny a Našeho Valaš-
ska, působil v Bystřici pod Hostýnem a v Uherském 
Brodě (* 2. 4. 1874 v Zašové) -  75. výročí úmrtí
30. 6. 1904  Narozen BÁRTA, Jindřich, plukov-
ník letectva; působil v Chebu, v Mladé u Milovic  
a v Prostějově, kde působil jako důstojník při výcvi-
ku nastupujících pilotů; v 50. letech pracoval jako 
korektor v pražském vydavatelství; r. 1983 se vrací 
do Hulína; dopisoval do Obrany lidu, Muzejních 
novin a regionálního tisku; aktivně se účastnil čin-
ností Klubu vojenských důchodců v Kroměříži; byl 
nositelem několika státních vyznamenání (+ 17. 11. 
1997 v Hulíně) – 110. výročí narození

Univ. prof., PhDr., DrSc. Mirko Očadlík se 
narodil 1. března 1904 v  Holešově. Byl privátním 
studentem gymnázia v Holešově, gymnázium do-
končil v Praze. V mládí žil ve Vídni, kde vystudo-
val hru na klavír a hudební teorii. Po maturitě se 
přihlásil na Karlovu univerzitu, na níž v roce 1928 
absolvoval práva a zároveň studoval na filozofické 
fakultě hudební vědu, estetiku a historii hudby, kde 
absolvoval v r. 1932. Jako téma disertační práce si 
vybral Smetanovu Libuši. V letech 1928–1950 pra-
coval v Československém rozhlase jako tajemník 
hudebního oddělení a později vedoucí hudebního 
oddělení, od r. 1945 jako programový ředitel Praž-
ského rozhlasu. Od roku 1948 byl profesorem dějin 
hudby na AMU v Praze a současně od roku 1950 
působil na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, 
kde zřídil v roce 1959 Ústav pro dějiny české hudby, 
jehož byl ředitelem až do své smrti. Založil a řídil 

50. výročí úmrtí Mirko Očadlíka
periodikum Miscellanea musicologi (od r. 1956).  
Mirko Očadlík je autorem mnoha článků, statí a knih 
o klasické hudbě, ale také o hudební moderně. Svou 
vědeckou kariéru zaměřoval od začátku především  
k tvorbě a osobnosti Bedřicha Smetany. Zabýval se 
spolu s prof. Zdeňkem Nejedlým a Otakarem Ostrči-
lem vydáváním kompletního Smetanova díla a dalších 
smetanovských památek a publikací. Spolu s klavíris-
tkou Věrou Řepkovou se stal iniciátorem první kom-
pletní nahrávky klavírních skladeb Bedřicha Smetany 
na gramofonové desky v roce 1961. Nejrozsáhlejší 
prací prof. Očadlíka jsou dva svazky charakteristik 
a rozborů významných 
symfonických děl „Svět 
orchestru“ (I. svazek Kla-
sikové a romantikové a II. 
svazek České orchestrální 
skladby).

Jeho manželkou byla známá hudební redak-
torka a spisovatelka Anna Hostomská Očadlíková. 

Zásluhou Mirko Očadlíka došlo v roce 1959  
k odhalení pomníku F. X. Richtera, slavného hu-
debního skladatele pocházejícího z Holešova. Městu 
Holešovu odkázal část své velké knihovny,  která je 
umístěna v Městské knihovně Holešov. V roce 1964 
mu bylo uděleno Čestné občanství města Holešova. 
Mirko Očadlík zemřel 26. června 1964 v Praze, po-
hřben byl na Vyšehradě. V roce 1974 byla na jeho 
rodném domě v Holešově odhalena pamětní deska.

jaš
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▶ 22. - 25. 5. V. Dny města Holešova - po-
drobný program uvnitř 

▶ 24. 5. Sub umbra alarum barum leo vincit 
- Moravští vojáci v císařském kabátu za 
Velké války - přednáška Mgr. A. Cabiše - 
zadní galerie zámku (14.00 hod.)

▶ 24. 5. Josef Mysliveček - Montezuma - 
poloscénické provedení opery - zámecké 
nádvoří 

▶ do 30. 5. Lettrismus - fascinace písmem - 
výstava výtvarných prací studentů Gymná-
zia L. Jaroše v městské knihovně 

▶ 27. 5. Slavnostní předávání grantů města 
Holešova - velký sál zámku

▶ 28. 5. Čarovné dědictví - pohádkový film 
v kině Svět (v 13.15 hod.) 

▶ 29. 5. Závěrečný koncert žáků ZUŠ - zá-
mek Holešov

▶ do 29. 5. Výstava výtvarného oboru ZUŠ 
Holešov - zámek Holešov

▶ do 31. 5 Moravské děti - 40 let holešov-
ského dětského sboru. Výstava fotografií 
- zámek - chodba 1. patro 

▶ 31. 5. Druhý zámecký gulášfest - zahrady 
zámku (od 10.00 hod.)

▶ Celoměstský den dětí s programem - po-
zvánka uvnitř 

▶ Červen - září Reprezentační výstava hnutí 
Mánes - hlavní a ojedinělá výstava letošní 
kulturní sezony na zámku

▶ 2. 6. Poslední tygr - společenský večer na 
podporu ochrany tygra sumaterského. 
Kinoklub Kina Svět 

▶ 3. 6. Mlýny na středním toku Rusavy - 
přednáška A. Pospíšila v městské knihovně 
- začátek v 17.00 hod.

▶ 4. 6. Mořský svět - taneční představení 
ZUŠ F. X. Richtera v kině Svět - pozvánka 
uvnitř

▶ 11. - 12. 6. Zápis do ZUŠ F. X. Richtera 
Holešov - podrobnější informace uvnitř

▶ 13. 6. Zámecká pětka - krosový běh pro 
veřejnost - zámecká zahrada

▶ 14. nebo 15. 6. Víkend otevřených zahrad 
2014 - zahrada a park zámku

▶ 20. - 21. 6. Holešovská REGATA - 3. roč.
▶ do 30. 6. Výstava Mobilní fotografie 
 v New Drive Clubu
▶ do 31. 8. Hračky dávné i nedávné - prázd-

ninová výstava historických hraček - zámek
▶ do 28. 9. Příběh dětí - kresby z terezínské-

ho ghetta - výstava kreseb z terezínského 
ghetta v židovské obřadní síni. Zpřístupně-
no na požádání v synagoze.

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

Fotoreportáž

Roli favorita potvrdil na 5. ročníku 
Rohálovské 50ky Kryštof Bogár 


