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II. ročník folkového festivalu 
TOULAVEJ

Pozvánka na závěrečné koncerty 
Letní školy barokní hudby

16. ročník 
ČMELÁK MODEL SHOW

Židovství a světové války - téma 
letošního ročníku Festivalu TŽK

Po čtrnácti letech se do Holešova 
vrátila výstava historických vozidel 

Holešov - Poslední červnovou sobotu ožilo 
nádvoří zámku a park více jak pěti tisícovkami 
návštěvníků, kteří si sem přišli prohlédnout výsta-
vu desítek veteránů - největší kolekci automobilů, 
v nichž se vozili českoslovenští prezidenti, nacis-
tičtí pohlaváři a česká šlechta v první polovině  
20. století. Celou kolekci doplnily historické spor-
tovní automobily, auta z Mercedes klubu a moto-
cykly z Harley klubu. Akce vznikla ve spolupráci 

Městského kulturního střediska Holešov, města 
Holešov, firmy Samohýl Motor Holding a Klubu 
Historických Sportovních Automobilů. „První 
výstava historických vozidel se v Holešově konala  
v roce 1994. Odstartovala úspěšnou tradici každo-
ročně pořádaných přehlídek, které rok od roku při-
lákaly na zámek víc a víc návštěvníků. V roce 2000 
jich bylo jedenáct tisíc. 

Pokračování na str. 3 >>>

Z OBSAHU
▶ Informace z jednání orgánů města
▶ Aktuálně z městského úřadu
▶ Kam o prázdninách za kulturou a sportem
▶ Archeologické a vlastivědné zajímavosti z Holešova a mikroregionu

Vážení Holešováci,
měsíc červenec je vše-
obecně a zcela logicky 
většinou z nás vnímán prázdninově a dovolen-
kově. Ovšem ne každý se s těmito pocity může 
zcela ztotožnit a zcela je naplnit. Důvody jsou 
většinou pracovní, finanční, či jiné. Ovšem 
tyto důvody se zcela určitě netýkají naší školou 
povinné mládeže, které tímto přeji ponořit se 
do víru prázdnin zcela naplno.
V každém případě bych si přál, aby pro 
většinu z vás byl tento čas příležitostí na chvíli 
se zastavit, vydechnout, nabrat novou sílu, 
změnit každodenní pracovní rituály, navštívit 
dosud nepoznaná místa, seznámit se s novými 
zajímavými lidmi, najít nové přátele. 
V té souvislosti nemohu opomenout zmínit 
některé investiční záměry, které se našemu 
městu podařilo zdárně zrealizovat v posled-
ních měsících a dnech před prázdninami. 
Loňský výpadek našeho veřejného koupaliště 
je minulostí a splnění našeho slibu doznalo 
naplnění v podobě nově otevřeného, krásně 
zrenovovaného bazénu a pěkně upraveného 
areálu a jeho okolí, jako například nové pří-
jezdové komunikace, chodníkového propojení 
se zámeckou zahradou, parkoviště, atd.. 
Kvalitní občerstvovací služby zde považuji 
za naprostou samozřejmost. V příštím roce 
bychom chtěli v nabídce nových zajímavých 
atrakcí a technických vychytávek pokračovat 
ke spokojenosti našich rekreujících se občanů. 
Pracovníkům holešovských Technických slu-
žeb, které areál koupaliště provozují z pověření 
města, děkuji za kvalitní služby a vstřícný 
přístup k rekreantům.

Pokračování na str. 3 >>>
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Po čtrnácti letech...
>>> Pokračování ze str. 1

V roce 2001 byla tradice holešovských výstav   
přerušena v důsledku vrácení zámku do soukromého 
vlastnictví a přehlídka se přestěhovala do Slavkova 
pod Hostýnem. Doufám proto, že dnes, osmadvacáté-
ho června, se začala psát nová kapitola velkých výstav 
historických vozidel, které se po čtrnácti letech vrací do 
nádherného prostředí nádvoří a zahrad holešovského 
zámku. Ta tradice je zde dána už historicky ze sedmde-
sátých let, kdy se u nás konaly proslulé bleší trhy a ty se 
pak staly základem pro budoucí  srazy automobilových 
veteránů,“ řekl v úvodu místostarosta města Holešo-
va Jaroslav Chmelař, když přivítal návštěvníky výsta-
vy jménem celého vedení radnice společně s Ladisla-
vem Samohýlem a ředitelem MKS Holešov Pavlem 
Chmelíkem. Společně tak výstavu oficiálně zahájili. 

Pokračování na str. 26 

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

ÚVODNÍK
>>> Pokračování ze str. 1
Nově zrekonstruovaný bývalý „Pionýrák“ v Pivo-
varské ulici se taktéž začíná naplňovat životem. Jsou 
to především sportovní a kulturní aktivity mládeže, 
které obohacují naše město a hlavně přispívají k její 
seberealizaci. Najdou zde své nové domácí zázemí 
stolní tenisté, početný oddíl skautů, naše mimořád-
ně šikovné a úspěšné mažoretky, rozšíří zde výrazně 
své působení naše volnočasová organizace TYMY  
a další. Není to paráda??? …
Letos poprvé jsme přišli s myšlenkou nabídnout ho-
lešovským studentům a mládeži od 15 let věku naho-
ru pracovní brigády. Všichni víme moc dobře, že pro 
většinu z nich je složité sehnat v Holešově přes prázd-
niny placenou práci. Vyčlenili jsme částku 400.000,- 
Kč zhruba pro 100 těchto brigádníků ve čtrnáctiden-
ních cyklech. Zpočátku jsme měli obavu, že nebude 
až takový zájem, avšak zmýlili jsme se. Počet zájemců 
z  Holešova a blízkého okolí zdaleka převyšuje naše 
předpoklady a letošní možnosti. V příštím roce chce-
me po vyhodnocení letošních prázdnin tuto naši 
nabídku ještě navýšit. Naším cílem v této aktivitě je 
nejen nabídka práce, ale chceme především, aby si 
naše mládež tak trochu pracovně osahala majetek  
/města, sportoviště, parky, zámek a zámeckou za-
hradu, chodníky, lavičky, oplocení atd./ a snad si tak 
trochu i uvědomí, že bychom si měli všichni tohoto 
našeho společného majetku více vážit a chránit ho.
A v  tomto duchu bych mohl pokračovat ještě dál, 
ale nechci být zbytečně rozvláčný. Co však chci ještě 
zmínit a hlavně Vám všem poděkovat za Vaši trpěli-
vost a toleranci při realizaci mnohých investičních 
akcí v  Holešově a našich místních částech (Žopy, 
Dobrotice, Tučapy, Količín), které jsme již zrealizo-
vali, které právě v těchto dnech probíhají nebo které 
právě zahajujeme. Jsou to například Dobrotice, kde 
probíhá rekonstrukce hlavní cesty a některých ved-
lejších komunikací.
Je to ale i zahájená revitalizace ulic Sušilova, Školní, 
Národních bojovníků, Novosady, dále pak budová-
ní nového parkoviště v prostoru za kinem a další. Je 
to v mnoha případech zkouška našich nervů, avšak 
garantuji Vám, že po pár měsících komplikovaného 
parkování, hluku a prašnosti, uzavírek a omezení to 
bude stát za to.
Díky Vaší ohleduplnosti, ale i v  mnoha případech 
aktivnímu přístupu se nám všem bude v  Holešově 
žít zase o něco lépe.
Přeji Vám krásný zbytek léta plný příjemných zážitků.

Pavel Svoboda

1) Z  jakého důvodu se zastupitelstvo rozhodlo 
referendum vypsat?
Důvod je velmi jednoduchý. Tomuto konkrétnímu 
rozhodnutí zastupitelstva předcházela obšírná a vel-
mi věcná a zajímavá diskuse zastupitelů města na 
dvou posledních zastupitelstvech na toto téma, z níž 
nakonec vyplynul většinový názor a rozhodnutí, že 
umožníme občanům Holešova vyjádřit se k  situa-
ci kolem případného plošného zákazu provozování 
zmíněných hracích přístrojů a terminálů, a to právě 
formou referenda.

2)  Proč byl stanoven právě termín 6. 9. 2014? 
Ohledně termínu konání referenda padlo od zastupi-
telů několik návrhů. Především je třeba zdůraznit, 
že musel být dodržen zákon, který nařizuje, že refe-
rendum musí proběhnout do 90 dní od rozhodnutí 
zastupitelstva, což znamená, že nejpozdější termín 
by byl někdy kolem 25. září. Padaly návrhy, aby to 
proběhlo co nejdříve, tedy někdy již v červenci nebo 
srpnu. Nakonec jsme celkem logicky zavrhli prázdni-
nové období a dohodli se na nejbližším termínu po 
dovolených, a to právě na 6. září. Navíc jsme chtěli 
hlasování takzvaně „odpolitizovat“, aby si nikdo na 
tomto tématu nehonil v  rámci předvolební kampa-
ně účelově politické body, což v některých případech 
hrozilo. Jsem totiž přesvědčen, že občané Holešova 
jsou natolik rozumní a názorově vyspělí, že nepo-
třebují jakékoliv diskutované a případně i kontro-
verzní téma spojovat s  politikou. V  tomto případě 
s  termínem komunálních voleb (což v  této věci ani 
podle zákona nešlo). A tvrzení některých nejme-
novaných zastupitelů a aktivistů, že pokud nebude 
referendum v  termínu voleb, tak lidé k  referendu 
nepřistoupí, je pro mne nepřijatelné. Takové tvrzení 
vnímám jako neférové podceňování holešovských ob-
čanů a jasný důkaz účelovosti takových snah. 

3) Je vůbec schopno referendum problém hazar-
du celkově vyřešit? 
Víte, problematikou zákona o provozování 
loterií a dalších podobných aktivit jsem se musel 
zabývat již dříve, ještě coby poslanec Parlamentu 
ČR. V té době jsem jako člen rozpočtového výboru 
absolvoval četná jednání v  té věci se specialisty na 
Ministerstvu financí, Ministerstvu školství, mládeže 
a sportu, ČSTV, ale i se zástupci konkrétních provo-
zovatelů těchto aktivit, jako byla SPORTKA-SAZ-
KA, různé loterijní společnosti a další. Hlavními 
důvody takových jednání bylo především řešení fi-
nancování sportu, kultury a dalších oblastí na všech 
republikových úrovních. Za posledních 24 let byl 
totiž státem postupně nastaven systém financování 
zmíněných oblastí přímo v závislosti na finanční vý-
těžnosti z  loterií a dalších podobných aktivit. Bohu-
žel, taková byla a částečně ještě dnes je realita. Stát 
nebyl doposud schopen systémově přijít s  koncepcí, 
která by jednoznačně nahradila závislost na her-
ním průmyslu. Za celou tu dobu nikoho nezajímala 
druhá strana mince, tedy strana morálky a společen-
ského dopadu celého systému. Když jsem jako jeden 
z mála v té době upozornil na nesystémovost a ne-
připravenost Ministerstva financí v souvislosti s no-
velizací zákona o loteriích, byl jsem médii a někte-
rými neinformovanými jedinci označen za zastánce 
hazardu. S  tím jsem se ale vcelku hravě vyrovnal.  

Na minulém zasedání zastupitelstva města bylo schváleno 
referendum týkající se zákazu výherních hracích přístrojů 
a terminálů v Holešově:    

Ale vraťme se k vaší otázce: -  se znalostí věci mohu na 
závěr jen dodat, že referendum v Holešově, ale i kde-
koliv jinde, bez celospolečenského systémového řešení 
pod taktovkou státu nic zásadně nevyřeší. Hráči se 
přesunou do sousední obce, kde zákaz neplatí, nebo 
do nelegální herny, které dle mých informací začínají 
vznikat v  místech zákazů, případně se přeorientují 
na jiná média, jako je například internet. Bohužel, 
tím pádem bez možnosti vnější oficiální kontroly  
a výběru daní. Referendum tak bude v samém důsled-
ku posuzováno jako lokální morálně pozitivní postoj 
konkrétní skupiny občanů, který v  každém případě 
vnímám a budu hodnotit vážně a s respektem.
30. června tohoto roku proběhla valná hromada 
VaK Kroměříž, které jste se zúčastnil:

1) Jak proběhla valná hromada VaK – schválení 
dividend a tantiémů?
Valná hromada v  tomto případě řešila především 
změny stanov společnosti v  souvislosti s novým ob-
čanským zákoníkem. To byla víceméně formalita. Co 
však bylo z pohledu našeho města důležité, bylo hla-
sování o rozdělení zisku mezi akcionáře, tedy schva-
lování dividend. Na předchozí valné hromadě VaK 
byly totiž dividendy většinovým vlastníkem společ-
nosti, a to městem Kroměříž, zamítnuty. Důvodem 
byl záměr města Kroměříž kumulovat finanční 
prostředky na případný budoucí odkup  akcií od 
minoritních akcionářů. Byl to tehdy jasný signál 
a důkaz toho, že město Kroměříž, jako majoritní 
vlastník, vždy rozhodne o osudu vody, výsledku hos-
podaření a veškerém dalším osudu společnosti VaK  
jednoznačně a jen ve svůj prospěch. Na této poslední 
VH pod tlakem nakonec milostivě Kroměříž spolu 
s  ostatními odhlasovala rozdělení nerozděleného 
zisku společnosti mezi akcionáře ve výši 8,- Kč/1 ak-
cii. Pro Holešov to znamená příjem ve výši zhruba 
1.200.000,- Kč. 

2)  Jaké jsou možnosti Holešova ovlivnit dění ve 
VaK:
Bohužel, v současné době, kdy město Holešov vlast-
ní minoritní balík akcií (cca 141.000 ks), byť druhý 
největší, nemá téměř žádný přímý vliv. Navíc jsme 
se v  roce 2003 úplatným převodem zbavili akcio-
nářských práv, takže o nějakém vlivu v  současné 
době z  naší strany nelze vůbec hovořit. Můj názor 
je však takový, že bychom měli za každou cenu 
zpětným odkupem akcionářských práv a odkupem 
zbývajících akcií od dalších minoritních vlastníků 
vytvořit takovou protiváhu Kroměříže, abychom se 
mohli v budoucnu podílet na zásadním rozhodování  
o dění ve VaK, a. s. Kroměříž, především však o kvalitě  
a ceně vody. Rozhodně chci v  této věci vyvolat zá-
sadní jednání a diskusi nejen u nás v Holešově, ale 
zcela určitě i s ostatními akcionáři. A právě proble-
matiku kolem vody, kterou denně všichni v Holešově 
pijeme, považuji za prvořadou, hodnou případného 
referenda, kdy bychom se měli všech našich občanů 
zeptat, zdali do takového náročného projektu jít, či 
nikoliv. Za samozřejmou pak v  prvé řadě považuji 
širokou veřejnou vysvětlovací a odbornou diskusi.  

Starostovi města za rozhovor 
poděkovala Jana Zapletalová
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vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 27. května 2014;
I vzala na vědomí zprávu o provedené inventa-
rizaci majetku a závazků města Holešova za rok 
2013;
II uložila vedoucímu finančního odboru v termí-
nu do 30. 09. 2014 zrealizovat doporučení ústřed-
ní inventarizační komise; 
schválila příspěvkovým organizacím - Mateřská 
škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž; 
Mateřská škola Sluníčko, Holešov; Ústřední školní 
jídelna Holešov změny finančních plánů dle před-
ložených návrhů; 
I schválila za účelem provedení výběrového řízení 
na dodavatele stavební akce „Zateplení 3. ZŠ Ho-
lešov“ společnost Eurovision, a. s., Brno, Veveří 
2581, IČ 27001845;
II pověřila starostu města Pavla Svobodu pode-
psáním smlouvy s touto společností;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit rozpočtové opatření č. 3/2014 dle předloženého 
návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit 1. závěrečný účet dle předloženého návrhu,  
a to bez výhrad, a 2. účetní závěrku města Holešo-
va za rok 2013;
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na části pozemku p. č. 773/1,  
k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce,  
a. s., Česká Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
28085400, zastoupená společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se stav-
bou „Holešov, U Rusavy - příp. NN, Malaník“ dle 
předloženého návrhu; 
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 3536/1, 
3536/2, 2505/9, vše k. ú. Holešov, pro společ-
nost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupená 
společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 257 33591, v souvislosti se 
stavbou „Holešov, Zlínská - kabel NN, Kanada“ 
dle předloženého návrhu; 
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 1329/5, 
1346/1, 1367/1, 1368/1, 1368/2, 1368/5, 2724/9, 
2795/2, 3536/1, 3658/3, vše k. ú. Holešov, pro 
společnost RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, 
Klišská 940, IČ 27295567, v souvislosti se stavbou 
„REKO STL plynovodu Holešov - Tovární ulice“ 
dle předloženého návrhu; 
schválila zřízení věcného břemene- služebnost 
inženýrské sítě na části pozemku p. č. 2951/49,  
k. ú. Holešov, pro společnost RWE GasNet, s. r. o., 
Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ 27295567, v sou-
vislosti se stavbou „Přeložka plynové přípojky pro 
dům čp. 1328, Holešov“ dle předloženého návrhu;
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 528/2, 
961, 962, vše k. ú. Všetuly, pro společnost RWE 
GasNet, s. r . o., Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ 
27295567, v souvislosti se stavbou „Plynovod Ho-
lešov - Míškovice“ dle předloženého návrhu; 
schválila uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu mezi městem Holešov a Společenstvím 
vlastníků jednotek v domě Novosady čp. 1328  
v Holešově, IČ 26300192, v souvislosti se stavbou 

14. řádná schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 10. června 2014, mimo jiné 

„Revitalizace panelového domu, Novosady 1328, 
769 01 Holešov“ na pozemcích p. č. 2951/49, 
2951/39, 2951/41, vše k. ú. Holešov, dle předlože-
ného návrhu; 
přerušila projednávání zprávy týkající se změny  
v seznamu vlastníků pozemků v souvislosti  
s usnesením ZM č. 8/2014 ze dne 25. 02. 2014 
týkající se uzavření smluv o zřízení služebnosti  
v souvislosti s ukončenou stavbou „Holešovsko 
sever-kanalizace“;
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;
schválila komisi pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek v souvislosti s veřejnou zakázkou „Měs-
to Holešov, okr. Kroměříž - cisternová automo-
bilová stříkačka“ dle předložené výzvy, zadávací 
dokumentace a technické specifikace ve složení: 
členové pro otevírání obálek: 1. Ing. Dušan Leško;  
2. Ing. Marie Krajcarová; 3. Irena Ďuláková; čle-
nové hodnoticí komise: 1. Bc. Jaroslav Chmelař; 
2. Ing. Dušan Leško; 3. Ing. Marie Krajcarová;  
4. Mgr. Michaela Miklíková; 
5. Martin Horňák; náhradníci hodnoticí komise: 
1. Mgr. Rudolf Seifert; 2. Ilona Kupková; 3. Irena 
Ďuláková; 4. Eva Frybortová; 5. Antonín Zapletal; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit žádost o poskytnutí neinvestiční finanční dota-
ce na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Holešov JPO II/1 pro rok 
2015 za finanční spoluúčasti města Holešova ve 
výši 20 %; 
schválila zveřejnění záměru pachtu lesních po-
zemků v k. ú. Holešov, Dobrotice, Količín, Tuča-
py a Lukoveček o celkové výměře 33,4522 ha dle 
předloženého návrhu; 
schválila pronájem části nebytových prostor  
o výměře 70 m2 v budově Osadního výboru Žopy 
čp. 63, p. č. 87, k. ú. Žopy, občanskému sdružení 
K.O.S.A. (Klub občanských a studentských akti-
vit), IČ 28558294, se sídlem Obecní úřad Rymice 
4, k využití pro dětský klub Kosička organizované-
ho v rámci tohoto sdružení; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej městského pozemku p. č. 2586/10, za-
stavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, k. ú. 
Holešov, Františku Kevickému za kupní cenu 300 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouva 
musí být uzavřena v termínu do 31. 08. 2014. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto 
usnesení platnost; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej městského pozemku p. č. 1868/37, za-
stavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2, k. ú. 
Holešov, Josefu a Evě Žákovským za kupní cenu 
300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Smlou-
va musí být uzavřena v termínu do 31. 08. 2014. 
Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto 
usnesení platnost; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej části městského pozemku p. č. 364/3, 
ostatní plocha, o výměře cca 14 m2, k. ú. Všetuly, 
Lukáši Kruťovi, za kupní cenu 300 Kč/m2 + nákla-
dy s prodejem spojené. Smlouva musí být uzavře-
na v termínu do 31. 08. 2014. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej části městského pozemku p. č. 636, 

ostatní plocha, o výměře určené v GPL č. 238-
4/2014 4 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, Jiřímu  
a Martině Vaculíkovým za kupní cenu 300 Kč/m2 
+ náklady s prodejem spojené;
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31. 08. 
2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá 
toto usnesení platnost;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej městského pozemku p. č. st. 192/2, za-
stavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, k. ú. Tu-
čapy u Holešova, Františku a Aleně Ponížilovým 
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené; smlouva musí být uzavřena v termínu do 
31. 08. 2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty 
pozbývá toto usnesení platnost; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej 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, Radku 
Pecháčkovi za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady 
s prodejem spojené; smlouva musí být uzavřena 
v termínu do 31. 08. 2014. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městských pozem-
ků p. č. 2780/4, p. č. 2780/5, p. č. 2780/6, p. č. 
2780/7, p. č. 2780/8, p. č. 2780/9, p. č. 2780/10, p. 
č. 2780/11, p. č. 2780/12, p. č. 2780/13, vše ostatní 
plocha a k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městského pozem-
ku p. č. 705/97, zahrada, o výměře 184 m2, k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru prodeje části městské-
ho pozemku p. č. 3302/3, orná půda, o výměře cca 
100 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
přerušila projednávání zprávy týkající se zve-
řejnění záměru prodeje městského pozemku p. 
č. 628/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,  
o výměře 96 m2 a id. 5/8 pozemku p. č. 629, zastavě-
ná plocha a nádvoří, společný dvůr, k. ú. Holešov;
přerušila projednávání zprávy týkající se zveřej-
nění záměru prodeje částí městských pozemků p. 
č. 710, p. č. 709/1, p. č. 705/53 a p. č. 705/1, vše k.ú. 
Všetuly, do doby vypracování GPL; 
stáhla z programu jednání zprávu týkající se zve-
řejnění záměru prodeje městských pozemků v lo-
kalitě ul. Školní v Holešově, případně jejich částí, 
p. č. 1071, p. č. 1072, p. č. 1073, p. č. 1074, p. č. 
1075, p. č. 1077, p. č. 1078, p. č. 1079, p. č. 1080 a p. 
č. 2961/1, vše ostatní plocha, k. ú. Holešov;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit úplatné nabytí pozemku p. č. 395/24, ostat-
ní plocha, o výměře 69 m2, k. ú. Všetuly, LV 511, 
z majetku Věry Spodniakové, bytem Potštát, do 
majetku města Holešova za kupní cenu 200 Kč/m2;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit úplatné nabytí komunikací, pozemků 
souvisejících s komunikacemi a kabeláže pro ve-
řejné osvětlení v areálu bývalého zahradnictví,  
k. ú. Dobrotice, z majetku společnosti VPK Reali-
ty, a. s., IČ 27748855, do majetku města Holešova, 
za kupní cenu 1 Kč; 
I doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit odpis nevymahatelných pohledávek měs-
ta dle předloženého návrhu; 
II schválila odpis nevymahatelných pohledávek 
města dle předloženého návrhu; >>>
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>>> schválila poskytnutí mimořádné finanční do-
tace ve výši - 5.000 Kč Dívčímu fotbalovému klu-
bu Holešov, IČ 26535360, Holešov, Tyršova 1561, 
na podporu mezinárodního turnaje žákyň a žáků 
v kopané, který pořádají ve sportovním areálu ve 
Všetulích dne 21. 06. 2014; finanční částky budou 
čerpány z Fondu kultury, sportu a vzdělávání měs-
ta Holešova po splnění všech povinností určených 
statutem Fondu kultury, sportu a vzdělávání; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci pro-

jektu „Otevřené brány“ na období let 2015–2018 
mezi městem Holešov, Římskokatolickou farností 
Holešov a Zlínským krajem, jejíž součástí je po-
skytnutí dotace města Holešova ve výši 30.000 Kč/
rok Římskokatolické farnosti Holešov; 

I vzala na vědomí uzavření dodatku č. 3 k nájem-
ní smlouvě ze dne 07. 12. 2011 mezi městem Ho-
lešov a společností Tepelné hospodářství Holešov, 
s. r. o., dle něhož došlo k vynětí budovy č. p. 1419 
v ul. Pivovarská z předmětu nájmu; 

II schválila uzavření smlouvy o dodávce tepelné 
energie mezi městem Holešov a společností Tepel-
né hospodářství Holešov, s. r. o., dle předloženého 
návrhu; 

schválila zveřejnění záměru výpůjčky tělocvičny 
v 1. poschodí (včetně zázemí) a dvou místností  
v suterénu budovy č. p. 1419 v ul. Pivovarská  
v Holešově dle předloženého návrhu; 
projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení 
komisí rady města za období květen/2014. 

I rozhodla na základě doporučení hodnoticí 
komise 1. o vyloučení uchazeče z účasti v zadá-
vacím řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
ulic v Holešově“: 1. KKS, spol. s r. o., Zlín, Příluky 
386, IČ 42340802; 2. COLAS CZ, a. s., Praha 9, 
Ke Klíčovu 9, IČ 26177005; 2. o výběru nejvhod-

Rada města Holešova, která se konala 
dne 12. června 2014, mimo jiné

nější nabídky na veřejnou zakázku „Revitalizace 
ulic v Holešově“ o uchazečích v tomto pořadí:  
1. STRABAG, a. s., 2. SWIETELSKY, stavební s. r. o., 
3. EUROVIA CS, a. s.

II pověřila starostu města Pavla Svobodu 
uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

č. 1 společností STRABAG, a. s., Praha, Na Bělidle 
198/21, IČ 608 38 744. Odmítne-li vybraný ucha-
zeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li k uzavře-
ní smlouvy řádnou součinnost v termínu do 15 
dnů, pověřila starostu města uzavřením smlouvy 
s každým dalším uchazečem ve vybraném pořadí.

Vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 10. června 2014; 
stanovila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, z důvodu organizačních změn a zří-
zení organizační složky města „Správa majetku 
města“ počet zaměstnanců města zařazených do 
Městského úřadu Holešov na 73, a to s účinností 
od 1. 7. 2014;
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 496/2  
a p. č. 497, oba k. ú. Holešov, pro společnost RWE 
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ 
27295567, zastoupená společností RWE Distri-
buční služby, s. r. o., Brno, Plynárenská 499/1, IČ 
27935311, v souvislosti se stavbou „Holešov STL 
přípojka na p. č. 465/1, Šrom“ dle předloženého 
návrhu; 
schválila zřízení věcného břemene - služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 1019, p. 
č. 362/11, p. č. 362/7, vše k. ú. Všetuly, pro spo-
lečnost RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, 
Klišská 940, IČ 27295567, zastoupená společností 
RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, Plynárenská 
499/1, IČ 27935311, v souvislosti se stavbou „Ho-
lešov STL přípojka na parc. č. 295, k. ú. Všetuly“ 
dle předloženého návrhu;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova  
1. schválit na základě žádosti společnosti DEVE-
LOPER GROUP s. r. o., Chropyně, Záříčí 54, IČ 
26942836, připojení veřejného osvětlení bytového 
komplexu „Na Vyhlídce - Bořenovská“ na veřejné 
osvětlení města Holešova, za podmínky zajištění 
vlastního měření a úhrady energií; 2. bezúplatné 
převzetí vybudovaného veřejného osvětlení do 
majetku a správy města;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit změnu v seznamu vlastníků pozemků v souvis-
losti s usnesením ZM č. 8/2014 ze dne 25. 2. 2014 
týkající se uzavření smluv o zřízení služebnosti  

16. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
dne 24. června 2014, mimo jiné 

v souvislosti s ukončenou stavbou „Holešovsko 
sever - kanalizace“ dle předloženého návrhu; 
schválila provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu vybudované v rámci akce „Holešovsko 
sever - kanalizace - stavba 1 - Holešov, Količín, 
Tučapy“ společností Vodovody a kanalizace Kro-
měříž a. s., dle předloženého návrhu smlouvy; 
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit dodatek č. 2 ke Statutu ST 01/06 Fondu 
rozvoje bydlení města Holešova dle předloženého 
návrhu; 
schválila 1/ uzavření dodatku ke smlouvě o pro-
vedení přezkoumání hospodaření města pro rok 
2014 a/ uzavření smlouvy o kontrolní činnosti - 
poradenství; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit rozpočtové opatření č. 3/2014 podle doplněné-
ho návrhu;
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na individuální projekt z ROP regionu soudržnos-
ti Střední Morava - investiční akce „Revitalizace 
ulic v Holešově“ dle předloženého návrhu; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit udělení plné moci pro starostu města Pavlu 
Svobodu k zastupování města Holešova na valné 
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a. s., konané dne 30. 6. 2014;
I schválila termíny schůzí Rady města Holešova 
ve II. pololetí roku 2014 ve dnech: 
 7. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9. a 6. 10. 2014 od 9 
hod.; II doporučila Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit termín zasedání Zastupitelstva města 
Holešova ve II. pololetí roku 2014 dne 22. 9. 2014; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova stano-
vit počet 23 členů Zastupitelstva města Holešova 
pro volební období 2014 – 2018 v souladu s usta-
novením §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova zřídit 
1. organizační složku města Holešova s názvem 
„Správa majetku města“, a to s účinností od 1. 7. 

2014; 2. zřizovací listinu této organizační složky 
města Holešova dle předloženého návrhu; 
 nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
rozhodnout o vyhlášení místního referenda ve 
smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referen-
du, na dny shodné s termínem voleb do Zastupi-
telstva města Holešova v roce 2014. Referendum 
se vyhlašuje na území města Holešova včetně jeho 
místních částí Dobrotice, Tučapy, Količín a Žopy;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova pově-
řit strážníka Eduarda Dlhopolčeka, DiS., řízením 
Městské policie Holešov s účinností od 1. 7. 2014;
I doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit úplatné nabytí spoluvlastnického podílu 
id. 1/8 pozemku p. č. 28, ostatní plocha, pozemku 
p. č. 31, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba bez č. p./č. e., pozemku p. č. 33, zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. 
p./č. e., vše k. ú. Holešov, LV 1118 a 597, z majetku 
Valentina, spol. s r. o., do majetku města Holešova 
za kupní cenu 70 000 Kč + DPH;
II schválila uzavření dohody o náhradě za beze-
smluvní užívání nemovitosti mezi městem Hole-
šov a společností Valentina, spol. s r. o., dle před-
loženého návrhu;
schválila zveřejnění záměru výpůjčky městských 
pozemků: a) p. č. 697, p. č. 976 a p. č. 700, vše 
ostatní plocha a k. ú. Všetuly; b) p. č. 464/9, p. 
č. 463/2, p. č. 464/5, p. č. 464/2, p. č. 464/1, p. č. 
464/8, vše ostatní plocha a k. ú. Holešov, a p. č. 
462/31, p. č. 464/6 a p. č. 462/26, jejichž součástí 
je stavba bez č. p./č. e., vše zastavěná plocha a k. ú. 
Holešov; c) p. č. 460/2, p. č. 461/1, p. č. 461/12 a p. 
č. 461/13, vše ostatní plocha a k. ú. Holešov, a p. č. 
461/7, p. č. 461/8, p. č. 461/6 a p. č. 461/9, jejichž 
součástí je stavba bez č. p./č. e., vše zastavěná plo-
cha a k. ú. Holešov;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje částí městských po-
zemků p. č. 710, p. č. 709/1, p. č. 705/53, p. č. 705/1, 
vše k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu; >>>
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>>> doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru prodeje městského 
pozemku p. č. 628/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště, o výměře 96 m2, k. ú. Holešov, dle před-
loženého návrhu; 
schválila výši finanční odměny ředitelce 1. Zá-
kladní školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové; 
ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Heleně 
Moravčíkové; ředitelce 3. Základní školy Holešov  
Mgr. Jitce Heryánové; ředitelce Mateřské školy 
Sluníčko, Holešov Lence Krčové; ředitelce Mateř-
ské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž  
Bc. Aleně Kotoučkové; ředitelce Mateřské školy, 
Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Jaro-
slavě Turoňové; ředitelce Střediska volného času, 

příspěvková organizace Mgr. Jarmile Vaclachové; 
ředitelce Ústřední školní jídelny Holešov Mileně 
Michalcové; ředitelce Centra pro seniory, příspěv-
ková organizace Mgr. Ivaně Bozděchové; řediteli 
Městského kulturního střediska Holešov, příspěv-
ková organizace Mgr. Pavlu Chmelíkovi; vedoucí 
organizační složky Mateřské centrum Srdíčko Evě 
Fuksové dle předloženého návrhu;
schválila s účinností od 1. 8. 2014 plat ředitelce 
Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres 
Kroměříž, Jaroslavě Turoňové dle předloženého 
návrhu; 
schválila uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě 
se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. 
s r. o., dle předloženého návrhu; 

schválila nařízení města Holešova č. 1/2014, kte-
rým se vydává tržní řád, dle předloženého návrhu;
schválila zveřejnění záměru výpůjčky prostoru klu-
bovny v přízemí zadního traktu budovy Ústřední 
školní jídelny Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58 - vchod 
ze Smetanových sadů, dle předloženého návrhu; 
schválila zveřejnění záměru výpůjčky 4 místností  
v přízemí budovy č. p. 1419 v ul. Pivovarská v Ho-
lešově dle předloženého návrhu;
jmenovala vedoucího organizační složky města 
„Správa majetku města“ Ing. Františka Fuita, a to  
s účinností od 1. 7. 2014;
stanovila počet zaměstnanců organizační složky 
města „Správa majetku města“ na 1, a to s účinností 
od 1. 7. 2014.

Schválilo předložený a doplněný program jedná-
ní Zastupitelstva města Holešova konaného dne  
24. června 2014;
schválilo ověřovateli zápisu Zdeňka Hlobila a Josefa 
Bartoška; 
schválilo návrhovou komisi ve složení: Libor Liška, 
Bc. Renata Lochmanová a Josef Smýkal.;
vzalo na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města Hole-
šova ze dne 29. dubna 2014;
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnos-
ti orgánů města od posledního jednání Zastupitel-
stva města Holešov;
nevyjádřilo souhlas s prodejem 2 750 ks akcií města 
Holešova ve společnosti Mopas, a. s., Holešov, Sa-
mostatnost 1181, IČ 60708735;
schválilo změnu v seznamu vlastníků pozemků  
v souvislosti s usnesením ZM č. 8/2014 ze dne 25. 2. 
2014 týkající se uzavření smluv o zřízení služebnosti 
v souvislosti s ukončenou stavbou „Holešovsko se-
ver - kanalizace“ dle předloženého návrhu;
neschválilo 1. připojení veřejného osvětlení byto-
vého komplexu „Na Vyhlídce - Bořenovská“ na ve-
řejné osvětlení města Holešova na základě žádosti 
společnosti DEVELOPER GROUP, s. r. o., Chropy-
ně, Záříčí 54, IČ 26942836, za podmínky zajištění 
vlastního měření a úhrady energií; 2. bezúplatné 
převzetí vybudovaného veřejného osvětlení do ma-
jetku a správy města;
schválilo žádost o poskytnutí neinvestiční finanč-
ní dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Holešov JPO II/1 pro 
rok 2015 za finanční spoluúčasti města Holešova ve 
výši 20 %;
schválilo udělení plné moci pro starostu města Pav-
la Svobodu k zastupování města Holešova na valné 
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a. s., konané dne 30. 6. 2014;
I zřídilo organizační složku města Holešova s ná-
zvem „Správa majetku města“, a to s účinností od 
1. 7. 2014;
II schválilo zřizovací listinu této organizační složky 
města Holešova dle předloženého návrhu;
schválilo 1. závěrečný účet města Holešova za rok 
2013 dle předloženého návrhu, a to bez výhrad;
2. účetní závěrku města Holešova za rok 2013 dle 
předloženého návrhu;
schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 
3/2014 dle předloženého a doplněného návrhu  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů;
rozhodlo o vyhlášení místního referenda ve smy-
slu zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu, na 
území města Holešova, včetně jeho místních částí 
Dobrotice, Tučapy, Količín a Žopy, ve kterém bude 

3. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 24. června 2014, mimo jiné

občanům města předložena tato otázka: „Požaduje-
te, aby město Holešov zakázalo provozování loterií 
a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), 
m), n) a § 50, odst. 3 zákona o loteriích a jiných po-
dobných hrách, tj. zejména výherních hracích pří-
strojů a interaktivních videoloterijních terminálů, 
lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných 
obdobných přístrojů, na celém svém území včetně 
místních částí Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy?“, 
když odhad nákladů spojených s provedením míst-
ního referenda a realizace rozhodnutí přijatého  
v místním referendu činí 200 tis. Kč, přičemž výše 
odměny pro předsedu komise činí 1 700 Kč a pro 
člena komise 1 200 Kč, a to na základě tohoto odů-
vodnění: „Zastupitelé města tímto umožňují obča-
nům města podílet se přímo na řízení místních ve-
řejných záležitostí, neboť řešení této otázky vyvolává 
mezi občany protichůdné názorové střety.“ Den ko-
nání je stanoven na 6. 9. 2014 v době od 8 do 22 hod;
pověřilo strážníka Eduarda Dlhopolčeka, DiS., říze-
ním Městské policie Holešov s účinností od 1. 7. 2014;
schválilo úplatné nabytí spoluvlastnického podílu 
id. 1/8 pozemku parcela č. 28, ostatní plocha, po-
zemku parcela č. 31, zastavěná plocha a nádvoří, je-
hož součástí je stavba bez č. p./č. e., pozemku parce-
la č. 33, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí, 
je stavba bez č. p./č. e., vše k. ú. Holešov, LV 1118 
a 597, z majetku Valentina, spol. s r. o. do majetku 
města Holešova za kupní cenu 70 000 Kč + DPH;
schválilo termín zasedání Zastupitelstva města Hole-
šova ve II. pololetí roku 2014 dne 22. 9. 2014 v 16 hod.; 
stanovilo počet 23 členů Zastupitelstva města Ho-
lešova pro volební období 2014 – 2018 v souladu  
s ustanovením §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
schválilo prodej městského pozemku p. č. 2586/10, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, k. ú. 
Holešov, Františku Kevickému za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouva musí být 
uzavřena v termínu do 31. 8. 2014. Po marném uply-
nutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost; 
schválilo prodej městského pozemku p. č. 1868/37, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2, k. ú. Ho-
lešov, Josefu a Evě Žákovským za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouva musí být 
uzavřena v termínu do 31. 8. 2014. Po marném uply-
nutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
schválilo prodej části městského pozemku p. č. 
364/3, ostatní plocha, o výměře určené v GPL  
č. 1420-124/2014 14 m2, k. ú. Všetuly, Lukáši Kru-
ťovi za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. Smlouva musí být uzavřena v termínu do 
31. 8. 2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty po-
zbývá toto usnesení platnost;
schválilo prodej části městského pozemku  
p. č. 636, ostatní plocha, o výměře určené v GPL  

č. 238-4/2014 4 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, Jiřímu 
a Martině Vaculíkovým za kupní cenu 300 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. Smlouva musí být uza-
vřena v termínu do 31. 8. 2014. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
schválilo prodej městského pozemku p. č. st. 192/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, k. ú. Tu-
čapy u Holešova, Františku a Aleně Ponížilovým za 
kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spoje-
né. Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31. 8. 
2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá 
toto usnesení platnost; 
schválilo prodej 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, Rad-
ku Pecháčkovi za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady  
s prodejem spojené. Smlouva musí být uzavřena  
v termínu do 31. 8. 2014. Po marném uplynutí uve-
dené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
schválilo zveřejnění záměru prodeje městských 
pozemků p. č. 2780/4, p. č. 2780/5, p. č. 2780/6,  
p. č. 2780/7, p. č. 2780/8, p. č. 2780/9, p. č. 2780/10,  
p. č. 2780/11, p. č. 2780/12, p. č. 2780/13, vše ostatní 
plocha a k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje městského po-
zemku p. č. 705/97, zahrada, o výměře 184 m2, k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu;
neschválilo zveřejnění záměru prodeje části měst-
ského pozemku p. č. 3302/3, orná půda, o výměře 
cca 100 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje městského 
pozemku p. č. 628/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště, o výměře 96 m2, k. ú. Holešov, dle před-
loženého návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje částí měst-
ských pozemků p. č. 710, p. č. 709/1, p. č. 705/53,  
p. č. 705/1, vše k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.;
neschválilo úplatné nabytí pozemku p. č. 395/24, 
ostatní plocha, o výměře 69 m2, k. ú. Všetuly, LV 
511, Věry Spodniakové, bytem Potštát, do majetku 
města Holešova za kupní cenu 200 Kč/m2;
neschválilo úplatné nabytí komunikací, pozemků 
souvisejících s komunikacemi a kabeláže pro ve-
řejné osvětlení v areálu bývalého zahradnictví, k. ú. 
Dobrotice, z majetku společnosti VPK Reality, a. s., 
IČ 27748855,do majetku města Holešova za kupní 
cenu 1 Kč;
schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při reali-
zaci projektu „Otevřené brány“ na období let 2015 
– 2018 mezi městem Holešov, Římskokatolickou 
farností Holešov a Zlínským krajem, jejíž sou-
částí je poskytnutí dotace města Holešova ve výši  
30 000 Kč/rok Římskokatolické farnosti Holešov, 
dle předloženého návrhu;
schválilo odpis nevymahatelných pohledávek měs-
ta dle předloženého návrhu.
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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 doru-
čení návrhu Územního plánu Roštění.

Vzhledem k rozsahu není možné dokumen-
taci zveřejnit v úplném znění. Do návrhu Územ-
ního plánu Roštění je možno nahlédnout v tištěné 

Veřejná vyhláška
podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (tj. od 
3. 7. 2014): 
• u pořizovatele (MěÚ Holešov, Odbor územního 

plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, 
Holešov, dveře č. 315) 

• na Obecním úřadu Roštění 
 a úplné znění je zveřejněno způsobem umožňu-

jící dálkový přístup na adrese
• www.holesov.cz (na adrese http://www.holesov.

cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-
-a-stavebniho-radu/uzemne-planovaci-doku-
mentace-rozpracovana)

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 
15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce. Do 
30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. 
do 17. 8. 2014 včetně) může každý v  souladu  
s § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatnit k návrhu 
Územního plánu Roštění u pořizovatele písemné 
připomínky. K  později uplatněným připomín-
kám 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.

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“) ozna-
muje v souladu s ust. § 52 odst.1 a § 20 stavebního 
zákona a ve spojení s částí šestou - §171 a násl. zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „správní řád“), opakované 
veřejné projednání upraveného a posouzeného 
návrhu opatření obecné povahy - Územního 
plánu Jankovice (dále jen „návrh“).

V souladu s ust. § 22 odst. 1 stavebního zá-
kona pořizovatel nařizuje veřejné projednání ná-

Pozvání na opakované veřejné projednání návrhu 
opatření obecné povahy Územního plánu Jankovice

vrhu na 4. 8. 2014 v 1800 hod. na obecním úřadě 
v Jankovicích.

Předmětem opakovaného veřejného pro-
jednání je projednání upraveného návrhu ÚP 
Jankovice v  rozsahu podstatných změn návr-
hu řešení, které byly od veřejného projednání 
změněny nebo upraveny. Návrh OOP Územního 
plánu Jankovice je vymezen katastrálním územím 
Jankovice.

Návrh je vystaven k  veřejnému nahlédnutí 
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty 
pro uplatnění připomínek, námitek a stanovisek 
(tj. od 30. 6. do 11. 8. 2014 včetně) u pořizovatele 
na Městském úřadu Holešov, Odboru územního 
plánování a stavebního řádu, pracoviště Tovární 

1407, dveře č. 309 a na Obecním úřadě Jankovice, 
kde je do návrhu možno nahlédnout. Úplné zně-
ní návrhu je zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na webových stránkách města 
Holešova www.holesov.cz na adrese: http://www.
holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-pla-
novani-a-stavebniho-radu/uzemne-planovaci-
dokumentace-rozpracovana.

Patnáctý den po dni vyvěšení na úřední des-
ce se veřejná vyhláška považuje za doručenou.

Stanoviska, námitky a připomínky podávejte 
písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský 
úřad Holešov, Odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezi-
dent republiky dne 12. 6. 2014 svým rozhodnutím 
uveřejněným pod číslem 112/2014 Sb. Volby se 
budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014.

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o volbách“).

Kandidáti
Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva 

obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, 
tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout 
věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trva-
lý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kan-
didují a v neposlední řadě se musí jednat o státní 
občany ČR. U kandidáta nesmí být dále překážka 
výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. 
a) a b) zákona o volbách (zákonem stanovené ome-
zení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody nebo omezení svéprávnosti). A poslední 
podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena za-
stupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu man-
dátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona 
o volbách, který řeší otázku neslučitelnosti funkcí.

Podání kandidátních listin
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva 

obce mohou podávat volební strany. Každá voleb-

Volby do zastupitelstev obcí
ní strana může podat pro volby do téhož zastupi-
telstva obce pouze 1 kandidátní listinu. Kandidát-
ní listiny se podávají nejpozději do 5. 8. 2014 do 
16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je pro 
obce v rámci správního obvodu Holešova Měst-
ský úřad Holešov. Kandidátní listina musí obsa-
hovat náležitosti uvedené v § 22 odst. 1 zákona  
o volbách. Ke kandidátní listině musí být přilože-
no vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta. 
Náležitosti prohlášení jsou uvedeny v § 22 odst. 3 
zákona o volbách. 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát 
nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí 
volební strana ke kandidátní listině petici pode-
psanou voliči podporujícími její kandidaturu. 
Potřebný počet podpisů voličů je uveřejněn na 
úřední desce Městského úřadu Holešov. Náleži-
tosti petice jsou upraveny v § 21 odst. 4 zákona 
o volbách.

 Volební strana může na kandidátní listině 
uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet čle-
nů volených do příslušného zastupitelstva obce.  
V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastu-
pitelstva obce, volební strana může na kandidátní 
listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí 
počet členů volených do příslušného zastupitel-
stva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený 
na celé číslo dolů. Úkony ve volebních věcech činí 
volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, 

SDĚLENÍ OBČANŮM
Vážení spoluobčané,

žádáme Vás a především ty, kteří bydlí 
v bytovkách a panelových domech, abyste 
umožnili pracovníkům města, kteří rozná-
ší noviny Holešovsko, přístup do prostor 
s poštovními schránkami. Pro jejich nepří-
stupnost, mnohdy i přes četná zazvonění, 
se naši doručovatelé do nebytových prostor 
nedostanou a jsou nuceni noviny nechávat 
u vchodů domů anebo se na místo vracet. 
Pokud jste tedy noviny v minulosti někdy 
neobdrželi, bylo to většinou právě z  těch-
to důvodů. Děkujeme Vám za vstřícnost  
a za pochopení. Přesný termín bude sdělen  
v hlášení městského rozhlasu.

-red- 

prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem 
nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je 
takto označena na kandidátní listině; nemůže jím 
být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou své-
právností nebo kandidát. 

Irena Ďuláková
odbor tajemníka
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Usnesení Zastupitelstva města Holešova  
č. 35/2014 ze dne 24. 06. 2014: „Zastupitelstvo 
města Holešova rozhodlo o vyhlášení místního re-
ferenda ve smyslu zák. č. 22/2004 Sb., o místním 
referendu, na území města Holešova, včetně jeho 
místních částí Dobrotice, Tučapy, Količín a Žopy, 
ve kterém bude občanům města předložena tato 
otázka: „Požadujete, aby město Holešov zakáza-
lo provozování loterií a sázkových her uvedených  
v § 2 písm. e), g), i), j), l), m), n) a § 50, odst. 3 
zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. ze-
jména výherních hracích přístrojů a interaktivních 
videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních 
loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na 
celém svém území včetně místních částí Dobrotice, 
Količín, Tučapy a Žopy?“, Odhad nákladů spoje-
ných s provedením místního referenda a realizace 
rozhodnutí přijatého v místním referendu činí 200 
tis. Kč, přičemž výše odměny pro předsedu komi-
se činí 1 700 Kč a pro člena komise 1 200 Kč, a to 
na základě tohoto odůvodnění: „Zastupitelé města 
tímto umožňují občanům města podílet se přímo 
na řízení místních veřejných záležitostí, neboť ře-
šení této otázky vyvolává mezi občany protichůd-

Místní referendum
né názorové střety.“ Den konání je stanoven na  
06. 09. 2014 v době od 8 do 22 hod.

Místní referendum se koná, jestliže se na 
tom usnese zastupitelstvo obce nebo přípravný 
výbor podá návrh na konání místního referenda 
a zastupitelstvo obce rozhodne o jeho vyhlášení.  
Zastupitelstvo města Holešova na svém jednání 
dne 24. 06. 2014 hlasovalo o přerušeném bodu ze 
dne 28. 04. 2014, který se týkal vyhlášení referen-
da z  iniciativy zastupitelstva. Návrh přípravného 
výboru nebyl do tohoto data podán, proto ne-
mohlo být rozhodováno o vyhlášení referenda na 
návrh přípravného výboru. Zastupitelstvo města 
tedy přijalo usnesení o vyhlášení referenda ze 
svého rozhodnutí (znění usnesení uvedeno výše). 
Místní referendum bylo vyhlášeno v  souladu se 
zákonem, a to vyvěšením na úřední desce dne  
26. 06. 2014 na dobu 15 dnů. Referendum se bude 
konat dne 06. 09. 2014 v době od 8 do 22 hodin na 
celém území města Holešova, to znamená i v jeho 
čtyřech místních částech. Hlasování proběhne 
v hlasovacích okrscích, jejichž územní vymezení 
se shoduje s územním vymezením stálých voleb-
ních okrsků. Právo hlasovat v místním referendu 

má každá osoba, která má právo volit do zastu-
pitelstva obce, tedy osoba, která nejpozději v den 
hlasování dosáhne věku 18 let a je v  Holešově 
přihlášena k  trvalému pobytu. Jako důvod pro 
konání místního referenda Zastupitelstvo města 
Holešova uvedlo možnost občanů podílet se pří-
mo na řízení místních veřejných záležitostí, neboť 
řešení otázky zákazu či možnosti provozování 
loterií a podobných her na území města Holešo-
va vyvolává mezi občany protichůdné názorové 
střety. Rozhodnutí o této otázce tak bude v rukou 
občanů a nikoli pouze členů zastupitelstva. K sa-
motné otázce, o níž budou mít možnost občané 
Holešova hlasovat, lze uvést, že se jedná o souhlas 
či nesouhlas s úplným zákazem loterií a jiných 
podobných her na celém území města Holešova. 

V  případě kladného výsledku hlasování 
by tedy zastupitelstvo obce bylo zavázáno vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou by zakázalo 
provozování loterií a jiných podobných her, a to 
všech jejich typů a forem, které zákon o loteriích 
zakázat umožňuje.

Mgr. Michaela Miklíková, právnička města

V  květnovém vydání Holešovska byly před-
staveny některé změny, které nám přináší občan-
ský zákoník v  oblasti dědického práva. V  tomto 
čísle budou představeny další zásadní odlišnosti  
a nové instituty vztahující se k této oblasti.

Zcela novým důvodem dědění je dědická 
smlouva. Tuto smlouvu může zůstavitel (osoba, 
která zanechává pozůstalost) uzavřít s dědicem 
ještě za života a domluvit se s ním, jaký konkrétní 
majetek dědici připadne. Dědická smlouva je nej-
silnějším dědickým titulem, protože má přednost 
před zákonnými dědickými posloupnostmi a zů-
stavitel ji nemůže jednostranně zrušit. To je oproti 
závěti velká výhoda pro dědice. Dědickou smlouvu 
nelze ovšem uzavřít na celou pozůstalost. Alespoň 
jedna čtvrtina musí zůstat volná, aby s ní zůstavi-
tel mohl dále volně nakládat. Uzavírá se obvykle  
u notáře ve formě veřejné listiny.

Pokud neexistuje dědická smlouva ani zá-
věť, nastupuje dědění ze zákona. Oproti před-
chozí právní úpravě existuje nově šest dědických 
tříd (dříve čtyři dědické skupiny). Nově jsou do 
okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovi 
praprarodiče a sestřenice nebo bratranci. Cílem je, 

Dědické právo v novém občanském zákoníku – pokračování
aby majetek zůstal pokud možno v okruhu zůsta-
vitelových nejbližších, případně pak i vzdáleněj-
ších příbuzných.

Další novinkou je tzv. odkaz, pomocí něhož 
lze nařídit dědicovi, aby vydal jiné osobě (tzv. od-
kazovníkovi) určitý předmět z dědictví. Hlavní 
výhodou je, že osoba odkazovníka není dědicem,  
a tudíž nemusí hradit zůstavitelovy dluhy.

Nová právní úprava krátí práva nepo-
minutelných dědiců (děti zůstavitele, jež nemohou 
být v  závěti opomenuty), a to tak, že nezletilému 
potomkovi se musí dostat alespoň tři čtvrtiny jeho 
zákonného podílu (dříve měl nárok na celý svůj 
zákonný podíl), zletilému pak alespoň jedna čtvr-
tina (podle předchozí právní úpravy alespoň jednu 
polovinu z jeho zákonného podílu). Je tedy např. 
možné odkázat závětí část dědictví družce, s níž po-
řizovatel závěti žil, přestože má nezletilé potomky.

Zásadní změnou je i možnost zřeknutí se dě-
dického práva předem. Takové řešení, navíc s ak-
tivní účastí zůstavitele, může předejít případným 
dědickým sporům, např. když má zůstavitel dvě 
děti, jedno obdaruje již za svého života a druhému 
chce po své smrti věnovat zbývající majetek. 

S prvním dědicem se tak může dohodnout na 
zřeknutí se tohoto majetku.

Další citelnou změnou je přechod dluhů v pl-
ném rozsahu na dědice. Tato novinka je výhodná 
především pro věřitele, kteří se mohou úhrady 
všech dluhů domáhat na dědicovi. Dědic tak musí 
uhradit všechny zůstavitelovy dluhy, tedy i ty, jež 
přesahují nabyté dědictví, a to případně i tak, že 
dluhy po zůstaviteli uhradí ze svého majetku. Zá-
kon však poskytuje dědici ochranu prostřednictvím 
tzv. soupisu pozůstalosti, v jehož rámci se určí čistá 
hodnota majetku v době smrti zůstavitele. Pokud 
dědic o tento soupis zažádá a uvede v něm všechen 
majetek, bude hradit dluhy pouze do výše nabytého 
dědictví. Nesmí mu však být prokázáno, že některé 
předměty vědomě do takového soupisu nepřiznal. 
V takovém případě mu poskytnutá ochrana do 
výše nabytého dědictví zcela odpadá.

Je nepochybné, že nový občanský zákoník 
přináší v  oblasti dědického práva mnohem více 
možností, čímž usnadňuje člověku, aby rozhodl  
o osudu svého majetku po jeho smrti dle jeho 
představ a přání.

Mgr. Michaela Miklíková

Holešov – Po mnoha negativních zkušenos-
tech spoluobčanů i potřebě vytvořit místo pro 
prodej zemědělských přebytků přistoupilo město 
k vytvoření nařízení, které zamezí obtěžování oby-
vatel různými podomními a pochůzkovými pro-
dejci anebo lidmi, kteří různými způsoby nabízejí 
služby, především změny dodavatelů energií, ope-
rátorů apod. Toto nařízení – Tržní řád – schválila 
rada města 24. června a již je v platnosti.

Omezení zmíněných aktivit zajišťuje tedy 
nařízení, ke kterému jsou obce zmocněny dle  
§ 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Zákaz podomního prodeje lze vyslovit, 

Tržní řád zakazuje podomní prodej a vytváří oficiální tržiště
pokud uvedený druh služby lze realizovat jiným 
způsobem a na jiném místě. K tomu by mělo slou-
žit tržiště a tržní místa uvedená ve  schváleném 
tržním řádu. Ten platí na území města a jeho míst-
ních částí od poloviny letošního července. Pokud 
tedy budou obyvatelé města obtěžováni různými 
prodejci, mohou se obrátit na městskou policii. 

Tito prodejci mohou své služby nabízet jen 
na vymezeném místě, nyní u kostela (mezi koste-
lem a cukrárnou na nám. Dr. E. Beneše) a dalších 
místech v místních částech. Zde také budou moci 
občané nabízet své zahradní přebytky a také dal-
ší prodejci nabízet své zboží. Prostory u kostela 
budou od poloviny srpna provozovat Technické 

služby (informace se zájemci dozvědí z provozní-
ho řádu, který bude v  těchto místech instalován  
a bude i obvyklým způsobem zveřejněn). Samotné 
převzetí prostot Tech. službami proběhne počát-
kem srpna, ale už nyní je možné v místech tržnice 
nabízet své zboží a služby podle platné vyhlášky  
o záboru veřejného prostranství. Povolení vyřizuje 
pracovnice finančního odboru Městského úřadu  
v Holešově Jitka Hanslíková, tel.: 573 521 459. 

Tržní řád upřesňuje i další skutečnosti a také 
stanoví dobu provozu letních předzahrádek. Cel-
kové znění i s přílohami najdete na internetových 
stránkách města (www.holesov.cz) a poskytnou 
vám jej pracovníci MěÚ. >>>
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>>> NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, 
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
Výrazně zkráceno – více www.holesov.cz

Článek 1 - Úvodní ustanovení
(1) Účelem tohoto nařízení obce, kterým se vydává 
tržní řád (dále jen „nařízení“), je stanovit podmín-
ky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zbo-
ží (dále jen prodej zboží) a poskytovat služby mimo 
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 
souhlasem nebo jiným způsobem podle zvláštního 
zákona (dále jen provozovna) na území města Ho-
lešova včetně jeho místních částí (dále jen města).
(2) Nařízení je závazné pro celé území města bez 
ohledu na charakter prostranství a vlastnictví  
k němu. 
Článek 4 - Prodej zboží a poskytování služeb na 
předsunutých prodejních místech, restaurač-
ních zahrádkách a z pojízdných prodejen
Prodej zboží nebo poskytování služeb na předsu-
nutých prodejních místech, restauračních zahrád-
kách a z pojízdných prodejen je možné provádět 
v  souladu s právními předpisy na celém území 
města Holešova a za podmínek dále uvedených 
v tomto nařízení.
Článek 6 - Doba prodeje zboží a poskytování 
služeb na místech pro prodej zboží a poskytová-
ní služeb (provozní doba).
(1) Na tržišti na nám. Dr. E. Beneše se stanoví ma-
ximální provozní doba takto:

od 1. 4. 
do 31. 10.

od 1. 11. 
do 31. 3.

úterý 
až
pátek

6.00 - 18.00 hod. 7.00 - 16.00 hod.

sobota 6.00 - 13.00 hod. 7.00 - 13.00 hod.

Prodejci a poskytovatelé služeb jsou povinni 
opustit tržnici do 30 minut po skončení provozní 
doby a zajistit po sobě úklid. Po této době není 
dovoleno zdržovat se v prostoru tržnice.
2) V  restauračních předzahrádkách se stanoví 
maximální provozní doba od 8:00 do 22:00 hodin,  
v pátek, sobotu a v den předcházející dni, který je 
státem uznaným svátkem, od 8:00 do 24.00 hodin, 
3) Na ostatních prodejních místech se stanoví 
tak, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku  
a nočního klidu,
4) Maximální provozní doba se nevztahuje na akce 
konané na Štědrý den a akce spojené s vítáním no-
vého roku, tj. v noci z 31. prosince na 1. ledna,
5) Rada města Holešova může ve výjimečných 
případech udělit na základě žádosti jednorázovou 
výjimku z provozní doby uvedené v bodech 1–3 
tohoto článku.
Článek 7 - Pravidla k zajištění řádného provozu 
míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb – více v tržním řádu
Článek 8 - Druhy prodeje zboží a poskytování 
služeb, na které se toto nařízení nevztahuje – 
více v tržním řádu
Článek 9 - Zakázané druhy prodeje zboží a po-
skytování služeb
(1) Mimo místa uvedená v čl. 3 a 4 tohoto naříze-
ní je prodej zboží nebo poskytování služeb mimo 
provozovnu na území města Holešova zakázán.
(2) Podomní prodej je na území města Holešova 
zakázán.
(3) Na území města Holešova je zakázán pochůz-
kový prodej s výjimkou:
a) jeho provádění na sportovních akcích,
b) prodeje tisku prostřednictvím kamelotů,
c) prodeje předmětů v souvislosti s konáním ve-
řejné sbírky, pokud: 1. je příspěvek na veřejnou 
sbírku zahrnut v ceně prodávaného předmětu,

2. bylo právnické osobě, která koná veřejnou sbír-
ku, vydáno příslušným orgánem osvědčení podle 
zvláštního předpisu 
3. prodej je realizován v období uvedeném  
v osvědčení.

Oficiální prodejní místa:
Tržiště - nám. Dr. E. Beneše (prostor u kostela ze 
severní strany)
Umístění: na částech pozemků p. č. 2/2, k. ú. 
Holešov, o velikosti 400 m2. Maximální kapacita:  
20 prodejních míst.

Seznam prodejních míst: * v MČ Žopy před pro-
dejnou Jednoty – 4 místa (p. č. 440/8, k. ú. Žopy) 
* v  MČ Tučapy před kulturním domem a škol-
kou – 3 místa (p. č. 588/1, k. ú. Tučapy u Holešo-
va) * v MČ Količín na návsi u hostince - 2 místa  
(p. č. 225/2, k. ú. Dobrotice) * v  MČ Dobrotice 
na parkovišti naproti školce - 5 míst (p. č. 1828/4,  
k. ú. Dobrotice) * ve Všetulích v ul. Sokolská (před 
bývalou školkou – u křižovatky s  ul. 6. května)  
- 2 místa (p. č. 138/1, k. ú. Všetuly).

Místa pro umístění pojízdné prodejny: * v MČ 
Žopy před prodejnou Jednoty * v MČ Tučapy před 
kulturním domem a školkou * v  MČ Količín na 
návsi u hostince * v MČ Dobrotice na parkovišti 
před školkou * ve Všetulích v ul. Sokolská (před 
bývalou školou).

Místa pro konání trhů: Vánoční a velikonoční 
trhy, stavění a kácení máje lze konat na celé ploše 
nám. Dr. E. Beneše. Velikonoční jarmark a pro-
dejní akce související s  pořádáním kulturních  
a sportovních akcí lze konat v  zámecké zahradě  
a na nádvoří zámku.

Rudolf Seifert, místostarosta

Holešov – Až nečekaně úspěšně lze hodnotit 
průběh letních brigád, které pro studenty z naše-
ho města a okolí připravilo na letošní prázdniny 
město Holešov ve spolupráci se svými organiza-
cemi. Nečekaný zájem mladých lidí o brigády sice 
zpočátku zaskočil pracovníky města, kteří mají or-
ganizaci na starosti, ale podařilo se sestavit čtyři 
dvoutýdenní turnusy a také, bohužel, někteří zá-
jemci museli být odmítnuti. Jednalo se ale o oby-
vatele vzdálenějších měst či obcí.

V prvním turnusu do poloviny července na-
stoupilo čtyřicet mladých lidí a pracovali na údržbě 
či obnově zámecké zahrady a v  zámku, na míst-
ních sportovištích, ve školách a v  rámci Technic-
kých služeb (v areálu TS, při údržbě hřbitova atd.).  

Letní studentské brigády probíhají úspěšně
V současné době probíhá druhý turnus, který na 
podobných místech zaměstnává tři desítky studen-
tů a učňů. Následovat budou ještě dva čtrnáctiden-
ní turnusy.

Velký zájem o brigády vede město k  tomu, 
aby se podařilo co nejvíce mladých lidí zaměstnat 
a také je využít při úpravě veřejných ploch. Stále 
je totiž co zvelebovat a udržovat. Z  tohoto důvo-
du jistě překročí počet zaměstnaných mladých lidí 
původně plánovanou stovku. Bude jen záležet na 
využití určených finančních prostředků – nyní 
400 000 Kč z Fondu vzdělávání, sportu a kultury 
města.

Letní brigády organizačně dobře zabezpečují 
pracovníci MěÚ, za což si zaslouží poděkování, a 

iniciativa má dvě významné polohy. Jednak potře-
bu neustále upravovat městský majetek a pořádek 
a také smyslem je pomoci mladým lidem v oblasti 
letních aktivit a napomoci v jejich uvědomění sou-
náležitosti s městem a jeho majetkem. 

Iniciativa pro uspořádání letních brigád 
vznikla po setkání dětských parlamentů partner-
ských měst – kterého se zúčastnil i starosta města – 
a dále už jen šlo o zajištění technických věcí a rych-
le aktivitu dovést k realizaci na začátku prázdnin. 
Z tohoto vyplývají dvě zkušenosti. Je velmi důležité 
setkávat se a udržovat vztahy s partnerskými městy 
a inspirovat se a také, že je dobré dotahovat nápady 
i přes negativní názory a zrazování. 

Rudolf Seifert, místostarosta

Holešov – Další letní aktivitou pro zkvalitně-
ní městských veřejných prostranství je vytvoření 
týmu pracovníků, kteří se budou zabývat úpravou 
a opravou nejvíce zdevastovaných částí chodníků 
ve městě. Tým je sestaven z  pracovníka Technic-
kých služeb a řízen touto organizací města a dále 
jej doplňují pracovníci VPP a popř. i brigádníci, jež 
město zaměstnává v rámci letních brigád. Práce se 
rozbíhají právě nyní, nebo až nyní, a to především 
proto, že v letním období není až tak jednoduché 
zajistit kvalitního pracovníka v této oblasti, jenž by 
práce odpovědně prováděl a řídil.

Předlážďování chodníků další letní investicí města
Zastupitelstvo města vyčlenilo na svém po-

sledním jednání částku 350  000 korun a díky ní 
bude moci město opravit nejvíce narušená místa 
v chodnících. Práce budou probíhat do vyčerpá-
ní uvedené částky. Seznam těchto míst sestavil 
odbor investic města, ale pokud obyvatelé někde 
zjistí skutečně kritická místa, mohou návrh nahlá-
sit Ing. Aleši Trněnému z uvedeného odboru, tel.: 
573 521 457. 

Zatím jsou vytipovány opravy především 
v ulici Palackého (např. u Penny, ale i jinde), v ul. 
Grohova, u Sfinxu, u bývalé SOŠ atd.

Tato iniciativa není určena k tomu, aby se díky 
ní předláždily všechny chodníky či vytvořily nové. 
Smyslem je, aby na podzimní a zimní období byly 
chodníky co nejlépe schůdné. K  celkovým rekon-
strukcím komunikací slouží nákladnější projekty, 
jako je celková revitalizace ulic Sušilova, Národních 
bojovníků, části Novosad atd., která byla před polo-
vinou července zahájena. Podobné velké projekty by 
měly v budoucnu i s podporou projektových peněz 
směřovat do nejvíce narušených komunikačních 
celků – ul. Palackého, nám. Sv. Anny a podobně.

Rudolf Seifert, místostarosta
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V termínu od 19. 3. 2014 do 16. 6. 2014 pro-
běhla rekonstrukce venkovního bazénu v Areálu 
zdraví v Holešově – „Zámecké koupaliště“. Z dů-
vodu dožitého povrchu konstrukce plaveckého 
bazénu a přelivových žlábků byly tyto konstrukce 
částečně odbourány a nahrazeny novými. 

Při odbourání dna bazénu byly zjištěny po-
ruchy hlavních rozvodů pro napouštění bazénu, 
proto bylo toto potrubí vyměněno za nové včetně 
dnových trysek. Celé bazénové těleso bylo opat-
řeno bazénovou fólií. Současně byly odbourány 
skokanské můstky a nahrazeny novými nerezový-

Koupaliště otevřeno a další investice zahájeny
Holešov - Po loňské uzavírce a letošních 

obsáhlých investičních pracích bylo začátkem 
července otevřeno zámecké koupaliště. Investice 
v  hodnotě šesti milionů korun umožnila, aby se 
holešovské koupaliště stalo opět velmi vyhledáva-
ným letním místem odpočinku v našem regionu. 
Položením fólie a dalšími potřebnými úpravami 
se zlepšil nejen vzhled, ale především funkčnost  
a komfort pro návštěvníky. Nyní záleží jen na 
počasí, jak si budeme moci bazénu a jeho zázemí 
užít. Koupaliště provozují opět Technické služby 
Holešov a vstupné zůstává na předloňské úrovni.

V prvních červencových dnech byly zaháje-
ny dvě velmi významné investiční akce. Jedná se 
především o celkovou obnovu ulic Sušilova, Nár. 
bojovníků atd. (více na jiném místě) a také o za-
hájení prací na vybudování parkoviště za kinem 
Svět u městského úřadu. Tuto investici umožnilo 
přestěhování oddílu stolního tenisu do budovy 
bývalé SOŠ v  Pivovarské ulici. Od poloviny čer-
vence proběhne demolice bývalé herny - dříve Or-
lovny - a následovat bude vybudování parkoviště  
a také úprava zadní části kina. Výstavba parkoviš-
tě proběhne během srpna. Více informací uvádějí 

dále pracovníci odboru investic městského úřadu, 
kteří tyto stavby řídí.

Parkování bude umožněno návštěvníkům 
městského úřadu v  době prázdnin ve Smetano-
vých sadech a také prosíme spoluobčany o trpěli-
vost a pochopení v době realizace obou význam-
ných investičních akcí, které sice nyní asi přinesou 
krátkodobé problémy, ale nemalou měrou přispějí 
ke zkvalitnění života v  našem městě. Pracovníci 
města budou akce koordinovat a řešit co nejvíce 
ke spokojenosti obyvatel města. 

Za vedení města Rudolf Seifert

Parkoviště za kinem Svět
Od loňského roku připravuje město Holešov řešení prostoru mezi bu-

dovou kina „Svět“ a budovou MěÚ. Součástí řešení bylo pořízení budovy 
stolních tenistů, její demolice a následná úprava veřejného prostranství tak, 
aby zde vznikla nová parkovací místa a také aby veřejné prostranství bylo 
důstojným prostorem v  centru města. Proto je dominantním prvkem plo-
chy propojovací chodník mezi ulicí Masarykova a Smetanovými sady dopl-
něný lavičkami, veřejnou zelení včetně nových stromů, veřejným osvětlením  
a k němu jsou poté doplněny parkovací plochy. 

Celý prostor by měl být dále oddělen od okolí nízkou keřovitou zelení. 
Práce na demolici předpokládáme zahájit ještě v měsíci červenci, poté by byla 
zahájena výstavba chodníku a parkovišť. Jedná se ale o poměrně složité úze-
mí zejména s ohledem na frekventované okolní chodníky, přilehlou silnici, 
inženýrské sítě (elektrické vedení VN i NN, teplovody apod.). Území se rov-
něž nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny, proto je možno 
očekávat nějaké komplikace při realizaci. Chtěli bychom tedy tímto požádat 
občany o trpělivost a pochopení.

Ing. Stanislav Julíček, 
Ing. Aleš Trněný

Městské koupaliště v zámeckém parku otevřeno!
mi. V rámci rekonstrukce bylo nutno také upravit 
stávající brodítka, ta byla taktéž opatřena novou 
fólií. Dále byly provedeny úpravy na objektu tech-
nologie, a to akumulační jímka byla opatřena fólií 
a provedly se zčásti nové technologické rozvody 
upravené vody včetně úpravny vody. 

Nejvýznamnější změnou je pak zřízení nové-
ho nástupního schodiště v místě nejmenší hloub-
ky tak, aby byl bazén lépe přístupný i pro starší 
občany.   

Milan Roubalík

Nabídka zázemí 
Zámeckého koupaliště
Tým Zámeckého koupaliště oznamuje mi-
lovníkům koupání zahájení sezony. 
Otevřeno je každý den od 9.00 do 18.00 hod. 

Návštěvníci mohou využít toto zázemí: 
- zrekonstruovaný velký bazén s nádher-

nou vodou
- dobře zásobený bufet (točené pivo Zubr 

11°, točené citronové pivo, točená mali-
novka, točená kofola, klobásy, sendviče, 
langoše, bramboráčky, kuřecí řízečky, 
smažený minisýr, snažené cibulové 
kroužky, hranolky, párky v rohlíku, na-
nuky a další pochutiny)

- točená zmrzlina a ledová tříšť
- trampolína, skákací hrad pro nejmenší 

děti
- bezplatný volejbal (s vlastním míčem)
- možnost půjčení lehátek
- nezdražené vstupné (dospělí 50,- Kč, 

děti a senioři 30,- Kč, po 16. hodině 
vstup za 30,- Kč) a možnost zakoupení 
permanentek za výhodné ceny...
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Součástí připravované akce „Revitalizace ulic v  Holešově“ je i úprava místa před 
prodejnou potravin na sídlišti Novosady (ulice Havlíčkova). Od nepaměti je zde nevy-
hovující uspořádání chodníků komunikačních tras obyvatel sídliště. Město v minulosti 
provedlo částečné úpravy, ale nyní bychom chtěli problém vyřešit komplexně. Proto je 
navrženo vydláždění celé plochy před prodejnou s  jednoznačně definovaným šikmým 

chodníkem spojujícím ulici Ha-
vlíčkova s „komunikačním uzlem“ 
u nároží domu 1157. Tato úprava 
si ovšem vyžádá přemístění sochy 
ženy jako dominanty předprostoru 
prodejny směrem k  monobloku. 
Plocha bude dále doplněna stromy 
vysázenými v pravidelném rastru, 
novým mobiliářem a veřejným 
osvětlením. Věříme, že takto upra-
vený prostor přispěje ke zlepšení 
kvality využití tohoto frekventova-
ného místa.

Ing. Aleš Trněný
Odbor ISÚ MěÚ Holešov

Úprava plochy před obchodem na Novosadech

Už v předchozím čísle Holešovska jsme Vás 
informovali o tom, že město Holešov připravuje 
v letošním roce akci „Revitalizaci ulic v Holešo-
vě“. Týká se to ulice Sušilova, Národních bojov-
níků, Školní, Novosady a Havlíčkova. Vzhledem 
k tomu, že tato akce bude spolufinancována z Re-
gionálního operačního programu, tak přípravné 
práce tohoto projektu byly zdlouhavé a musely být 
dodrženy veškeré podmínky a termíny daného 
programu ROP. 4. července byla uzavřena smlou-
va o dílo se společností STRABAG a. s., která na 
základě výběrového řízení bude provádět staveb-
ní práce. Stavební práce budou zahájeny ve dru-
hé polovině měsíce července v ulici Sušilova. 
Stavební práce v této ulici budou prováděny na 
dvě etapy. V první etapě bude uzavřena část ulice 
Sušilova, a to od ulice Nerudova po polikliniku. 
Již nyní probíhají přípravné práce, jako je vyty-
čení všech inženýrských sítí. Současně s pracemi, 
které bude provádět společnost STRABAG a. s., 
bude probíhat obnova kabelového vedení VN  
v ulici Sušilova, Havlíčkova, Dlažánky, Třešňové 
sady, kterou bude postupně provádět společnost 
E.ON Distribuce a. s. 

Stavba byla zahájena ve čtvrtek 10. července předáním staveniště a slavnost-
ním společným poklepáním na základní kámen. Zúčastnili se ho představite-
lé města Holešova a zástupci dodavatelské firmy STRABAG a. s.

Revitalizace ulic v Holešově bude zahájena v červenci
Vzhledem k tomu, 

že se budou prolínat 
dvě velké stavby ve 
stejném území, bude 
docela náročná a ome-
zená doprava hlavně 
pro pěší a obyvatele 
ulic dotčených stavbou. 
Na základě jednání 
města a obou prová-
dějících společností se 
budeme snažit předejít 
komplikacím v dopravě  
a zároveň bychom chtě-
li všechny spoluobčany 
požádat o pochopení  
a trpělivost, neboť práce 
budou z důvodu co nej-
menšího omezení pro-
vozu velmi náročné na 
organizaci. Každopádně dojde k částečným  uza-
vírkám ulic pro provoz vozidel a omezení pro pěší. 

V  případě potřeby řešení jakéhokoliv problé-
mu se občané žijící v dotčených lokalitách mohou 

obrátit na pracovníka odboru ISU MěÚ Holešov 
Ing. Aleše Trněného, tel.: 573 521 457, e-mail: ales.
trneny@holesov.cz. 

M. Partyková, odbor ISU

NOVÉ VEDENÍ MP HOLEŠOV
Vážení občané,
dne 24. 6. 2014 jsem byl zastupitelstvem měs-

ta pověřen řízením Městské policie Holešov, a to 
od 1. 7. 2014. Dovolte mi prosím, abych Vám tou-
to cestou sdělil základní cíle, se kterými jsem se 
o tuto funkci ucházel. Nebudu uvádět plné znění 
koncepce, ale zaměřím se na základní motto a zá-
kladní cíle MP Holešov.

Zastupitelstvu města jsem předložil koncepci 
Městské policie Holešov zpracovanou na období 
let 2014–2020, kdy jsem analyzoval jak současný 
stav, tak zejména budoucí rozvoj městské policie 
směřující ke zlepšení a zkvalitnění její činnosti. 

Základním cílem MP Holešov je motto:
„Město ví, k  čemu městskou policii má  

a proč si ji platí, městští strážníci vědí, co od nich 
město a občané požadují a občané by měli dospět 

k  pocitu a přesvědčení, že městští strážníci jsou 
zde pro ně, že jsou pro ně užiteční a věnují se řeše-
ní problémů, které občany trápí.“

Předmětné motto se stalo základním cílem 
několika obecních policií v České republice, kdy 
se nejedná o alternativu motta Policie ČR „Po-
máhat a chránit“. Tímto mottem se chce říci, že je 
potřebné, aby občané a město zjistili, že městská 
policie je užitečná a že je s ní lépe než bez ní.

Následným mottem je:
„STRÁŽNÍK MUSÍ BÝT VIDĚT“,
jehož obsahem je zejména zvýšení dohledu 

v problémových lokalitách pěší obchůzkovou čin-
ností. Výkon služby bude plánován s  přihlédnu-
tím na momentální bezpečnostní situaci, nápad 
trestné činnosti a narušování veřejného pořádku 
v  konkrétních lokalitách, a to i za maximálního 

využití nově vznikající služební kynologie MP 
Holešov.

Nebudu dále rozvádět jednotlivé kapito-
ly mnou zpracované koncepce. Zaměřím se 
na všechny základní cíle, které by měly být dle 
koncepce naplněny k  31. 12. 2020. Z  těchto cílů 
jasně vyplývá, jakým směrem chci, aby se městská 
policie v  následujících letech ubírala. Plné znění 
koncepce naleznete do 31. 7. 2014 na stránkách 
MP Holešov: mp.holesov.cz.

Základní cíle navazující na krátkodobé a středně-
dobé cíle:
• Zkvalitnění výkonu služby MP Holešov, profesi-

onalizace strážníků a ostatních zaměstnanců MP 
Holešov a stabilizace personálního obsazení.

• Zkvalitnění hlídkové služby a dohledu v problé-
mových lokalitách. >>>

NOVÁ 
PÁLENICE PŘÍLEPY 
ZAHAJUJE PROVOZ
Objednávky na: 
tel.: 602 619 522
!Pálíme za staré ceny!
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>>>
• Vznik služební kynologie.
• Zvýšení dodržování vyhlášek a nařízení města 

Holešova.
• Zvýšení informovanosti o činnosti MP Holešov 

příslušných orgánů města Holešova.
• Zvýšení informovanosti občanů města Holešo-

va o činnosti MP a zkvalitnění prezentace MP 
před veřejností.

• Zkvalitnění spolupráce s Policií České republiky.
• Zvýšení komunikace se školní mládeží, seniory, 

etnicky vyloučenými skupinami, cizinci se za-
měřením na osobní bezpečnost, prevenci kri-
minality, dopravní výchovu.

• Zajištění pravidelné obměny technického a ma-
teriálního vybavení.

Při výkonu funkce strážníka pověřeného ří-
zením Městské policie Holešov budu činit veškeré 
potřebné kroky, které povedou k  naplnění shora 
uvedených cílů. Mým osobním zájmem je, aby 
nám občané města důvěřovali a s důvěrou se na 
nás obraceli při řešení svých problémů. 

Přeji Vám všem prázdninové dny naplněné 
smíchem, radostí, dobrodružstvím, hrami, sluníč-
kem, relaxací, odpočinkem a zejména nezbytnou 
pohodou!!!

 str. Eduard Dlhopolček, DiS.
 pověřen řízením MP Holešov

MP HOLEŠOV INFORMUJE
CEREK – centrální registr kol

Jak jsme již v minulých vydáních měsíčníku 
„Holešovsko“ informovali, v průběhu měsíce čer-
vence roku 2014 se MP Holešov připojí k uvede-
nému centrálním registru kol, který byl vytvořen 
jako jedna z prevencí proti krádežím jízdních kol. 
Smlouva se společností CEREK byla již vedením 
města podepsána a v  současné době se pouze 
upřesňují provozní záležitosti. Z  předmětného 
důvodu prosíme všechny zájemce o registraci je-
jich jízdního kola, aby průběžně sledovali webové 
stránky MP Holešov, kdy neprodleně po spuštění 
registrace budete na našich stránkách informo-
váni o postupu registrace. Stránky MP Holešov: 
mp.holesov.cz.

REGATA + HISTORICKÁ VOZIDLA 2014 
Ve spolupráci s  obvodním oddělením po-

licie ČR v Holešově bylo realizováno ve dnech  
20. - 21. 6. 2014 a 28. 6. 2014 bezpečnostní opat-
ření ve vztahu k pořádání shora uvedených akcí. 
Obě akce se i vzhledem k rozsáhlým bezpečnost-
ním opatřením uvedených složek a spolupráci 
s  pořadatelskými službami obešly bez protipráv-
ních jednání. Přístup k opatření byl jak ze strany 
PČR, tak ze strany pracovníků MP Holešov vyso-
ce profesionální, za což jim patří poděkování.

Městská policie Holešov
nám. F. X. Richtra 190
Tel.: 573 521 111
769 17 Holešov
Tel.: 573 521 119
http://mp.holesov.cz
Mob.: 606 686 395
mp@holesov.cz
Tel.: 156

E. Dlhopolček

V měsíci červnu letošního roku probíhala po 
celé republice tzv. první oficiální setkání předsta-
vitelů obcí územních obvodů obcí s  rozšířenou 
působností (ORP), zapojených do projektu Pod-
pora meziobecní spolupráce (PMOS). 

Dne 18. června 2014 se toto shromáždění 
uskutečnilo také na městském úřadě v  Holešově 
v zasedací místnosti. Zúčastnili se ho 2 starostky  
a 11 starostů okolních obcí, včetně motivujících 
starostů z obce Kurovice Mgr. Lenky Koutné  
a města Holešova Pavla Svobody. 

Úvodního slova se ujal holešovský starosta 
a vyzdvihl důležitost meziobecní spolupráce, cíle 
a záměry projektu. Poté následovalo pod vedením 
Mgr. Jaroslava Šlechty, regionálního koordinátora 
projektu, schválení programu zasedání, jednacího 
řádu a zapisovatelky podle pokynů Svazu měst  
a obcí ČR. 

Realizační tým složený z koordinátorky, analy-
tičky a asistentky projektu seznámil přítomné s do-
savadním postupem prací, vzniklými výstupy pro-
jektu a byla shrnuta také úskalí a běžné problémy, se 
kterými se jednotlivé obce pravidelně potýkají. 

Diskutovalo se o předběžných variantách 
návrhů řešení v  jednotlivých analyzovaných ob-

I. oficiální shromáždění zástupců obcí ORP Holešov
lastech školství, odpadovém 
hospodářství a sociálních 
službách. Zároveň bylo od-
hlasováno čtvrté volitelné 
téma vhodné k meziobecní 
spolupráci, kterým byl jed-
noznačně zvolen cestovní 
ruch.

Závěrem programu 
vystoupil předseda správní 
rady Místní akční skupi-
ny Moštěnka (MAS) To-
máš Šulák a  ředitelka MAS 
Markéta Kropáčková, kteří 
společně představili dotační 
programy pro venkov 2014 
–2020. 

Setkání ukončil starosta města a poděkoval 
přítomným za účast, dosavadní úspěchy a popřál 
všem hodně sil při plnění jejich dalších povinností.

Spolupráce, komunikace a hledání společ-

ných řešení každodenních problémů může mít 
nemalý přínos pro fungování obcí. 

Za realizační tým PMOS 
Ing. Simona Stuchlíková, koordinátorka projektu 

Dne 26. 6. 2014 byla za účasti zástupců krajského úřadu ve Zlíně a z rukou 
tajemníka Městského úřadu Holešov Ing. Františka Fuita slavnostně předána 
udělovací listina o nabytí státního občanství České republiky paní Ljubov Za-
jíčkové, roz. Tluščakové, z Prusinovic.  -JM- / Foto JZ

Udělení státního občanství ČR
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Holešov (JZ) - Jménem vedení města Holešova děkuji úspěšným hole-
šovským mažoretkám za vzornou reprezentaci města Holešova a dvě medaile 
přivezené ze zemského mistrovství Moravy a Slezska. Naše společné setkání 
se uskutečnilo na radnici ve středu 18. června. V dětech mladších vybojoval 
soubor Lentilek druhé místo a soubor Arabelek přivezl dokonce zlatou medai-
li. Zajistily si tak postup na Mistrovství ČR mažoretkových skupin. Květinové 
dary převzala děvčata, která byla úspěšná ve finálovém kole v sólových disci-
plínách, a vedoucí Mažoretek Holešov Mgr. Lenka Doleželová. 

Pavel Svoboda, starosta města

Osadní výbor v Žopech zve každoročně na jaře   své nové občánky ke 
slavnostnímu vítání. Letos se tato krásná událost konala poslední květnovou 
neděli. Oproti minulým létům proběhla v užším kruhu, protože se vítalo pou-
ze z jedné rodiny, zato však  dvojčátka: Alenka a Anička Berkovy. Milou atmo-
sféru vytvořily svým vystoupením děti z místní mateřské školy a žáci ze ZUŠ 
Holešov. Při slavnostním projevu paní Sylvie Šimečkové mnohým z přítom-
ných v očích nechyběly slzičky dojetí. Předseda osadního výboru Luděk Hra-
dil předal mamince kytičku, pro děvčátka pamětní list a dárek. Samozřejmě 
na závěr nesměl chybět přípitek na zdraví s přáním spokojené cesty životem.

 Za Osadní výbor Žopy Martina Sedláčková

Výletníci brázdící cyklostezku v Količíně si 
již určitě všimli nového dětského hřiště v zahradě 
budovy osadního výboru. Dne 27. června letošní-
ho roku proběhlo otevření tohoto areálu. Vítáni 
byli všichni malí i velcí. Děti si opékaly špekáčky 
a pojídaly dobroty, které upekly místní i nemístní 

Zahájení prázdnin na novém dětském hřišti v Količíně
maminky. Radost z nového hřiště v podobě smí-
chu, křiku a veselí byla slyšet po celém blízkém 
okolí. Po setmění byla na dvoře promítána videa, 
kde hlavními aktéry byly místní i rymické děti 
provádějící hasičské útoky, a dále záznam předsta-
vení z MŠ Rymice.

Věříme, že si děti zařádily a rodiče se poba-
vili. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo 
se na tvorbě dětského hřiště podíleli a přejeme, ať 
slouží k radosti nejmladších a je i místem relaxu 
jejich rodičů. 

Všem přejeme krásné prázdniny.

Obaleč jablečný (Cydia pomonella) a obaleč 
švestkový (Cydia funebrana)

Byly zaznamenány další vrcholy letu obaleče 
jablečného (Cydia pomonella), způsobujícího červi-
vost jablek, i obaleče švestkového (Cydia funebra-
na), způsobujícího červivost slivoní, ve feromono-
vých lapácích ve sledovaných lokalitách v polovině 

Signalizační zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského:

června. U obaleče jablečného to bylo se silnou 
intenzitou náletu a u obaleče švestkového se sla-
bou intenzitou náletu. Byla nalezena i vajíčka na 
plodech jabloní. Ošetřuje se po vyvrcholení letové 
vlny, tj. většinou za 8 dní po vrcholu. 

Důležité je, aby teplota ve 21 hodin dosaho-
vala alespoň 17 °C, což jsou vhodné podmínky pro 

kladení vajíček. Upřesnění vhodnosti zásahu je 
možno provést jedině sledováním kladení vajíček. 
Ošetřujeme, pokud najdeme 2 a více vajíček   na 
100 plodech a okolních listech. K aplikaci lze pou-
žít přípravky s ovicidní či larvicidní účinností nebo 
kombinované.

Holešov - Na svém posledním předprázd-
ninovém červnovém jednání se sešli členové Ko-
mise pro neziskový sektor, jejímž předsedou je 
po celé volební období zastupitel města Holešova 
Libor Liška. Schůzka se ale tentokrát neuskuteč-
nila v budově radnice. Předseda jednání svolal 
do neformálního prostředí okolí zámecké hájen-
ky, kde se o zázemí postarali členové občanské-
ho sdružení TOM Medvědí stopa. V  příjemném 
stínu zdejších vzrostlých stromů a konzumaci 
opečených špekáčků, které pro převážně ženské 
osazenstvo komise předseda připravil, se jednání 
neslo v  duchu hodnocení průběhu slavnostního 
předání ocenění osobnostem města Holešova za 
rok 2013. To se uskutečnilo v zámecké sala terre-
ně v sobotu 24. května v rámci oslav Dnů města 
Holešova. Slavnost proběhla v  důstojném duchu 

Komise pro neziskový sektor hodnotila slavnostní ocenění 
osobností města i předání grantů z Akce milion

podobně jako předávání grantů z Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání zástupcům neziskových or-
ganizací a jednotlivcům, které proběhlo podobně 
jako večer osobností s  pěkným kulturním pro-
gramem ve velkém sále zámku v podvečer úterka  
27. května. Libor Liška poděkoval za práci na 
sestavení pravidel pro návrhy ocenění osobností 
města i za návrh pravidel pro přidělování dotací 
z Fondu kultury, sportu a vzdělávání, jehož sou-
částí je i tzv. Akce milion. Právě díky jeho návr-
hu tato pravidla vznikla, komise je v  roce 2012 
sestavila a poté předložila ke schválení orgánům 
města. Nové a pevně dané normy tak vnesly do 
přidělování grantů města řád. Zásluhou dalšího 
návrhu předsedy a poté zpracováním pravidel 
také v Holešově vznikla v roce 2010 nová kulturní 
tradice spočívající v oceňování práce výjimečných 

osobností činných v neziskovém sektoru - osob-
ností města. Členové komise se rozešli s přáním 
příjemných letních dnů a dovolené. 

Libor Liška - předseda komise 
Jana Zapletalová - jednatelka 

Holešovské mažoretky vzorně 
reprezentovaly naše město

V Žopech vítali nové občánky
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28. června to bylo 125 let, kdy byl založen 
sbor dobrovolných hasičů v Rymicích. Od svého 
založení hrají rymičtí hasiči mimořádně význam-
nou roli v  životě obce. Nejen že chrání životy  
a majetek občanů před ohněm i dalšími živelní-
mi pohromami, nejen že pomáhají obci přiložit 
ruku k dílu tam, kde je to potřeba, ale představují 
rovněž nejaktivnější spolek v obci, který se od po-
čátku významným způsobem podílí na společen-
ském životě Rymic a významně jej obohacuje.

Rymičtí hasiči a vlastně všichni obyvate-
lé Rymic si připomenuli toto významné výročí 
důstojným způsobem. Pozvali hasičské sbory 
z okolních obcí a také své přátele nejmilejší, ha-
siče z  partnerského Lidečka. Vznik přátelství 
mezi hasiči Rymic a Lidečka je velmi zajímavý. 
Rymičtí hasiči sloužili jako jakási „osobní stráž“ 
v  nebezpečné době po roce 1948 holešovskému 
děkanovi P. Karlovi Plevákovi (jehož medailon 
vyšel v  minulém čísle Holešovska – pozn. red.). 

Hasiči v Rymicích oslavili 125 let od založení sboru
Velmi se s ním spřátelili, ostatně 
P. Plevák jim věnoval krásný vy-
šívaný prapor, a navštěvovali jej 
v  jeho dalším působišti – právě 
v Lidečku, kam byl tento popu-
lární kněz „odstraněn“ v  pade-
sátých letech. A zde se spřátelili 
s  místními hasiči a toto krásné 
přátelství trvá dodnes.

V  rámci oslav rymického 
sboru proběhla slavnostní mše 
sv., celebrovaná holešovským 
děkanem P. Jerzy Walczakem. 
Představitelé obce, hasiči a veřej-
nost se poté přesunuli na rymic-
ký hřbitov, kde proběhlo uctění 
památky zemřelých hasičů. V obecním areálu pak 
proběhla slavnostní schůze Sboru dobrovolných 
hasičů Rymice a jejich hostů, při které byli oceně-
ni zasloužilí hasiči. A slavnostní hasičský den byl 

Nejen obyvatelé Rymic, ale 
i stovky milovníků dechovky 
z celé Moravy s obavami vyhlí-
želi, jak se vyvine v neděli 6. čer-
vence počasí. A naštěstí se letos 
mimořádně vyvedlo. Takže šest 
stovek hudbymilovných diváků 
si pořádně užilo nejen poslech, 
ale i tanec při již 10. ročníku na 
celé Moravě proslulé akce Setká-
ní muzikantů Rymice 2014! 

V  krásném venkovním 
obecním areálu v Rymicích vy-
stoupily čtyři špičkové soubo-

Na setkání muzikantů v Rymicích se diváci pobavili

zakončen oblíbenou kapelou Fanynka ze spřátele-
ného Lidečka, která hrála hasičům i ostatním Ry-
mičanům k poslechu a tanci do večerních hodin.

Jan Pospíšil

ry. Proslulá a právem obdivovaná Gloria, skvělá 
Dambořanka a řízná Dúbravanka a poprvé v Ry-
micích hrající legendární Moravanka Jana Slabáka 
se postaraly o skvělý program a hluboké hudební 
zážitky. Milé a krásné setkání brilantně uváděli 
Ivana Slabáková a Karel Hegner, kteří samozřejmě 
nejednu písničku zazpívali. A samozřejmě skvělé 
pohoštění s dobrým pivem a grilovanými speciali-
tami opět potvrdilo, že v Rymicích se nejen dobře 
hraje, tančí, ale i pije a jí. 

Nezbývá než se těšit na příští, jedenáctý roč-
ník tohoto hudebního svátku!

Jan Pospíšil

Rohálovské psék
V neděli dne 1. června za ranního rozbřes-

ku se uskutečnil již 19. ročník tradičního kosení 
luk v zámeckém parku v Buchlovicích nedaleko 
Uh. Hradiště, které začalo již ve 4.30 hodin slav-
nostním zahájením pod názvem Kosecké písně 
XIX. Znovu se tu setkaly desítky lidových zpěvá-
ků, muzikantů, ale především sekáčů trávy nejen 
z celého širokého okolí Uh. Hradiště, ale i z Mo-
ravy, Čech, Slovenska,  ba i ženy se tu neztratily.  

Kosecké písně XIX.
Co všechny do Buchlovic na Kosecké písně  ka-
ždý rok vrací? Určitě čistý vjem ranního roz-
břesku za zpěvu ptáků, vůně luk, rytmus sečení, 
nenapodobitelná vůně pokosené louky, ale přede-
vším opětné setkání lidí, kamarádů a přátel, což  
v dnešní přetechnizované době mladým lidem nic 
neříká. K dokreslení atmosféry tohoto nevšední-
ho dne přispěla i hezká děvčata, která s koňským 
povozem přivezla chutnou a v dnešní době málo 

známou snídani - škvařeninu z vajíček  
a špeku zapíjenou kyškou (tradiční jídlo 
našich dědů), kde se po celou dobu stří-
daly při zpěvu a hudbě přítomné cimbá-
lové kapely a pěvecké sbory. K neformál-
ní soutěži o nejlepšího sekáče Slovácka je 
třeba říci, že vítězem byl každý přítomný 
účastník. 

Naši Hanou prezentovali manže-
lé Věrka a Radek Strachotovi z Martinic 
z Omladiny Holešovska, kde jsou na foto-
grafii vidět jako správní Hanáci po dobře 
vykonané práci. 

Drahoslav Bojňanský

V sobotu 7. června se v Prusinovicích usku-
tečnil 2. ročník přehlídky „Rohálovské psék“.

Celkem 49 ořechů i pséků s PP bylo rozdě-
leno do 3 skupin. Z každé skupiny vybrala porota 
pod vedením čestného hosta Zdeňka Srstky 4 psé-
ky, kteří postoupili do finále. Titul „Rohálovské 
psék“ nakonec porota přidělila bílému „maltézá-
kovi“ Nikymu s psékovodem Adélkou Vinklárko-
vou. Cenu diváků si odnesl kříženec Mája s Agát-
kou Mlčákovou.

ON
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„Po letech strávených v barokní Itálii, Francii, 
Anglii či Německu se mohou všichni vlastenci tě-
šit z kompozičního umění barokních mistrů, kteří 
se narodili v Čechách, ale jejich hudební působení 
bylo v pravdě evropské. Zejména místní patrioty 
asi potěší výběr děl houslového virtuósa a skla-
datele, počátky jehož kariéry můžeme vystopovat 
v blízké Kroměříži a Olomouci, Heinricha Ignáce 
Bibera,“ říká k dramaturgii zakladatel Letní školy 
barokní hudby, dirigent Roman Válek. „Při objevo-
vání „českého“ tématu nemůže samozřejmě zůstat  
v opomenutí hudební génius, jehož neotřelé  
a inovativní kompoziční techniky obdivoval i vel-
ký Johann Sebastian. Řeč je samozřejmě o Janu 
Dismasu Zelenkovi, z  jehož pera vzešlo slavné 
dvojsborové Te Deum, které budeme letos nacvi-
čovat a prezentovat na slavnostních závěrečných 
koncertech.“ Ročník 2014 se uskuteční stejně jako 
předešlé tři roky v nadmíru inspirativním prostře-
dí zámku Holešov, kde se bude odehrávat výuka 
i většina koncertů. „Jsme velmi vděčni za mimo-

LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY 2014
12. ročník mezinárodního hudebního workshopu ve znamení ČESKÉ HUDBY
Ve dnech 8. až 17. srpna 2014 se v jedinečném a stylovém prostředí zámku v Holešově opět uskuteč-
ní dvanáctý ročník Letní školy barokní hudby. Vrcholem budou tradičně tři velké závěrečné kon-
certy, které publiku vůbec poprvé v historii kurzů představí dílo českých autorů Heinricha Ignáce 
Bibera a slavného „Českého Bacha“ Jana Dismase Zelenky. Jejich skladby zazní v podání osmdesá-
tičlenného ansámblu složeného z frekventantů školy a jejich lektorů, kteří do Holešova dorazí z celé 
Evropy i zámoří.

řádně vstřícný přístup města Holešov a Městského 
kulturního střediska Holešov. Stejně jako my jsou 
i místní přesvědčeni, že barokní hudba na zámek 
patří a že genius loci přispěje k  tvůrčí atmosféře 
kurzů,“ říká hlavní produkční kurzů Tereza Málko-
vá. „Holešov nejen že podpoří projekt organizačně, 
ale přispěje také finančně v rámci městského gran-
tového programu. Velmi nás také těší spolupráce 
s vysoce prestižním festivalem Musica Holešov,  
s dramaturgem Karlem Košárkem a  s předsedou 
pořádajícího sdružení JUDr. Zdeňkem Novákem. 
Bez jejich podpory by se kurzy v Holešově vůbec 
neuskutečnily,“ dodává Málková. Roman Válek také 
odpovídá na otázku ke složení lektorského týmu:  
„V tradiční obsadě špičkových českých i zahra-
ničních umělců, specialistů v  oblasti interpretace 
staré hudby přivítáme opět celou řadu osobností: 
francouzského tenoristu Jean-François Lombar-
da, českou pěvkyni Markétu Cukrovou a maďar-
ského clarinistu Lászla Borsódyho, tradičně se 
kurzů zúčastní také violoncellista Marek Štryncl, 

houslista Peter Zajíček, 
pěvci Joel Frederik-
sen a Jakub Burzynski  
a mnoho dalších. Poslu-
chači budou mít jedi-

nečnou možnost vyslechnout všechny tyto jedineč-
né osobnosti v rámci lektorského koncertu v neděli 
10. 8. Neméně zajímavě znějí i tituly dalších koncertů: 
„Duchovní koncert se již tradičně uskuteční v koste-
le sv. Anny a je prvním studentským koncertem, kdy 
mladí umělci mohou veřejně prezentovat poznatky 
získané ve výuce. Koncert vás příjemně, kontempla-
tivně naladí a zklidní před Zámeckou nocí s tancem 
a vínem, která se uskuteční o den později. Nově opra-
vené nádvoří zámku nejen rozezní barokní hudba, ale 
studenti je zaplní také tancem – oblíbená celovečerní 
barokní show s mnoha hudebními vtipy a bakchaná-
liemi nemůže nenabídnout posluchačům osvěžení 
v podobě skvělého moravského vína,“ uzavírá Tereza 
Málková pozvánku na další koncerty. Všechny kon-
certy LŠBH jsou přístupné veřejnosti  a vstupenky 
mohou zájemci zakoupit od 1. 8.  v informačním cen-
tru v Holešově nebo v síti Ticketportal. V omezeném 
množství pak hodinu před každým koncertem. 
• neděle 10. 8. 2014, 20:30 hod. - Koncert lektorů, 

zámek Holešov
•  úterý 12. 8. 2014, 20 hod. - 1. Studentský koncert 

- Duchovní, kostel sv. Anny Holešov
•  středa 13. 8. 2014, 20 hod. - 2. Studentský kon-

cert - S tancem a vínem, zámek Holešov
•  pátek 15. 8. 2014, 20 hod. - Závěrečný koncert, 

zámek Holešov
•  sobota 16. 8. 2014, 19 hod. - Závěrečný koncert, 

bazilika na sv. Hostýně
•  neděle 17. 8. 2014, 15 hod. - Závěrečný koncert, 

kostel sv. Petra a Pavla, Kelč 
Více na www.baroknihudba.cz, 
skola@baroknihudba.cz
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Společenská kronika
Sňatky
Jana Špačková - Zlín
Marek Tyleček - Staré Město

Radim Sochora - Bratřejov
Renata Buršová - Otrokovice

David Kamarád - Holešov
Romana Navrátilová - Roštění

Michal Hausknecht - Ludslavice
Martina Veselá - Holešov

Pavla Holasová - Holešov
Jan Šťastný - Holešov

Martina Nižníková - Brno
Adam Seget - Holešov

Markéta Hradilová - Bystřice pod Hostýnem
Bronislav Nagy - Kroměříž

Pavla Odstrčilová - Zlín
Josef Vacula - Hostišová

Kristýna Šamárková - Bystřice pod Hostýnem
Viliam Timčak - Prešov

Miroslava Zlámalová - Zdounky
Pavel Reimer - Holešov

Lenka Hujíčková - Bělotín
Jan Kučera - Holešov

Šárka Waldová - Holešov
Miroslav Trvalec - Holešov

Věra Vargová - Hulín
Petr Škop - Hulín

Petra Dorazínová - Holešov
Tomáš Machálek - Holešov

Martina Železná - Rymice
Pavel Zakopal - Rymice

Jubilanti 
červenec
Helena Sedláčková - Holešov, č. Tučapy
Aloisie Vaňharová - Holešov, č. Žopy
Josef Konečný - Holešov, č. Tučapy
Anna Kračinová - Holešov
Marie Lochmanová - Holešov
Rostislav Palla - Holešov
Jaromír Štěpán - Holešov, č. Tučapy
Vlasta Slívová - Holešov
Miroslav Palla - Holešov
Ivana Kleinová - Holešov

Božena Valdová - Holešov
Vlastimil Tupý - Holešov
Antonín Macek - Holešov
Anna Přikrylová - Holešov
Jaroslava Pospíšilová - Holešov
Věra Procházková - Holešov
Miroslav Řeha - Holešov
Jan Morong - Holešov
Vlasta Beranová - Holešov
Marta Doleželová - Holešov
Lubomír Kuchař - Holešov

Úmrtí
Milada Konečná - Holešov
Miroslav Truhlář - Holešov
Rudolf Přikryl - Holešov
Vladislava Pospíšilová - Holešov, č. Žopy
Martin Flachs - Holešov
František Adámek - Holešov
Rudolf Beran - Holešov
Jiřina Hrbáčková - Holešov  - JM -

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Dne 13. července 2014 oslavil své krásné životní jubileum 
pro mne nejdůležitější a nejmilejší člověk na světě, moje 
manželka, paní LUDMILA VAŇHAROVÁ  z Holešova. 
Do dalších let jí přejeme hodně štěstí, pevné nervy, ještě 
víc zdraví a lásky a k tomu horu Božího požehnání. 

Manžel Jirka, synové Jirka a Jenda. K přání se připojuje 
celá rodina, také rodina Krejčích z Holešova, kolegyně z 
práce a všichni známí a kamarádi.

Akce
Festival židovské kultury HA-MAKOM
29. 7. –  3. 8. 2014 (úterý – neděle)
Téma: Židovství a světové války
Slavnostní zahájení festivalu - úterý 29. 7., 17.00 
hod. s vernisáží výstavy fotografií Jindřicha Bu-
xbauma Židovská svatba „Mazal Tov!“ Kurátorem 
výstavy je Prof. Mgr. Jindřich Štreit; velký sál zámku.
„SOCIETAS INCOGNITORUM“ - Zahajovací 
koncert festivalu - 29. 7., 18.30 hod.; (Rossiho heb-
rejské písně S(h)alamo(u)novy. Reforma židovské 
hudby v 17. století) – cyklus starozákonných textů 
zhudebněných v původním hebrejském jazyce); 
velký sál zámku.
Filmotéka - „Šindlerův seznam“ - 29. 7., 21.00 
hod., Šachova synagoga; USA, 1993, 195 min. Re-
žie: Steven Spielberg. Americký dramatický film 
o Oskaru Schindlerovi, německém obchodníkovi, 
který zachránil více než tisíc polských Židů díky 
jeho továrně během holokaustu. 
Historické objevy rabína Wittenberga z Londý-
na - 30. 7., 15.00 hod. - přednáška - Rabín Witten-
berg z Londýna je potomek rabína J. Freimanna. 
(Rabín Jakob Freimann působil od r. 1890 jako 
rabín na Moravě, z toho dvacet let v Holešově. 
Před vypuknutím 1. světové války se stal vrchním 
rabínem v Poznani; Šachova synagoga. 
„Financování válčících stran za světových válek 
židovskými finančníky“ - 30. 7., 17.00 hod. - 
přednáška Jana Bartoška v Šachově synagoze. 

Program akcí MKS Holešov - červenec, srpen
„Chvalte Hospodina“, 19.00 ,.7 .30 -( לאל חבש 
hod. - koncert Latinské scholy Holešov v Šachově 
synagoze; vedoucí: Jan Kotas.
„Synagogy a její tajemná historie“ - 30. 7. 20.30 
hod. - Povídání při svíčkách - Achab Haidler; 
Jaroslav Achab Haidler je česko-židovský (pře-
devším divadelní) herec, překladatel, fotograf  
a hebraista; Šachova synagoga.
„Nucené práce židů ve prospěch Baťova koncer-
nu za 2. světové války“- 31. 7., 15.00 hod.; přednáš-
ka: Mgr. Martin Marek, Ph.D.; Šachova synagoga. 
„Anna Franková, holokaust a my“- 31. 7., 17.00 
hod.; přednáška: Drs. Hildegonda Rijksenová; Ša-
chova synagoga. 
Dear Kitty - Drahá Kitty. Music dance perfor-
mance - 31. 7., 19.30 hod.; komorní – tanečně hu-
dební projekt inspirovaný Deníkem Anne Frank; 
choreografie: Hana Achilles Košíková (Hradiš-
ťan); hudba: Tomáš Šenkyřík; zpěv: Marie Puttne-
rová (Jablkoň); Šachova synagoga.
Filmotéka - Ďáblova dílna - 31. 7., 23.00 hod.; 
Berlín roku 1936; film je natočen podle vzpo-
mínek Adolfa Burgera, který byl jedním z vězňů 
nasazených na tajný program a shodou velkých 
náhod se mu podařilo přežít; Šachova synagoga.
„Důsledek 1. SV – sjednocený Holešov“- 1. 8., 
14.30 hod.; přednáška: Mgr. Petr Pálka; Šachova 
synagoga.
„Boj o život - Válka na Den usmíření“ - 1. 8., 
16.00 hod.; přednáška: Ing. Jaromír Vykoukal; Ša-
chova synagoga.

Hudba pro sefardity - 1. 8., 20.00 hod.; kon-
cert při svíčkách; komponovaný program hudby  
a slova; koncert je poctou španělskému velvyslan-
ci Sanz Britzovi, který v roce 1944 v Budapešti 
zachránil 5.200 Židů; písně jidiš v úpravě pro dvě 
violoncella; účinkují: Jan Škrdlík – violoncello  
a recitace; Kryštov Škrdlík – violoncello.
Boj o Jeruzalém - 1. 8., 22.00 hod.; filmotéka - 
Historické drama Boj o Jeruzalém nás přivádí do 
roku 1948, kdy vzniká stát Izrael. Velkofilm Boj 
o Jeruzalém popisuje historický základ konfliktu 
mezi Araby a Židy. Šachova synagoga. 
Koncert BIG BAND Josefa Hájka a Peter Lipa - 
2. 8., 9.30 – 11.00 hod.; Big Band Holešov, celým 
názvem Big Band Holešov Josefa Hájka je jazzový 
big band, jehož repertoár se opírá o taková jména 
jako Glenn Miller, Cole Porter, Buddy Rich nebo 
Count Basie. Peter Lipa: zpěvák, skladatel, mode-
rátor, manažer jazzového hudebního života, dlou-
holetý promotér předního evropského jazzového 
festivalu Bratislavské jazzové dni. Zpíval v Blues 
Bandu Luboše Andršta; zámecké nádvoří. 
„AVRIX“ - 2. 8., 15.00 hod.; koncert - hudební 
soubor AVRIX se zaměřuje hlavně na renesanční 
hudbu, ať už francouzskou, italskou, španělskou, 
či anglickou. V roce 2004 se AVRIX začal věno-
vat také sefardským písním a renesančním písním 
španělských Židů; Šachova synagoga. 
Prezentace a představení firmy Rudolf Jelínek, 
a. s. Vizovice a jejích produktů - 2. 8., 16.30 hod.; 
zámecké nádvoří. >>>
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>>>„Juda a Mordche se vydávají na cestu“ - 2. 8., 
17.00 hod.; vystoupení tanečního souboru RUT; 
jeden z prvních souborů v České republice, který 
reprezentuje židovskou kulturu. V současné době 
působí pod Cyrilometodějským gymnáziem v Pro-
stějově a volně navazuje na tradici židovské kultury 
města Prostějova, které bylo v minulosti pro počet-
nou židovskou komunitu přezdívané „hanáckým 
Jeruzalémem“. Taneční skupina Rut se společně se 
skupinou Létající rabín stala Laureátem 66. ročníku 
Mezinárodního folklorního festivalu STRÁŽNI-
CE 2011; vystoupení spojené s výukou židovských 
tanců; umělecká vedoucí: Eva Štefková; zámecké 
nádvoří, v případě špatného počasí velký sál zámku.
Klezmer po Slovácku - 2. 8., 20.00 hod.; jedineč-
ný klezmerový koncert v podání skupiny RabiGa-
bi a.G. a tanečního souboru Hradišťan; zámecké 
nádvoří, v případě špatného počasí velký sál zámku.
„Za židovskými památkami do Třebíče“ - české 
dědictví UNESCO - 3. 8. - zájezd do Třebíče; cena 
290 Kč (vstupenky nejsou v ceně); program v Tře-
bíči: židovská čtvrť, židovský hřbitov, synagoga, 
bazilika sv. Prokopa; …možná nevíte, že… hned 
po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky je-
dinými, které byly samostatně zapsány na seznam 
UNESCO; přihlášky: informační centrum Holešov.
Doplňkový program festivalu: 
Výstava „Kresby z Terezína“ - obřadní síň židov-
ského hřbitova 
Speciality ŽIDOVSKÉ KUCHYNĚ - uspokojí  
i náročného gurmána… ochutnávka židovských 
specialit, židovského pečiva a košer vín ve spolupráci 
s restaurací Na starém pivovaru Holešov (21.–27. 7.) 
II. ročník folkového festivalu v Holešově 
TOULAVEJ
15. –16. 8. Zámek Holešov, New Drive Club, nádvoří 
zámku. PROGRAM: 15. 8. - 19.00 - Stráníci; 21.00 - 
Šeptání do ticha (M. Kovářík + V. Kiďák Tomáško); 
16. 8. - 14.00 - Two Voices; 15.20 - M. Paleček; 
16.40 - Camara; 18.00 - Vojta Kiďák Tomáško; 19.20  
- I. Jahelka; 20.40 - Wabi Daněk; 22.00 - Lokálka

Akce pro děti
„Angry Birds útočí“ - 25. 7. v  18.00 hod.; akční 
prázdninová hra pro děti od 5 do 10 let; zdarma; 
přihlášky a další informace v MěK Holešov.

Koncerty
Promenádní koncert studentského smyčcového 
orchestru Univerzity v Lutychu (Université de 
Liège), Belgie. Cercle Interfacultaire de Musique 
Instrumentale. Dirigent: Jean-Gabriel Raelet; středa 
23. 7., 19.00 hod., zámecké nádvoří (v případě špat-
ného počasí - sala terrena).
Letní škola barokní hudby
Komorní a závěrečné koncerty: neděle 10. 8., 20.30 
hod. - Koncert lektorů, zámek Holešov; úterý 12. 8., 
20 hod. - 1. Studentský koncert - Duchovní, kostel 
sv. Anny Holešov; středa 13. 8., 20.00 hod. - 2. Stu-
dentský koncert - S tancem a vínem, nádvoří zámku 
(v případě nepříznivého počasí – velký sál); pátek 15. 
8., 20.00 hod. - Závěrečný koncert, zámek Holešov - 
H. I. F. Biber: Serenáda pro smyčce, basso continuo  
a ponocného (Nachtwachter), Jan-Dismas Zelenka: 
Te Deum D Dur (ZWV 146, 1731) pro dva sbory, 
sóla a orchestr; 24. 8. - 10.00 hod. - koncert - Grigorij 
Gronský - akordeon, nádvoří zámku, vstup zdarma.

Výstavy
S. V. U. Mánes Holešov 2014
Do 28. 9. 2014, zámecká galerie, zámek Holešov
Historie spolku ze sbírek Kooperativy pojišťovny, 
a. s. Vienna Insurance Group a privátních sbírek  
a současnost spolku z majetku autorů a soukro-
mých sběratelů. Svým rozsahem jedinečná výstava 
na zámku v Holešově představí širokou paletu vý-
tvarných děl jak z prvé etapy existence spolku, tak  
i z období jeho současného působení. Vstupné: 
a) historická část S. V. U. Mánes: plné vstupné 80 
Kč; snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, senioři)  
50 Kč; školní skupiny 30 Kč; děti do 6 let zdarma; dr-
žitelé průkazu AMG ČR, průkazu pracovníka NPÚ, 
ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku: zdarma.

b) Současná část S. V. U. Mánes: plné vstupné 80 Kč; 
snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, senioři) 50 
Kč; školní skupiny 30 Kč; děti do 6 let zdarma; dr-
žitelé průkazu AMG ČR, průkazu pracovníka NPÚ, 
ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku: zdarma.
Hračky dávné i nedávné
Do 31. 8. 2014, zadní galerie zámku Holešov. Prázd-
ninová výstava historických hraček pro malé i vel-
ké. Výstavu tvoří exponáty zapůjčené od sběratelky 
hraček a panenek Aleny Pleslové ze Záměle u Rych-
nova nad Kněžnou, která svou sbírku tvoří již 25 let. 
Vstupné: plné vstupné 60 Kč; snížené vstupné (děti 
od 6 let, studenti, senioři) 40 Kč; školní skupiny 20 
Kč / 1 žák + pedagogický doprovod zdarma; rodin-
né vstupné 160 Kč; děti do 6 let: zdarma
Lidé na pouti – fotografie Dalibora Bednáře
Do 31. 10. 2014 - zámek Holešov, arkády v přízemí
Projekt fotografa Dalibora Bednáře zachycuje por-
tréty účastníků poutí. Minimalistické, nearanžované 
portréty vypovídají nejen o fyziognomii účastníků, 
ale dávají i vhlédnout do nitra, duchovního rozpo-
ložení účastníků poutí. Autor ukazuje, že návštěva 
daného poutního místa nemusí mít v současné době 
vždy jen náboženský význam. Vstup volný.
„Lettris - fascinace písmem“
Do 29. 8. 2014 - studovna Městské knihovny Holešov 
Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Ladi-
slava Jaroše v Holešově. Vstup volný.
Příběh dětí - kresby z terezínského ghetta 
Do 28. 9. - obřadní síň židovského hřbitova
Výstava kreseb z terezínského ghetta. Zpřístupněno 
na požádání v Šachově synagoze.

Přednášky
Historické prameny z období okupace
8. 8. v 17.00, studovna Městské knihovny Holešov
Vzdělávací seminář Mgr. Jana Machaly seznámí 
účastníky formou praktických ukázek s dobovými 
prameny k dějinám protektorátu. Akce Vlastivědné-
ho kroužku Holešov. Vstupné: 25 Kč.
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Holešov - Poprvé v  pětileté historii Regaty, 
která se letos konala pod záštitou starosty města 
Holešova Pavla Svobody, zaznamenali pořadatelé 
tohoto rodinného festivalu rekordní účast. Mluví 
se o více než 15 tisících návštěvníků, kteří vstu-
penky na letošní ročník zcela vyprodali. Festival 
pořádá v  zámku a především v jeho zahradách 
Agentura Velryba. Také poprvé v historii byl festi-
val dvoudenní. V pátek 20. června večer vystoupil 
na sólovém koncertu oblíbený Jaromír Nohavica. 
Ten na hudebních festivalech často nevystupuje, 
ale potvrdil, že do Holešova se těšil pro krásnou 
atmosféru tohoto prostředí, kterou si z předešlého 
koncertu před pěti lety pamatuje dodnes. Drobný 
déšť, který se spustil zhruba v polovině vystoupe-
ní, většinu publika neodradil, společně s  Jarkem 
si zazpívalo prší, prší … a dokonce si vytleskalo 
přídavek. Předvečer před Nohavicovým koncer-
tem patřil blues. Čekání na hlavní hvězdu večera 
zpestřily divákům kapely Jazzubs a duo Radványi-
-Beňo. Po koncertu Nohavici následovala v New 

Rekordní počet návštěvníků na Holešovské Regatě 2014
Drive Clubu After party - live blues Starých Psů. 
Ti program pátečního večera uzavřeli. 

V  sobotu 21. června se brány zámeckého 
parku návštěvníkům otevřely již v  11.00 hod., 
aby se pak mohli bavit až do pozdní 23. hodiny. 
Také sobotní program se nesl ve znamení celé 
řady dalších hudebních hvězd, ale také bohatého 
doprovodného programu pro děti i dospělé. Pro 
nejmenší návštěvníky byly připraveny v  dětské 
zóně atletické disciplíny na louce s Enapem, vše ve 
spolupráci s Atletikou Holešov, o. s. Rytířské sou-
boje a šermířská představení byla ke zhlédnutí na 
louce středověkých rytířů. Zajímavé doprovodné 
atrakce si připravil také hlavní mediální partner 
festivalu, Rádio Zlín - live studium, kde si mohli 
návštěvníci vyzkoušet práci moderátorů a repor-
térů, malování na obličej pro děti a mnoho další-
ho. Program probíhal i na zámeckém nádvoří. To 
se změnilo na nádvoří kejklířské s kouzelnickou 
show, několika divadelními představeními, školou 
žonglování, s výtvarnými dílnami a soutěžemi pro 

děti se střediskem TYMY. Na 
zámeckém kanále se po celé 
odpoledne proháněli pasažé-
ři na dračích lodích, velký 
zájem byl i o aquazorbingové 
koule a projížďky na poní-
cích. V  dětské hrací zóně na 
louce s klokánkem Ríšou byly 
k  dispozici nafukovací atrak-
ce a skákací hrady. Program 
festivalu zpestřily i prohlídky 
zámku s živými obrazy - výje-
vy ze starých pověstí z histo-
rie Holešova. 

Nejdůležitější součástí 
sobotního odpoledne byla 
tradiční přehlídka netradič-
ních plavidel na zámeckém 

trojzubci, kde bývá zpravidla nejvíce živo. Ta se 
letos setkala s  obrovským zájmem, neboť se do 
ní přihlásilo celkem 25 posádek s opravdu origi-
nálními loděmi. Technickou i estetickou stránku 
plavidel hodnotila odborná porota, složená přede-
vším z řad čestných hostů. Více než polovinu sou-
těžních lodí sestrojili žáci základních a středních 
škol ze Zlínského kraje za podpory společnosti 
Continental Barum. Porota hodnotila veřejně  
a objektivně, výhry byly rozděleny mezi ty oprav-
du nejlepší a nejoriginálnější. Divácky atraktivní 
a přitažlivé je i Mistrovství Holešova (a světa) 
v přejezdu vodní lávky na bicyklu. Letos se do něj 
přihlásilo 25 borců, z toho jedna žena. Lávka byla 
opět plovoucí, 24 m dlouhá. Vyhrál ten, kdo ji pře-
jel v co nejdelším čase. Až na druhý břeh se letos 
podařilo dostat celkem pěti borcům. 

Hlavním koncertem sobotního hudebního 
programu bylo vystoupení slovenské skupiny NO 
NAME. Vidět a slyšet jsme mohli Jaroslava Uhlíře 
s kapelou, kapelu ZADÁCI, kteří svou recesistic-
kou cover tvorbou překvapili již loni. Zahrály ale 
i další známé kapely - Support Lesbiens, Polemic, 
Jiři Schmitzer, Znouzectnost. Z  regionálních 
umělců - Jitka Šuranská, Elko Band a další. Avi-
zovaným headlinerem sobotního programu byla 
stálice českého hudebního nebe - kapela Kryštof. 
V závěru koncertu diváci vypustili do vzduchu na 
jejich počest tisíc kusů barevných nafukovacích 
balonků. Na jejich skvělé vystoupení účastníci jen 
tak nezapomenou. Spolu s ohňostrojem bylo skvě-
lou tečkou za celou Regatou. 

Také letošní ročník Regaty se nesl ve velmi 
pohodovém duchu i díky počasí, které vyšlo, a pře-
devším díky tomu, že pořadatelé nic nepodcenili. 
Na své si proto přišli velcí i malí, jak co se týká 
programu včetně těch doprovodných, tak i hoj-
nosti nabídky všemožného občerstvení. 

Jana Zapletalová

Beletrie
ADAMSON Lydia – Kočka, která ničeho nelitova-
la: Tři krásné habešské kočky jsou klíčem k sérii 
záhadných úmrtí.
ADLER-OLSEN Jussi – Washingtonský dekret: 
Politický thriller od autora severských kriminál-
ních bestselerů.
CELONA Marjorie – Chybějící díl: Dojemný a sy-
rový zároveň, takový je příběh Shannon, holčičky, 
již matka jen několik hodin po narození odloží 
přede dveřmi místní YMCY.
ČERVENÁK Juraj – Mrtvý na Pekelném vrchu: 
Historická detektivka s prvky špionáže a konspi-
račního thrilleru.
GLASER Paul – Tanec s nepřítelem: Neuvěřitelný 
příběh židovské ženy, tanečnice, kterou nezlomily 
ani děsivé zkušenosti z koncentračních táborů.
JANEČKOVÁ Klára – Deník Gréty Kaiserové: 
Nový román naší regionální autorky.
KAJÍNEK Jiří – Můj život bez mříží: Autentické 
vyprávění nejznámějšího českého vězně.
VONDRUŠKA Vlastimil – Ještě že nejsem kat: 
Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává 
v renesanční Praze.

Naučná literatura
FELT Karel – Vítězové nad smrtí: Příběhy sportovců, 
kteří i přes nepřízeň osudu v sobě našli sílu k návratu.

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr
JÍLEK Petr – Imunologie: Stručná a přehledná di-
daktická pomůcka pro pochopení základů imunity.
KRAKOV: Turistický průvodce nabitý aktuálními 
informacemi.
NOVÝ občanský zákoník úplně pro všechny: Ucelený 
přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník.
OFTRING Barbel – Objevujeme přírodu: Tato 
kniha určená dětem a jejich rodičům je bohatá na 
informace, přináší živý a poučný přehled o tom, co 
se v přírodě během roku děje.
RŮŽEK Jiří – V labyrintu zpravodajských služeb: 
Kniha odkrývá čtenářům, jak se formovaly bez-
pečnostní složky státu po zrušení StB.
SOLMAZ Eva – Konečně spí celou noc: Kniha po-
skytuje rodičům spoustu informací, jak pochopit  
a vyřešit problémy se spánkem jejich dítěte.
ZORMANOVÁ Lucie – Obecná didaktika: Učeb-
nice pro studium i praxi.

Knihy pro dětské čtenáře
BRUNEAU Clotilde – Malý princ a planeta La-
krimavor: V  komiksovém příběhu navštíví Malý 
princ s Liškou další planetu.
DAVIS Jim – Garfield u koryta: 41. kniha sebra-
ných Garfieldových stripů.
FIDLEROVÁ Lucie – Narozen o půlnoci: Fantasy 
román pro děti od 11 let.
FRYČOVÁ Ilona – Velké uši a dlouhé nohy: Pří-
běhy dvou kamarádů ze savany – slůněte a žirafky.

JENNINGS Terry J. – Svět přírody pro zvídavé klu-
ky a holky: Knížka je určena všem dětem, které se 
zajímají o přírodu a svět kolem nás.
POOLE Gabriella – Temná akademie: Závěrečný 
díl napínavé tajemné série.
SMITH Alex T. – Bruno ve městě: Po dobrodruž-
ství toužící pejsek Bruno se stane místním hrdi-
nou, neboť náhodou překazí loupež.
VHRSTI – O Vendulce a drakovi: Vtipný akční 
příběh s pohádkovým podtónem.
ZAHÁLKOVÁ Marie – My first book of fairy tales 
= Moje první knížka pohádek: Dvojjazyčné vydání 
nejznámějších pohádek, doplněné CD.
Další knižní novinky a fondu knihovny na www.
knihovna.holesov.info . IŽ

PETR MIKULÁŠEK
• služby v oboru elektro
• výroba rozv. NN, MaR
• trasování kabelu, vyhledávání
 kabelových poruch
• elektroinstalace

tel. 605 893 854
pmikulasek@centrum.cz
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HOLEŠOV – V  Holešově se na přelomu 
července a srpna uskuteční tradiční Festival ži-
dovské kultury. Letošní již XIV. ročník, nad kte-
rým převzal záštitu starosta města Pavel Svoboda  
a velvyslanec státu Izrael, J. E. Gary Koren, slibuje 
bohatý program od 29. 7. do 3. 8. 2014.

Letošní program má podtitul „Židovství  
a světové války“. Slavnostní zahájení se bude 
konat ve velkém sále zámku Holešov v  úterý  
29. 7. 2014 v 17.00 hod. a bude spojené s vernisáží 
výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma – Židovská 
svatba „Mazal Tov!“. Kurátorem výstavy je Prof. 
Mgr. Jindřich Štreit. Z  hudebních novinek zazní 
koncert v podání Societas Incognitorum (Rossiho 

Festival Židovské kultury Holešov 2014 - HA-MAKOM
hebrejské písně S(h)alamo(u)novy), Koncert pro 
sefardity v podání Jana Škrdlíka, Koncert BIG 
Bandu Josefa Hájka s Peterem Lipou. 

Zajímavou podívanou určitě bude i komorní 
tanečně-hudební projekt inspirovaný Deníkem 
Anny Frankové „Dear Kitty“ a vystoupení skupiny 
Rabi Gabi a G. s tanečním souborem Hradišťan – 
„Klezmer po slovácku“. 

Mezi bohatým programem mohou návštěv-
níci celý týden také ochutnat již tradiční nabídku 
židovských specialit v Restauraci Na starém pivo-
varu. V rámci festivalu se uskuteční také cesta za 
židovskými památkami (Unesco) do Třebíče.

Festival organizuje Městské kulturní stře-
disko Holešov p. o. a město Holešov, generálním 
sponzorem je firma Rudolf Jelínek, a. s. a partnery 
festivalu, kteří významně přispěli k  jeho konání 
jsou Zlínský kraj, společnost ARLES s. r. o. Fryš-
ták, Lázně Luhačovice a. s. a Židovská obec Brno, 
mediálními partnery jsou Zlínský a Kroměřížský 
deník a Český rozhlas Brno.

Podrobný program festivalu lze nalézt na 
webových stránkách www.holesov.info 

Mgr. J. Slovenčíková, MKS Holešov

Letní iluze XII.
Tradiční výstava z tvorby holešovských
 výtvarníků a jejich hostů

14. srpna - 30. září 2014
New Drive Club a přilehlé prostory 
Zámek Holešov

Vernisáž výstavy
čtvrtek 14. srpna v 17 hodin
Již podvanácté pod názvem Letní iluze bu-
dou vystavovat holešovští výtvarníci svá 
díla a představí svou tvorbu. Souhrnná ex-
pozice změní tentokrát ve výstavní prostory 
zámecký klub a přilehlé místnosti. Výstavu 
pořádá Městské kulturní středisko ve spolu-
práci s místními výtvarníky.
Více informací: Rudolf Seifert – 724 030 893
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Holešov – Americký park v  Holešově je 
významnou a historicky cennou lokalitou města 
a našeho regionu. Především jde o oblast parku, 
které dominuje jehlanovitá mohyla. V  těchto 
místech je pohřebiště asi jednoho tisíce vojáků 
z  bitvy u Slavkova, kteří zemřeli v  holešovských 
lazaretech a mohyla se stala po první světové vál-
ce i památníkem 110 mužů padlých právě v  této 
„světové válce“.

A právě na konci července si připomeneme 
100 let od zahájení 1. světové války. Tehdy po ul-
timátu po atentátu na následníka trůnu F. F. d‘Este 
(28. 6. 1914) zahájilo Rakousko-Uhersko válku pro-
ti Srbsku (28. 7. 1914). Přidaly se další státy Evropy 
a pak i světa a rozhořel se konflikt nebývalých roz-
měrů. Válka se velmi citelně dotkla i českých zemí,  
i když se boje odehrávaly mimo naše území. V kaž-
dé sebemenší obci nalezneme pomníky padlých z té 

Mohyla v Americkém parku prochází celkovou obnovou
doby. Podobně to je i v Holešově a v tehdejší hole-
šovské židovské obci, ve Všetulích, Tučapech i dal-
ších obcích regionu. Z důvodu tohoto výročí město 
Holešov a MKS připravily několik akcí a mezi ně 
patří i oprava mohyly v Americkém parku.

Památník je několik metrů vysoký obelisk 
(komolý čtyřboký jehlan) z pískovce a je umístěn 
na stupňovitém soklu. Na zadní straně obelisku je 
nápis „Slavné památce chrabrých bojovníků z let 
1805–1814“, pod ním deska s textem: „Památník 
je věnován rovněž vzpomínce na 110 holešov-
ských občanů, kteří padli za první světové války 
v letech 1914–1918.“ Na čelní stěně je nápis „Ne-
zapomeneme na vás“, bronzový reliéf s motivem 
truchlící rodiny, letopočet 1914–1918. Desky se 
jmény obětí jsou i na bočních stěnách obelisku. 

Osud Amerického parku (i Amerika či poz-
ději Wilsonovy sady a dále také Stalinovy sady) 

byl vázán na existenci Okrašlovacího 
spolku. Ten zanikl po červenci 1951, 
kdy vydal tehdejší komunistický režim 
zákon o zrušení spolků. Pískovcová 
mohyla byla opravena poprvé v  roce 
1966 a prošla celkovou opravou i v sa-
mém závěru 20. století. Nyní dochází 
k další a asi největší rekonstrukci. Pís-
kovcové části jsou doplněny částečně  
i nahrazeny, mohyla byla otištěna a ná-
sledovat bude sjednocení a hydrofobi-
zace (konzervace), pískovcové schody 
byly vyrovnány a staženy, praskliny 
či mezery ve spojích vytmeleny či za-
lity epoxidem a také opraveny zmí-
něné desky s  nápisy. Monument bude 

nově ohraničen plotem – podobně jako pomník 
ve Všetulích. Práce provádí hulínské kamenictví 
pana Houště a náklady v hodnotě asi 120 000 ko-
run hradí město z kapitoly na obnovu památek.

Park Amerika vybudoval Okrašlovací spolek 
– vznikl v roce 1898 – v úplném počátku 20. stole-
tí při cestě do Přílep. Částečně leží i na pohřebišti 
z napoleonských válek. Okrašlovací spolek se sta-
ral o zeleň ve městě a vybudování tohoto městské-
ho parku bylo jeho největším počinem. Americký 
park se mu říká proto, že autoři díla požádali exu-
lanty, kteří se uchytili v mnoha zemích světa, aby 
poslali domů rostliny a tyto byly vysazovány v této 
lokalitě. Díky tomu byl park skutečným skvostem. 
Po smrti prvního českého starosty v Holešově Fr. 
Pokorného (1904), na jeho místo byl zvolen lékár-
ník František Hauk, který vedl město do r. 1918. 
Za něho byl v městském parku r. 1905 odhalen 
pomník vojákům, kteří zemřeli v místní vojen-
ské nemocnici po bitvě u Slavkova (1805). Stalo 
se tak na podnět Spolku vojenských vysloužilců 
(vznikl r. 1889). Pomník byl slavnostně odhalen 
20. srpna 1905 a předán do péče městské rady. 
Počátkem 20. let 20. století byly v prostřední části 
pomníku umístěny tři desky, které zaznamenávají 
110 jmen holešovských mužů padlých v 1. světové 
válce. Nad nimi je pozůstatek původního určení 
pomníku - plastika dvojhlavého „ruského“ orla 
(rakousko-uherský orel byl uražen po vzniku Čs. 
republiky). V současné době díky aktivitám o. s. 
Proud a s  přispěním města se stává park velice 
příjemným místem odpočinku. Oprava mohyly 
k tomuto jen přispěje.

Rudolf Seifert

Holešov – Oprava Sušilovy ulice s sebou při-
nese ztížení přístupu obyvatel k poliklinice a zatíží 
dopravní situaci v této ulici. Práce se již rozbíhají, 
a přestože budou probíhat vždy na jedné polovi-
ně komunikace, výraznou měrou ztíží dopravu. 
Z tohoto důvodu přistoupí město k dočasnému (v 
této podobě) otevření přístupu k poliklinice z ulice 

Turčianské Teplice – Partnerské vztahy mezi 
městem Holešov a městem Turčianské Teplice 
jsou na velmi dobré úrovni a stále se vzájemnými 
aktivitami zlepšují. Tou poslední byla prezentace 
našich zástupců na Dnech města Turčianské Tep-
lice. Tyto dny proběhly s bohatým programem od 
12. do 15. června. 

V pátek 13. června v odpoledních hodinách 
proběhla vernisáž výstavy Rudolfa Seiferta a Ireny 
Seifertové. Oba jsou známi i svými výtvarnými ak-
tivitami a také v Turčianských Teplicích, v Galerii 
Mikuláše Galandy představují díla z  posledních 
let. Výstava navázala recipročně na zimní výstavu 
tamějšího malíře Miroslava Bartoše v Holešově na 
zámku. Jeho „zimní“ expozice dotvářela interiéry 
holešovského zámku v době plesové sezony.

Výstava Seifertových si získala v  Turčian-
ských Teplicích zaslouženou pozornost a nejenže 

Naši zástupci reprezentovali Holešov v Turčianských 
Teplicích

obohatila kulturní léto v  tomto známém lázeň-
ském městečku, ale významně přispívá k posílení 
zájmu o Holešov v oblasti Turca. Rudolf předsta-
vuje průřezově svou poslední 
malířskou tvorbu a Irena plas-
tiky.

Druhým reprezentantem, 
který nás zastupoval na Dnech 
T. Teplic, byla známá holešovská 
rocková a bluesová sestava Staří 
psi. Ti se sice představili v tro-
chu omlazené a doplněné podo-
bě a tím získávají i další impuls 
a drive do své hry, což potvrdila 
kapela i na několika vystoupe-
ních už i v  Holešově. Staří psi 
zahráli také v  pátek 13. června 
v podvečer a na místním pódiu 

Průchod z Novosad k poliklinice bude otevřen
Novosady. Bude se jednat zatím jen o provizorní 
otevření s  tím, že se připravuje celkové vyřeše-
ní této lokality i s  možností vytvoření parkoviště 
v místech bývalého autobazaru Baretto.

Předpokládá se tedy, že průchodem v měst-
ském domě v ul. Novosady (bývaly zde dříve 
dílny odborného učiliště) se projde či projede na 

zpevněnou plochu bývalého autobazaru a pěšky 
se bude dát projít na „polikliniku“. Je však třeba si 
uvědomit, že se bude procházet či projíždět přes 
dvůr a zázemí obytného domu a dosti frekvento-
vaný chodník a je třeba dbát na bezpečnost a ohle-
duplnost! Jednat se tedy bude o provizorní přístup, 
aby se ulehčilo ulici Sušilova.  R. Seifert

zahájili třídenní festivalový maraton. A jasně uká-
zali kvality, jež holešovská hudební scéna má.

Jana Slovenčíková
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ŠKOLSTVÍ

Holešov (JZ) - Do pátku 20. června byla pro 
veřejnost otevřená výstava, kterou připravilo ve-
dení 1. Základní školy Holešov. Byla zahájena ver-
nisáží v úterý 17. června a je připomínkou Hanác-
ko-valašské krajinské výstavy, která se v Holešově 
uskutečnila v roce 1914 a vepsala se tak do dějin 
města jako významná historická událost. Výsta-
va je instalována v  prostorách 1. Základní školy  
a veřejnosti je přístupná od 14.00 do 16.30 ho-
din. V dopoledních hodinách je prohlídka možná 
po telefonické domluvě na tel. 573 312 080 nebo 
736 772 612. Výstava bude znovu otevřena v září. 
Součástí programu vernisáže bylo i promítnutí 
unikátního historického snímku z NFA v  Praze, 
který se tvůrcům výstavy podařilo zapůjčit z NFA 
v Praze. Snímek natočil vídeňský filmový operatér 
Alfréd Klein a je na něm zaznamenán průběh prv-
ního výstavního dne. Patrně se jedná se o nejstarší 
dosud známý filmový záznam z Moravy, navíc do-
chovaný ve velmi dobré kvalitě.

V úvodu diváci viděli slavnostní zahájení vý-
stavy před budovou dnešní 2. Základní školy. Řeč-
níkem byl předseda výstavního výboru dr. Josef 
Životský, následovala ukázka předváděných hanác-
kých zvyků - honění krále a hanácká svatba. Dále je 
na snímku zachyceno náměstí, slavnostní průvod 
a cvičení sokolů. Následující záběry jsou pořízeny 
opět z výstaviště, tedy z prostoru dnešních Sme-
tanových sadů. Nabídly pohled na hanácké tance, 
výstavní ruch, slavnostní dekorování hasičů a na 
vzácné hosty – hraběte Wrbnu-Kaunice s chotí.

Tento asi devítiminutový dobový dokument 
není bohužel úplný, zachovalo se z něj pouze 265 m, 
a proto byl jeho závěr překvapivě náhlý. Pro všechny 
zúčastněné bylo jistě jeho zhlédnutí unikátním his-
torickým zážitkem. Následovala samotná prohlídka 
výstavy v budově 1. ZŠ ve Smetanových sadech. 

 Vernisáž zahájila a hosty na ní přivítala ředi-
telka školy Mgr. Jarmila Růžičková a poté tuto vý-
znamnou holešovskou historickou událost přiblížila 
hlavní aktérka výstavy Mgr. Kateřina Mrnuštík Na-

„Jak to bylo před 100 lety“ - výstava v 1. ZŠ Holešov
vrátilová. Protože se jedná 
o zajímavé a unikátní in-
formace, zveřejňujeme je 
společně s  pozvánkou na 
tuto akci: 

Hanácko-valašská 
krajinská výstava

Výstava se v  Hole-
šově konala právě před 
100 lety. Touto událostí 
se město velmi dobře za-
psalo do povědomí široké 
veřejnosti, a to i přesto, 
že její průběh byl nepříz-
nivě ovlivněn tehdejšími 
mezinárodně politickými 
událostmi.

Výstava se sice uskutečnila v roce 1914, ale 
přípravné práce začaly již o několik let dříve. Pr-
votní impuls vzešel od Okresního hospodářského 
spolku v červenci 1911 a postupně byly ustanove-
ny jednotlivé výstavní odbory a bylo rozhodnuto 
o názvu výstavy i o výstavních prostorách. Cílem 
akce bylo poukázat na celkovou vyspělost regionu, 
a proto její zaměření bylo velmi široké – byla tedy 
považována nejen za výstavu hospodářsko-průmy-
slovou, ale i kulturní, uměleckou a národopisnou.

Výstavnímu výboru se podařilo zajistit podpo-
ru vyšších míst, např. Místodržitelství markrabství 
Moravského nebo Českého odboru zemské rady 
živnostenské a úřadu na zvelebování živností v Brně, 
v čestném předsednictvu můžeme najít i jméno 
TGM, tehdy c. k. univerzitního profesora a říšské-
ho poslance nebo akademického malíře Joži Uprky.

Do příprav však na poslední chvíli zasáhly 
události, které bezprostředně vedly k 1. světové 
válce. 28. června 1914 byl spáchán atentát na ná-
sledníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este, a tu-
díž zahájení výstavy muselo být přesunuto z 5. na 
12. července. Rovněž tak se změnil i termín ukon-

čení. V důsledku mobilizace i dalších vážných 
okolností spojených s válečným stavem musel být 
nejdříve výstavní provoz omezen a nakonec dne 
17. srpna 1914 byla celá výstava definitivně před-
časně ukončena.

Ale i tak se vystavovatelům podařilo úspěš-
ně uskutečnit původní záměr. Na výstavišti, tedy 
v dnešních Smetanových sadech, obou školách 
a v budově gymnázia, představilo výsledky své 
práce více než 400 vystavovatelů. Návštěvníci se 
také mohli seznámit s novinkami ve školství, po-
zornost si vydobylo i ženské hnutí. Mezi atraktiv-
ní expozice patřila zcela jistě Křižíkova elektrárna 
nebo valašská chalupa z Vlčkové.

Součástí programu byly i sjezdy nejrůzněj-
ších spolků a svazů, filmová i divadelní předsta-
vení a na výstavišti denně hrála dechová hudba  
3. pluku z Těšína.

Zájem veřejnosti o výstavu byl neobyčejně 
vysoký. První den si výstavu prohlédlo 9 792 ná-
vštěvníků, za první týden bylo prodáno více než 
20 000 vstupenek.

Kateřina Mrnuštík Navrátilová 

Holešov (JZ) - Slavnostní prodlouženou - 
kolonou - ukončili žáci devátých tříd 1. Základ-
ní školy taneční kurzy, které vedli taneční mistři 
- manželé Mědílkovi. Akce se uskutečnila v úterý 
17. června ve sportovní hale 1. ZŠ za účasti spous-

Prodloužená deváťáků v 1. Základní škole
ty rodinných příslušníků. Společenský oděv dodal 
dnes ještě žákům devátých tříd na eleganci a váž-
nosti. Nakonec tanečníci vyzvali při volence na 
parket i své přihlížející rodiče a příbuzné. Panova-
la zde příjemná uvolněná a veselá atmosféra. Při 

návštěvě 1. ZŠ nás upoutala vtipná tabla vycháze-
jících deváťáků. Jedno z nich lemovala i spousta 
taháků, které, jak zjistila sama ředitelka Jarmila 
Růžičková a místostarosta města Rudolf Seifert, 
v mnoha případech nabídly i zajímavé počtení.  
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Ve Vyšší policejní škole a Střední policejní 
škole MV Holešov se 10. června 2014 konal 2. roč-
ník soutěžní přehlídky odborných prací žáků střed-
ních odborných škol v oboru vzdělání Bezpečnost-
ně právní činnost. Letošního ročníku se zúčastnilo 
9 středních odborných škol z celé České republiky  
s celkem 26 odbornými pracemi, které byly zařaze-
ny do 5 soutěžních kategorií. Slavnostního zahájení 
soutěže se kromě zástupců vedení zúčastněných 

Přehlídka prací žáků středních odborných škol v oboru 
vzdělání Bezpečnostně právní činnost

škol zúčastnili Ing. Hana Grusová z Odboru bez-
pečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 
Ministerstva vnitra a místostarosta města Holešova 
Mgr. Rudolf Seifert. 

Soutěžící v průběhu přehlídky prokázali talent, 
samostatnost a invenci při řešení odborných pro-
blémů a při vlastních obhajobách ukázali schopnost 
svou práci nejenom odborné porotě srozumitelně 
prezentovat, ale i diskutovat a svou práci úspěšně 

obhájit. Obhajované práce byly velmi pozitivně 
hodnoceny členy hodnoticích komisí, vyznačovaly  
se vysokou teoretickou a odbornou úrovní. Žáci  
z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 
MV Holešov obsadili v jednotlivých kategoriích 
dvě první místa a pět druhých míst. Dosaženými 
výsledky udělali dobré jméno nejen sobě, škole, ale 
i městu Holešov a přispěli tak i ke zvýšení prestiže 
policejního vzdělávání.

 V TYMY - SVČ se ve středu 18. 6. 2014 ko-
nal již 8. ročník akce pod názvem „Talentík 2014“. 
Na základě nominací vedení ZŠ a SVČ bylo oce-
něno celkem 26 děvčat a chlapců z různých oborů 
činnosti.

V TYMY byly oceněny nadané děti z Holešova 
Tara Lancaster, Vendula Soukupová, Kateřina 
Bartošková, Anna Gregušová, Tina Sabová a ta-
neční pár z kroužku Společenské tance - Kateřina 
Malíková a Vít Trhlík.

Oceňování bylo proloženo ukázkami tanců, 
hrou na housle, přednesem básní a zpěvem. Děti 
tak předvedly svoji šikovnost, um a talent. Některé 
se pochlubily také medailemi a poháry z různých 
soutěží a turnajů. Letošní ročník byl velmi dobře 
obsazen, mezi oceněnými bylo několik účastníků 
mistrovství ČR, Evropy a dokonce i světa. Všichni 
přítomní hosté byli mile překvapeni, kolik talen-
tovaných dětí v Holešově vyrůstá.

Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, 
kteří tuto akci podpořili – Raab computer, pan 
Jaromír Tomšů, Trachea a paní Štefková. Všem 
oceněným dětem moc blahopřejeme a přejeme 
jim hodně úspěchů v rozvíjení jejich talentu.

Jarmila Vaclachová, řetitelka SVČ

Na základě návrhů vyučujících a vedení škol 
byli oceněni tito žáci: 

Z  1. Základní školy: Petr Zajíček, Adam 
Sabo, Markéta Podolová, Petra Rudolfová, Aneta 
Tkadlecová, Michal Omasta, Monika Ponížilová.

Ze 2. Základní školy 
získali pamětní list: Eliš-
ka Dorazínová, Alžběta 
Chudárková, David Ko-
nečný a Pavel Ondráček

Ze 3. Základní školy 
byli oceněni: Alice Ba-
riová, Eliška Vašíčková, 
Lucie Tiefenbacherová, 
Lumír Hendrych, Petr 
Greguš, Jaroslav Prchal.

Své talentíky oce-
nilo také TYMY - SVČ. 
V  letošním roce ocenění 
získala taneční skupina 
Sundance - Alžběta Do-
ležalová, Tereza Ježová, 

Již třetím rokem se Městská knihovna v Holešově zapojila do akce vy-
hlášené Svazem knihovníků a informačních pracovníků na podporu čtenářské 
gramotnosti „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“, jejímž cílem je podchytit 
zájem o čtení a vyhledávání informací u dětí od nejútlejšího věku, konkrét-
ně od prvních dnů jejich školní docházky. Proto jsou cílovou skupinou tohoto 
projektu právě žáci prvních tříd základních škol, se kterými knihovna 
celoročně spolupracuje formou besed, soutěží a pravidelných akcí pro 
družiny nejen v místě, ale i okolí. Naše letošní pasování, které je zá-
roveň i jakýmsi vyvrcholením celoroční spolupráce dětí s knihovnou, 
probíhalo ve dnech 11. a 16. června a zúčastnilo se jej celkem 81 žáků 
ze tří holešovských základních škol a dětí ze ZŠ Přílepy a Martinice. 
Slavnostní akt samotného pasování umocnilo nejen tradičně krásné 
prostředí zámecké sala terreny s osobní účastí pana hraběte, ale i ko-
lektivní vystoupení jednotlivých skupin šikovných prvňáčků. Zúčastnil 
se i velký počet rodinných příslušníků, kteří přišli svá dítka podpořit. 

Holešovské pasování aneb Třetí ročník akce pro prvňáčky
Bohatou fotodokumentaci z akce, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat, si 
i vy můžete prohlédnout na webových stránkách MěK Holešov. Zároveň tímto 
děkujeme i hlavnímu sponzorovi – firmě TOSHULIN, a. s.

L. Bátrlová – MěK Holešov, foto B. Winklerová
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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 O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí–pátek 8.00–14.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, 
nájem tělocvičny. Objednávky tělocvičny dle před-
chozí telefonické domluvy minimálně den předem, 
objednávky v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28, 
734 358 563

ZVEME VÁS
LÉTO S TYMY 2014
POBYTOVÉ TÁBORY
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,-), Po-
hádkové léto – pro rodiče s dětmi (1.790,-/dítě bez 
lůžka, 2 290,-/dítě, 2.990,-/dospělí),

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
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 akro-
bacie (1.250,-), 11. 8. – 15. 8. Toulky za zvířátky 2 
(1.250,-), 18. 8 – 22. 8. Znakový jazyk + výtvarné 
tvoření s keramikou (1.250,-), 25. 8. – 30. 8. U nás 
v TYMY (1.250,-) 

PŘIPRAVUJEME
* 8. 8. PREMEDICAL – preventivní vyšetření, 9.00 
– 18.00, nutno se předem telefonicky objednat    
* 31. 8. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – od 15.00 
na zámku, hry, soutěže, skákací hrad
* 1. – 5. 9. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 10.00 – 
12.00, 13.00 – 17.00, prohlídka prostor a kluboven, 
zápis do kroužků a kurzů
* 6. 9. + 13. 9. + 20. 9. + 27. 9  - OTEVŘENÝ DO-
MEČEK – 9.00 - 12.00 + 15.00 - 18.00, skákací 
hrad, zápis do kroužků a kurzů 

Zveme Vás na další akce, kde pro Vás připravujeme 
doprovodný program:   
Ve čtvrtek 7. srpna v 19 hod. se uskuteční v čajír-
ně TYMY přednáška Valašské salašnictví, salaš-
nictví v západní části západních Karpat, historie  
a současnost, přednáší: Ing. Juraj Habšuda. Vý-
klad s prezentací představí valašskou kolonizaci 
postupující karpatskými pohořími v průběhu času 
a její následný otisk v krajině hostýnských hor, 
prolínání valašské kolonizace s kolonizací pasekář-
skou. Salašnický způsob hospodaření - jeho roz-
mach a úpadek, současný stav.
9. - 10. 8. ČMELÁK SHOW -  v prostorách prů-
myslové zóny směr Martinice, přehlídka leteckých 
modelů + doprovodný program.
16. 8. RUSAVSKÁ 50 – doprovodný program při 
závodě horských kol – hřiště Rusava a mnohé další 
akce v Holešově i okolních obcích.            

ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ KOJENCŮ V HOLE-
ŠOVĚ -  SVČ –TYMY – každé úterý a středu -  pla-
vání kojenců od 6 týdnů do 1 roku – zdravá a hravá 
aktivita podporuje správný psychomotorický vývoj, 
posiluje imunitní systém miminka, hlaste se na te-
lefonu: 777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz

NABÍDKU ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOL-
NÍ ROK 2014/2015 NAJDETE NA NAŠICH WEBO-
VÝCH STRÁNKÁCH www.tymycentrum.cz

ATELIÉR TANCE, POHYBU A SPORTU 
1. Posilování – příprava na vzpírání od 10 let 2x 
týdně, 1.400,-
2. Pidilidi - hudebně-pohybová a výtvarná činnost 
– děti 3-6 let, 800,-
3. Trampolínky JUMPING pro kluky a holky 6 - 
15 let, 1.000,-
4. Break dance 6 - 15 let, 800,-
5. Společenský tanec - latinskoamerické, 7 - 15 let, 
1.000,-
6. Společenský tanec - standardní, 7 - 15 let, 1.000,-
7. Taneční přípravka - latinskoamerické a stan-
dardní tance, 4 - 7let, 1.000,-
8. Zrníčko - Hanácký folklorní soubor od 3 let, 800,-
9. Břišní tance dívky - orientální tance pro dívky 
od 8 let, 1.000,-
10. Afrotance - orientální tance pro dívky od 6 let, 
1.000,-
11. HIP-HOP - základy hip-hopu pro děti 10 - 14 
let, 800,-
12. Fotbaloví benjamínci - základy fotbalu pro 
kluky i holky 4 - 6 let, 800,-
13. Floorbal od 6 let, 800,-
14. Badminton od 8 let, 800,- 
15. Orientační běh od 6 let, rodiče s dětmi, 1000,-
16. Stolní tenis HOBÍCI pro začátečníky 6 - 18 let, 
800,-
17. Stolní tenis PROFÍCI pro pokročilé hráče od  
8 let, příprava 2x týdně, 1000,-  
18. Stolní tenis Dívčí oddíl pro dívky 6 - 15 let, 
příprava 2x týdně, 1000,-     
19. Futsal - sálová kopaná pro děti od 10 let, 800,-     
20. Mladý fotbalista kluci i holky 7 - 9 let, 800,-
21. Míčové hry od 10 let, 800,-
22. Sportovky - sportovní příprava 4 - 7 let, 8 - 10 
let, 800,-
23. Babydance - taneční výchova pro předškoláky, 
800,-
24. Sundance 10 - 12 let moderní tanec pro pokro-
čilé, 1.000,-
25. Happydance - přípravka - moderní tanec pro 
začátečníky 7 - 13 let, 800,-
26. Happydance - moderní tanec pro začátečníky 
7 - 13 let, 800,-
27. Balet aneb Základy klasického tance základy 
baletu pro děti od 6let, 800,-
28. Parkour od 8 let, 800,-
29. Workout od 10 let, 800,-
30. Atletická školka od 4 do 7 let  1 000,-            
31. Atletická přípravka I. pro děti 7-10 let, II. Pro 
děti 11 - 15 let, 1.000,-
32. Zumba pro děti od 6 let, 800,-
33. Pom-pony - roztleskávačky 6 - 10 let, 800,-
34. Cvičení pro žabky - cvičení pro rodiče s dětmi 
od 2 let, 800,-
35. Aerobik s Martinou - cvičení pro děti od 7 let, 
800,-
36. Bowlingový kurz pro děti - výuka a praktické 
rady pro hru, cena do 500,- Kč zahrnuje 3x dvou-
hodinový kurz s instruktorem, pro děti 6 – 18 let

ATELIÉR HUDEBNÍ, DIVADELNÍ, VÝTVARNÝ 
1. Hra na dechové nástroje - flétna, klarinet, po-
zoun, lesní roh atd., cena dle počtu zájemců
2. Keramika na hrnčířském kruhu 1x měsíčně, 600,-
3. Základy oděvní tvorby pro dívky od 10 let, 800,-
4. Vaříme, pečeme s Janou 6 - 9 let, 800,-
5. Prostřeno 9 - 15 let, 800,-
6. Kuchařská pohotovost - mezinárodní kuchyně 
pro děti od 12 do 15 let, 800,-

7. Hra na KEYBOARD, 1.000,- 
8. Zdravé pískání - hra na flétnu pro děti od 4 let, 
800,-
9. Kytarová školička - hra na kytaru pro začáteční-
ky od 8 let, 800,-
10. Táborová kytara pro mírně pokročilé, písničky 
k táboráku, 800,-
11. Klub táborové kytary 1x měsíčně, spolek pro 
samouky a bývalé členy, 200,-  
12. Základy keramické tvorby pro kluky a holky 
5 - 12 let, 1.600,-
13. Keramika pro pokročilé - užitá keramika, plas-
tiky, 2.000,-
14. Barvička - keramika + výtvarka, rodiče s dětmi 
od 3 let, 1.000,-
15. Keramika pro rodiče s dětmi - 2 hodiny 1x za 
14 dnů, děti od 3 let, 800,-                    
16. Šikulové - kreativní tvorba, výtvarné techniky 
od 6 let, 800,-
17. Krása fotografování - základy fotografování, 
úprava fotek, 1 000,- 
18. Anglická školička - základy angličtiny hrou 
pro děti od 4 do 7 let, 1 000,-
19. Konverzace s  Jonathanem pro kluky a holky 
od 12 let, 1400,-                      
20. Kouzelnická škola 1x měsíčně, 100,- zápisné 
21. Deskohraní 1x měsíčně, 100,- zápisné
22. TM Klub - otevřený volnočasový klub, 100,- 
zápisné 
23. Dramaťák od 8 let, 800,-
24. Dívčí klub - kreativní tvoření pro dívky 12 - 15 
let, 800,-
25. Lalijóga od 2 let, 800,-
26. Rocková kapela 
27. Italština s rodilým mluvčím, 1000,-
28. Španělština s rodilým mluvčím, 1000,- 
Ateliér objevů, přírodovědy, techniky
1. Želežniční modelář, pro chlapce od 8 let, mode-
lová železnice, 800,-
2. Turisťák od 6 let, turistické a táborové doved-
nosti, 600,- 
3. Šachy, moderní deskové a karetní hry - pro děti 
od 6 let, 600,-
4. Mladý technik – debrujár, přírodní věda a taje 
trochu jinak, děti od 8 let, 800,-                                       
5. Mladý rybář od 6 let, 600,-    
6. Mladý kutil od 6 let, 800,-
7. Mladý včelař od 6 let, 600,-
8. Mladý zahrádkář od 6 let, 600,-
9. Mladý zdravotník od 8 let, 600,- 
10. Mladý přírodovědec od 7 let, 600,-
11. Mladý reportér od 10 let, 400,-
12. Mladý cestovatel od 8 let, poznávání zajíma-
vých míst z domova i ze světa formou hry, 600,-
13. Mladý policista od 6 let, 600,-
14. Máme rádi zvířata, poznávání, chov, pomocí 
her a kvízů, 600,- 
15. Dětský sněm od 9 let, zájem o veřejné dění, 
organizace akcí, besed, 400,- 
16. DofE -EDIE od 14let, 100,-
17. T – tým od 14 let, akční tým mladých lidí, pří-
prava akcí, moderování a jiné, 100,-
18. Klub instruktorů od 13 let, příprava na vedení 
dětí (kroužky, tábory), 100,-
19. RC Modely, 1x za 14 dnů – vše kolem RC mo-
delů, 600,-
Těšíme se na vaše pozdravy z  prázdnin – pohled 
nebo e-mail – uděláme si pěknou nástěnku!!! Zasí-
lejte nám i Vaše zdařilé fotografie – po prázdninách 
budou vystaveny a nejlepší oceněny.
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V měsíci květnu a červnu probíhá řada akcí, 
na nichž se prezentují žáci naší školy s výsledky 
své celoroční práce.

Nejinak tomu bylo i letos, kdy nám 29. květ-
na patřil velký sál zámku. Na výchovných koncer-
tech pro mateřské a základní školy a na večerním 
koncertě pro rodiče a veřejnost se prezentovalo - 

Závěr školního roku v Základní umělecké škole 
F. X. Richtera Holešov

Už po několikáté se ve stanovém táboře 
v Podhradní Lhotě konal tábor Indiánskou stez-
kou, který pořádalo SVČ – TYMY.

V letošním roce jsme plnili úkoly, které nám 
posílal Šedý Jestřáb. Naším cílem bylo putovat za 
koněm Černý Blesk.Všichni malíi větší indiáni 
jsme si osvojili nejen některé indiánské zvyklosti, 
ale také jsme se naučili několik táborových doved-
ností, a co je nejdůležitější, poznávali jsme příro-
du a také sami sebe. 

Děkujeme všem, kteří tento tábor pro nás 
připravili. Všem vedoucím, kuchařkám a ostat-
ním pracovníkům tábora. 

Za táborníky – indiány - Karolína Vaclachová 
„Ohnivý kůň“

Louka pod Zubříčem opět letos ožila indiány z TYMY

ať již v sólové hře, či souborovém seskupení -  přes 
200 žáků školy. Ke zhlédnutí byla rovněž výstava 
prací  žáků výtvarného oboru v přilehlých salón-
cích zámku.

Taneční obor se předvedl v prostorách kina 
Svět 4. června s komponovaným pořadem s ná-
zvem „Mořský svět“.

Za celoroční přízeň děkujeme všem přízniv-
cům a přátelům školy a přejeme svým žákům a je-
jich rodinným příslušníkům pěkné prožití prázd-
nin, plné nových zážitků z cest.

Ředitelství a pedagogický sbor školy

Děti na Zahradní slavnosti v TYMY dopluly 
k pirátskému pokladu

Koncem školního roku se koná spousta růz-
ných akcí, které oslavují příchod prázdnin. Taková 
jedna slavnost se konala také u nás v SVČ – TYMY. 
Byl to již třetí ročník tzv. Zahradní slavnosti, na 
kterou dostaly pozvánku děti ze všech našich 
kroužků. Slavnost se konala v úterý 17. června na 
zahradě TYMY a zúčastnila se jí spousta dětí se 
svými rodiči. Pro děti byly připraveny různé úkoly, 
mohly si vyzkoušet střelbu z luku, stolní tenis, kro-
ket, vyluštit různé šifry, rébusy a hlavolamy, ulo-
vit rybky a také se do sytosti vyřádit na skákacím 
hradě. Vzhledem k tomu, že letošní školní rok byl 
u nás motivován Plavbou za pirátským pokladem, 
vyvrcholením celého odpoledne bylo objevení 
truhlice s velkým pokladem, který překvapil a nad-

chl všechny přítomné děti. Každý si část objeve-
ného pokladu odnesl domů. Dalším překvapením 
pro děti bylo kouzelnické vystoupení Radka Šim-
číka. Ve velmi příjemné atmosféře jsme společně 
s dětmi i rodiči ukončili letošní školní rok. Věříme, 
že se s mnohými dětmi setkáme i o prázdninách na 
našich táborech a na všechny se těšíme opět v září 
v našich kroužcích.

Děkujeme všem maminkám a babičkám za 
dobroty, velké poděkování si zaslouží také restaurace 
U Černé kaple /pan vedoucí Rauš/, pizzerie U Letiš-
tě a restaurace V Podzámčí. Děkujeme také firmám 
Raab computer, Saturn /Jaromír Tomšů/ a Trachea. 

Přejeme všem krásné prázdniny!
Mgr. Jarmila Vaclachová
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Holešov - Dnem otevřených dveří, který pře-
devším pro své současné i bývalé zaměstnance, ale 
také další návštěvníky připravilo vedení společ-
nosti MOPAS, oslavili společně 60 let od založení 
této fabriky. Slavnost se konala v sobotu 28. června 

MOPAS oslavil 60. výročí založení
v areálu MOPASu a všechny příchozí přivítal ře-
ditel této společnosti Karel Tomaník. Ten se také 
ochotně ujal obou holešovských místostarostů 
a tajemníka MěÚ Holešov a provedl je i ostatní 
zájemce provozem a ve venkovních prostorách 

popsal všechny typy tater, které zde byly vy-
staveny, včetně veteránů. Mimo jiné také sdě-
lil, že v současné době je holešovský MOPAS 
jedinou firmou, která u nás repasuje a opra-
vuje všechny typy tater. Některé z  nich pak 
míří k zájemcům do celého světa. Pro nejstar-
ší účastníky z řad bývalých zaměstnanců byla 
tato akce vhodnou příležitostí, jak se znovu 
sejít a při dobrém pohoštění a pivečku si zase 
spolu po letech zavzpomínat a popovídat. Pro 
dětské návštěvníky zase bylo zážitkem svezení 
v nových typech vozidel Tatra, které míří na 
africký kontinent.  

Počátkem dnešní akciové společnosti 
byly Československé automobilové opravny 
Brno, závod Holešov, který zahájil výrobu 
1. července 1954. V roce 1990 se závod osa-
mostatnil pod obchodním názvem MOPAS, 

státní podnik. V  roce 1994 na základě privati-
začního projektu vznikla akciová společnost pod 
obchodním jménem MOPAS a. s. V měsíci srpnu 
byla privatizace dokončena. Akciová společnost 
MOPAS a. s., Holešov má dlouholeté zkušenosti 
v  opravárenské a montážní činnosti v  automo-
bilovém průmyslu. Je jedna z  největších specia-
lizovaných opraven užitkových vozidel v  České 
republice. Důslednou specializací na sortiment 
Tatra dosáhla společnost vysokého stupně kvali-
ty prováděných oprav. V současné době se Tatra 
MOPAS a. s. zabývá generálními a běžnými opra-
vami T815, T813 a T814 v  mnoha modifikacích  
i jednotlivých konstrukčních skupin - motory, pře-
vodovky, rámy, nápravy, kabiny, nástavby atd. Po 
generální opravě získá zákazník vozidlo jako nové, 
ale za podstatně nižší cenu s roční záruční dobou. 
Rozvinutá renovace dílů, velký sortiment upravo-
vaných a vyráběných náhradních dílů umožňuje 
rozšiřování oprav na nové typy vozidel TATRA. 
Výsledkem je široká nabídka vozidel v provedení 
podle individuálních potřeb zákazníků.

-JZ-

Pátek s datem třináctého je mnohými lidmi 
považován za nešťastný den. Svůj nešťastný - šťast-
ný den zažil i jeden z klientů Charitní ošetřovatel-
ské služby Charity Holešov. Jako obvykle k němu 
právě v onen den přijela dvojice zdravotních se-
ster, aby zajistila sjednanou ošetřovatelskou péči. 
Během jejich návštěvy se ale dotyčnému udělalo 
nevolno, docházelo ke křečím a také k zástavě srd-
ce. Pracovnice bezodkladně zahájily první pomoc 
a přivolaly rychlou zdravotnickou pomoc. 

Také po příjezdu záchranářů bylo potřeba 
jejich pomoci. Záchranná akce nakonec dopad-

Šťastný pátek třináctého
la úspěšně, pacient byl převezen do nemocnice  
a zdravotní sestry se vydaly na cestu za svými dal-
šími klienty. Jen díky jejich zásluze tak mohl být 
pátek s datem třináctého šťastným…  

Charitní ošetřova-
telská služba Charity Ho-
lešov je formou domácí 
péče „home care“, tj. po-
skytuje se přímo v domác-
nostech klientů a někdy 
to bývají pouze zdravotní 
sestry, které jsou s  těmito 

lidmi v každodenním kontaktu. Tato služba je kli-
entům poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin den-
ně, včetně sobot, nedělí a svátků. 

Leona Čapková, Charita Holešov

Dne 19. 6. 2014 v 17.00 hod. se odehrálo benefiční utkání mezi mistry Čes-
ké republiky  letošní sezony PSG Zlín a mužstvem složeným z bývalých fotbalis-
tů Holešova pod taktovkou Zdeňka Grygery. Zápas skončil vítězstvím mužstva 
Holešova v poměru 5:2, ale největším vítězstvím pro všechny byla částka, která 
se vybrala ve prospěch těžce nemocné Michalky Láníkové, a to neuvěřitelných  
36 876 Kč, na které se podílel jak tým hokejistů ze Zlína, tak mužstvo Holešova 
svou sbírkou a pochopitelně diváci, kteří se svým dobrovolným příspěvkem podí-
leli na finanční výpomoci pro Michalku.

Všem těm, kdo podpořili sbírku pro Michalku, moc děkujeme!
SFK ELKO Holešov

36 876 Kč pro Michalku!

Bývalý ředitel MOPASU Josef Sedlář se současným 
ředitelem Karlem Tomaníkem provedli místostarosty 
města Holešova areálem závodu
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>>> Pokračování ze str. 3
Firma Samohýl Motor Holding představila  

v prostorách holešovského zámku ze své sbírky ve-
teránů například vozy značky ZIL, Čajka, Horch  
a další a také automobily z počátků motorizace v čes-
kých zemích zastoupené především firmou Laurin 
& Klement. Živo bylo i kolem nejnovějších modelů 
různých typů mercedesů, které vystavoval rovněž 
Samohýl Motor Holding. Prostor a zázemí byly vy-
tvořeny také pro volný sraz majitelů historických aut 
a motocyklů všech kategorií, ročníků i provedení. 
Velký obdiv návštěvníků vzbudily i legendární bu-
gatky. K vidění byla i ta, ve které ve dvacátých letech 
závodila fenomenální Eliška Junková. Mimořádný 
zájem vzbudil i ruský kabriolet Čajka. Bylo jich vy-

Po čtrnácti letech...
robeno jen pět kusů a na slavnostních přehlídkách se 
jimi proháněli sovětští vládci. Leonid Brežněv v něm 
navštívil Československo. K vidění byly i takové kle-
noty jako model mercedesu ze třicátých let. Přímo 
tímto automobilem jezdil svého času zastupující říš-
ský protektor Heydrich. Stejný model mercedesu byl 
vloni na aukci prodán za více než 200 mil. korun. 
Další nablýskaná limuzína vystavené na nádvoří 
zámku byla vyrobena pro říšského protektora fon 
Neuratha, po jeho odvolání auto zdědil státní mi-
nistr K. H. Frank. Po Frankově popravě v automo-
bilu tři roky jezdil komunistický prezident Klement  
Gottwald. Akci doplnil celodenní kulturní program 
a program pro děti. Celým dnem a všemi kulturními 
pořady provedl oblíbený televizní moderátor Jaro-

mír Šale. Odborníci se společně shodli, že už dlou-
hou dobu nebyla na Moravě k vidění taková koncen-
trace automobilových skvostů. 

Jana Zapletalová

V sobotu 14. června 2014 proběhly oslavy  
založení sboru dobrovolných hasičů v Koli-
číně. Ráno proběhlo přivítání hostů na nově 
zrekonstruované hasičské zbrojnici s malým 
pohoštěním, výstavkou sboru a výstavkou uni-
forem pana Ant. Stacha. Poté se průvod hasičů 
přesunul k místní zvonici, kde byla sloužena 
slavnostní mše za živé i zemřelé hasiče a bylo 
zde požehnáno novému historickému praporu 
SDH Količín. Dále se průvod hasičů přesunul 
do místního sportovního areálu, kde proběh-
la slavnostní schůze, ocenění členů, které za 
okresní sdružení hasičů předal jeho starosta br. 
Stanislav Pumprla, dále následoval slavnostní 
oběd, ukázky historické a současné hasičské 

techniky a malé posezení s dechovou hudbou Hulíňané.
Významným historickým milníkem našeho sboru, ale i naší obce je zří-

zení nového historického praporu sboru. K pořízení praporu byla provedena 
i veřejná sbírka, na které se vybralo 23.262,- Kč. Zde patří naše velké poděko-
vání všem občanům, hasičům a soukromým dárcům, kteří přispěli a vytvořili 
tak kulturní i historickou památku a odkaz dalším generacím.

Za SDH Količín Zdeněk Horák, starosta SDH, www.kolicin.cz

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Količín současně tímto děkuje starostovi města, 
místostarostům a zastupitelům města Holešova za významnou finanční pod-
poru ve formě dotace poskytnuté v rámci Akce milion.

Za výbor SDH Količín starosta Zdeněk Horák

Oslavy 70 let od založení 
SDH Količín

Veselí nad Moravou - Oko čtenářů Holešovska jistě potěšíme tím, když 
se s nimi pozdělíme o nedávný rybářský zážitek Mirka Ondrucha z Holešova. 
Sumce, kterého vidíte na fotce, ulovil Mirek 17. června ve 14.00 hod. na řece 
Moravě ve Veselí nad Moravou ze své lodě na rybičku. Ryba měřila úctyhod-
ných 190 cm a vážila asi 40 kg. „Po pořízení fotek jsem jej pustil, aby třeba 
udělal radost někomu jinému. Hlavně ať nezabere někomu, kdo by ho vzal. 
Takto velké ryby se již nekonzumují. Jen pro srovnání si představte, že byste jedli 
maso ze čtyřicet let staré krávy,“ popsal svůj zážitek Mirek. Během rybářské 
sezony tento zkušený lovec chytí mnoho velkých ryb a nejen u nás, lovit jezdí 
i do zahraničí. Do budoucna šťastnému a úspěšnému rybáři přejeme mnoho 
podobných úlovků a Petrův zdar.   

JZ

Kapitální kousek Mirka Ondrucha



Červenec 2014 27

Náhodný poutník po lese za Dobroticemi 
by si v  pátek 13. června mohl myslet, že se roz-
poutala třetí světová válka a její bitva se odehrá-
vá u Dobrotic. Naštěstí by se ale velmi mýlil. Ta 
hlasitá střelba nepocházela z válečného střetnutí. 
Na zdejší střelnici se konal již 6. ročník soutěže 
ve střeleckém trojboji (pistole, sportovní malo-
rážka a samopal vz. 58). Organizátorem soutěže 
byl Klub výsadkových veteránů Holešov za účinné 
pomoci a podpory Zlínského kraje, města Hole-
šova, Střední a Vyšší policejní školy MV Holešov  
a 102. průzkumného praporu z Prostějova. A sešla 
se zde a pořádně si zastřílela opravdová armádní 
elita z  šedesátých let 20. století – 24 tříčlenných 
družstev výsadkových veteránů z  celé ČR i ze 
Slovenska. Své střelecké umění předvedli členové 
Klubů výsadkových veteránů z Prahy, Brna, Brati-
slavy, Zlína, Prostějova, Banské Bystrice, Nového 
Města nad Váhom, Trnavy a samozřejmě hostitelé 
a organizátoři akce, členové KVV Holešov. Vět-
šina soutěžících veteránů sloužila v  šedesátých 
letech v Holešově.  Trojboje se jako 25. družstvo 

Elita armády 60. let v Dobroticích
zúčastnily i ženy z Krajského vojenského velitel-
ství Zlín.

Střelecké výsledky veteránů byly opět vy-
nikající – vyhrálo družstvo Klubu výsadkových 
veteránů Praha, ale všichni účastníci soutěže  uká-
zali, že nezapomněli skvěle střílet 
ze všech zbraní a že by dodnes byli 
platnými vojáky, kteří si i do vyššího 
věku zachovali znalosti, zkušenos-
ti a dovednosti z toho tvrdého, ale 
skvělého výcviku, kterým přede-
vším v Holešově v šedesátých letech 
prošli. Podrobné výsledky soutěže  
a spousta dalších zajímavostí o Klubu 
výsadkových veteránů je k dispozici 
na internetu, na klubových strán-
kách: www.kvvholesov.clay-eva.cz 

Takže ta páteční dobrotická 
střelba se nakonec ukázala jako 
veskrze mírová, naopak přátelská  
a pro všechny zúčastněné pohodo-
vá. Holešov může být hrdý na tuto 

svou sice krátkou, ale o to významnější epizodu ve 
své historii a organizátoři a účastníci akce se zase 
těší na příští rok – 7. ročník soutěže ve střeleckém 
trojboji  Holešov 2015!

Josef Bartošek

Prázdniny jsme přivítali dnes již tradiční 
závěrečnou cvičební hodinou na hřišti u soko-
lovny. Program našich cvičitelek Z. Polákové, A. 
Ivankové, M. Gajové a E. Poiselové zaměstnal nej-
menší žactvo ze skupiny rodičů dětmi a předško-
láků z odboru všestrannosti více než dvě hodiny.  
I sladkosti připravené rodiči a cvičitelkami včetně 
výrobků našeho dlouholetého sponzora, podniku 
Nestlé, byly jako vždy předmětem velkého zájmu 
všech cvičenců po sportovním výkonu. Nestává se 
často, že by nám byl poskytnut peněžní dar a dě-
kujeme jedné z našich cvičenek žen, která se svým 
vnoučkem navštěvuje cvičení, ale nechce být jme-
nována. Další cvičenka přinesla dětem plný košík 
výborných vločkových sušenek a recept, který 
jsme získali, byl již i vyzkoušen. 

Závěrečnou cvičební hodinu si zvykly na-
vštěvovat i další naše členky necvičících ze seni-
orského klubu i ze cvičení žen k posezení u kávy 
i k následnému opékání špekáčků u malého tábo-
ráku. Tentokrát jej připravil náš nový spolupra-
covník – brigádník Oldřich S. z úřadu práce, který 
nám zajišťuje údržbu našich nemovitostí.

Prázdninové sportování v Sokole Holešov
Naše letní aktivity budou pokračovat cviče-

ním TAIČI v  zámku, pokud nám to počasí do-
volí, vždy v pondělí od 18 do 19 hod. v prosto-
ru za zahradnictvím Stella.Tyto naše bezplatné 
akce jsou součástí  projektu  České obce sokolské  
a Českého olympijského výboru připravované na 
září pod názvem Česko sportuje. Ženy z odboru 
všestrannosti i po dobu prázdnin budou cvičit 
vždy v  úterý s  naší cvičitelkou Lenkou, soboty 
nebo neděle doplní turistikou a plánovány jsou 
i výlety na kolech po bližším či vzdálenějším 
okolí. Oddíl SG začal prázdniny týdenním vý-
cvikovým táborem pro 20 cvičenců v tělocvičně 
sokolovny. Velký dík patří našim trenérům SG, 
kteří ke své celoroční práci přidali další týden, na 
který se děti moc těší.

Všechny akce, které byly součástí plánu čin-
nosti v  I. pol., se nám podařilo splnit: výroční 
členská schůze, společenský večer, šibřinky pro 
děti, výstup na Jehelník k  pomníku starosty br. 
Jaroše, odbíjenkáři  - Čtyřlístek- uspořádali župní 
přebor a oddíl SG připravil seminář pro cvičitele 
žactva, župní přebory v SG a závody všestrannosti 
v atletice, turistice a plavání.

Významnou akcí bylo jednání vyvolané 
k zajištění oprav a udržování našeho majetku. Na 
pozvání výboru T. J. Sokol Holešov se uskutečnila 
schůzka se starostkou ČOS Praha, která je první 
ženou za dobu 150 let trvání Sokola v ČR - sta-
rostkou Sokola- ses. ing. Hanou Moučkovou. Na 
základě závěru z  tohoto jednání se  v  současné 
době vyjadřují k možnému řešení všichni členové 
T. J. Sokol Holešov a po zjištění bude informována  
i veřejnost. Přijatá opatření vedou k  tomu, aby 
byla činnost v Sokole zajištěna i pro příští léta.

Starostka T. J. Sokol Holešov vyslovuje po-
děkování všem cvičitelům, trenérům a dalším 
spolupracovníkům za jejich obětavou práci pro 
své cvičence i pro Sokol, kterou dělají bez náro-
ku na odměnu ve svém volném čase po celý rok. 
Po prázdninách začneme cvičit a plnit svůj pro-
gram od 1. září, ke kterému zveme všechny, kteří 
mají rádi sport a na radu lékařů přiměřený pohyb  
v každém věku je přirozená potřeba života. Tu se 
musíme učit od nejútlejšího mládí, aby nám kon-
dice vydržela až do seniorského věku.

T. J. Sokol Holešov

Letní soustředění 
sportovních gymnastů

První prázdninový týden se sešli sportovní gymnasté TJ 
Sokol Holešov na svém týdenním příměstském soustředění. Zú-
častnilo se 20 dětí a čtyři trenéři, kteří strávili týden sportem. 
Dopoledne se všichni věnovali sportovní gymnastice, odpoledne 
pak „relaxovali“ v krytém bazénu. Ve čtvrtek byl program dopl-
něn o odpolední minigolf, hry v přírodě a hlavně spaní v tělo-
cvičně na žíněnkách. 

V pátek se všichni rozcházeli ve zdraví a s dobrou náladou. 
Děkujeme všem, kteří nám umožnili uspořádání tohoto sou-
středění a vyšli nám maximálně vstříc, za všechny bychom rádi 
jmenovali pana Svobodu ze Sportcentra Holešov, pana Dudíka 
z restaurace Labužník a v neposlední řadě také paní Smrčkovou 
z TJ Sokol Holešov. 
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MALOVÁNÍ V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH
Za zdravé a krásné Holešovsko pořádá se svými partnery již čtvrtým ro-

kem týden společného malování pod vedením švýcarské malířky Doris Win-
dlin. Vlastní malování v plenéru se uskuteční na Svatém Hostýně od neděle 
3. do pátku 8. srpna. 

V sobotu 9. srpna od 18. hodiny budou představeny namalované obrazy 
na závěrečné vernisáži na salaši v Držkové s bohatým doprovodným progra-
mem - ukázka přípravy valašského sýra, vystoupení portášů, zapálení vatry  
a průběžný doprovod muziky Hudecká partyja. 

V rámci týdne malování se ve čtvrtek 7. srpna v 19 hod. uskuteční rov-
něž přednáška Juraje Habšudy v TYMY Holešov – Valašské salašnictví. 

Další informace jsou k dispozici na http://zaholesovsko.wordpress.com/ 
i na Facebooku, vážní zájemci o malování nás mohou kontaktovat prostřed-
nictvím e-mailu zaholesovsko@centrum.cz

Zdeněk Krajcar
Za zdravé a krásné Holešovsko

Letecký modelářský klub „ČMELÁK“ Holešov pod záštitou Ing. Jarosla-
va Drozda, statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje a Pavla Svobody, 
starosty města Holešova a ve spolupráci s firmami z Holešova a jeho okolí vás 
zve na 16. ročník ČMELÁK MODEL SHOW. Akce se uskuteční v sobotu  
a v neděli 9. a 10. srpna 2014 na modelářském letišti Za Větřákem.

Přijeďte se s dětmi podívat na tradiční holešovskou akci, na níž vás jistě 
zaujmou nádherné letecké modely z celé České republiky i ze zahraničí. Po 
vaše děti bude připraven doprovodný program, pro všechny bude nachystáno 
občerstvení a možnost nákupu modelářského zboží. Dobrou náladu, rodi-
nu, děti a přátele vezměte určitě s sebou! Budeme se na vás těšit! V sobotu 
začínáme v 10 h a v neděli v 9 h.

Za LMK Čmelák Holešov
Vladimír Zicháček

16. ROČNÍK ČMELÁK MODEL SHOW 
pod záštitou starosty města Holešova 
Pavla Svobody

Z činnosti oddílu mladých holešovských hasičů
V sobotu 24. května 2014 pro-

běhly v naší zbrojnici závody v  po-
žárním útoku „O pohár starosty 
SDH Holešov“. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích, a to v kategorii mladších  
a starších žáků. Letos nám počasí přá-
lo jen dopoledne, ale i tak byla chuť 
bojovat a vyzkoušet si to, co se učíme 
na trénincích.  I když letošní trénink 
na soutěž byl jen jeden, jelikož jsme 
měli naši mašinu na opravě, mladí 
hasiči z  Holešova zabojovali a soutěž 
zvládli v krásném čase. Na pomyslnou 
bednu to však nestačilo.

V  jednotlivých kategoriích bylo následující 
umístění. Mladší žáci: 1. Záříčí (16,28) 2. Karlovi-
ce (22,61) 3. Ludslavice (28,22) 4. Holešov (32,74). 
Starší žáci: 1. Záříčí (18,86) 2. Lutopecny (24,03) 
3. Karlovice (24,64) 4. Holešov (27,30).

Všem dětem bych chtěla jménem vedoucích 
poděkovat za účast a plné nasazení. Dík také patří 
Jednotce sboru a členům sboru za pomoc při po-
řádání závodů pro mladé hasiče.

Poděkování patří také společnosti Nestlé 
Česko s. r. o. a městu Holešov za sponzorské dary.

Ing. Hana Rezková
vedoucí MH

Pozvánka na Branný závod 
výsadkových veteránů 2014
Datum konání: 26. července 2014
Místo konání: Holešov - zámecká zahrada
Přihlášky: na e-mail: dusanhriczopy@seznam.cz
Prezentace: 26. 7. 2014 od 8.00 hod. do 9.00 hod.
Startovné: 30 Kč
Informace u pořadatelů: Antonín Peška, mob.: 608 221 606; Jaroslav Svoboda 
mob.: 604 578 296
Délka tratě: tříkilometrová trať s devíti stanovišti 
Soutěžit budou tříčlenná družstva, která hned na začátku obdrží mapu s vy-
značenou trasou i místy stanovišť; uvítáme složení ze tří generací; podmínkou 
úspěšného absolvování závodu je dodržení pořadí a absolvování všech sta-
novišť; časový limit pro zdolání trati je 50 min. Ředitel závodu - Dušan Hric, 
rozhodčí závodu - Josef Bartošek.  

Kynologický klub Holešov v sobotu 23. srpna 2014 
od 10 hodin srdečně zve na                      

Den otevřených dveří 
aneb Návod na Vašeho psa
Podívejte se, jak cvičíme se psy,  a zeptejte se na  vše, co vás zajímá. 
Součástí programu budou ukázky výcviku. Členové kynologického klubu 
Vám budou k dispozici k zodpovězení Vašich otázek týkajících se výživy psa, 
výchovy a socializace, zdravotní problematiky, jak si vybrat to správné pleme-
no, kde a jak si psa  opatřit, jak se chovat a nechovat ke psům, pes ve městě,  
jak a proč psa podepsat, psí sporty.
Akce je zaměřena k vytvoření dobrého a zdravého vztahu s Vaším pejskem.
Na Vaši návštěvu u nás se těší členové ZO KK Holešov

www.kkholesov.eu
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Koalice pro Holešov 
Nové internetové stránky...
www.koalice-holesov.cz
Vážení spoluobčané, postupně spějeme 
k  říjnovým komunálním volbám. Jedním 
z  kandidujících subjektů bude i Koalice 
pro Holešov. Abyste si získali názor na toto 
sdružení, spustili jsme webové stránky. Ne-
jsou ještě úplné a budeme je nadále doplňo-
vat a aktualizovat a nebojte, i nepolitickými 
informacemi z našeho města.

Rudolf Seifert

Holešov - Snad i díky premiéře závodu Obr 
Drásal se na startovní listiny závodů letošního 
Bikemaratonu Drásal zapsalo 1947 závodníků. 
Jedná se o další rekord v  jedenadvacetileté his-
torii tohoto kultovního bikemaratonu, jenž vede 
Hostýnskými vrchy. Pořadatelé letos nově vedle 
klasické 115km trati s převýšením 3732 m zařadili 
trať dlouhou extrémních 175 km. Díky této novin-
ce dostal závod nový rozměr. „Ohlasy před i po zá-
vodu byly pozitivní. Byla to pro mě obrovská euforie 
pozorovat nadšené kluky i holky v cíli,“ řekl Ondra 
Fojtík, čtyřnásobný vítěz Drásala, který se letos 
nově přidal k pořadatelskému tandemu Bachner - 
Ondrušák a 175kilometrová trať je jeho nápadem. 
Prozradil také, že přemýšlí o přidání nového úse-
ku, protože při premiéře absolvovali bikeři téměř 
polovinu extrémní trati dvakrát. Dvakrát museli 
vyjet na nejvyšší horu Hostýnských vrchů Ke-
lečský Javorník. Vítězem hlavního závodu se stal 
Pavel Boudný, který prozradil, že se prozatím na 
175kilometrovou trať nechystá. Hlavním hrdinou 
21. ročníku se ale stal třicetiletý Jan Jobánek, který 
ovládl extrémní premiéru dlouhou 175 km s pře-
výšením přes pět tisíc metrů s časem 7 hodin, 42 
minut, 29 vteřin.   Na start tohoto závodu se po-
stavilo 140 závodníků, z toho čtyři ženy již o půl 
šesté ráno. V cíli Jobánek řekl, že dojel na pokraji 
svých psychických i fyzických sil a k  vítězství se 
prokousával velmi pozvolna. I přes technické po-
tíže se mu podařilo dohnat Šťastného se Šíblem  
a pro vítězství si nakonec dojel s téměř čtyřminu-
tovým náskokem. 

Velký obdiv si ale zaslouží také skuteční 
amatéři. Ti tradičně uzavírají výsledkovou listinu 
královské kategorie s časem mnohdy kolem jede-
nácti hodin a někteří dojedou na hraně dvanácti-
hodinového limitu. Zmínku také zaslouží klub 
bikerů amatérů Holešovští Pokalíšci, kteří měli 
v kultovním 115km závodu letos největší zastou-
pení z holešovských cyklotýmů. Jejich zástupkyně 
Aneta Lochmanová dokonce ve své ženské kate-
gorii dosáhla s časem 8 hod. na stupně vítězů. Více 
v článku Jaroslava Prchala. 

Stále oblíbenější dětské závody Junior Tro-
phy, jejichž trasa vede areálem zámecké zahrady, 
absolvovalo na 450 malých bikerů různých vě-
kových kategorií. Rovněž nejlehčí trasa  - NOVA 
Fitness jízda, která měří pouhých 10 km a vede 
nejbližším okolím zázemí závodu, stoupá na ob-
libě. Pod vedením místostarosty města Rudolfa 

Na 21. ročníku Bikemaratonu Drásal padl další rekord
Seiferta se jí letos zúčastnila více než 
stovka zdatných i méně zdatných 
cyklistů a rodinných týmů. Další 
trasy jsou již pro zkušené a trénova-
né závodníky. Měří 37 km s převýše-
ním 1218 m a 53 km, kde závodníci 
musí zdolat převýšení 1912 m.  

Po vyhlášení výsledků hlavní-
ho závodu a losování tomboly pro-
běhla podle tradic „Drásalova Moon 
Night“. Tu končil spolu s vystoupe-
ním Starých psů, kteří to tradičně 
rozjeli v klasickém stylu Deep Pur-
ple, půlnoční ohňostroj. 

Organizátoři velmi děkují tou-
to cestou za podporu všem sponzorům a dobro-
volným pořadatelům.     

Drásal České spořitelny patří mezi nejkul-
tovnější bikemaratony v České republice. Takzva-
ný nultý ročník se jel v sobotu v 8 hodin ráno  
26. 6. kolem roku 1990, přesněji řečeno roku 1993, 
kdy si holešovská parta nadšených cyklistů chtěla 
ověřit, kolik se dá za den najet na horském kole 
v Hostýnských vrších. Na holešovském náměstí se 
tehdy sešlo na tři desítky bikerů z Holešova a Zlí-
na. První oficiální ročník se uskutečnil rok poté,  
a to dne 25. 6. 1994. Mezi 52 bikery zvítězil Svato-
pluk Janečka v čase 6 hodin a 55 minut.

  Jaromír Ondrušák, Jaroslav Bachner, Jirka 
Mrázek a Zdeněk Koláček, tahle čtveřice mužů 
stála u zrodu závodu, jehož vzorem byly velké ev-
ropské maratony jako Grand Raid Cristalp a Sam-
son Radmarathon. Od roku 1997 je závod pod 
pořadatelskou taktovkou dvojice Jardů, Bachnera 
a Ondrušáka. 

Josef Drásal, prokazatelně nejvyšší člověk ži-
jící v českých zemích a pravděpodobně i v tehdej-
ším Rakousku a střední Evropě, žil většinu života 
v  Holešově a je pohřbený na místním hřbitově. 
Tento největší Rakušan, Čech (a ne Karel IV. - to 
byl přece Lucemburk), Moravan, Hanák a Holešo-
van dal jméno našemu závodu.

 V roce 2014 vymysleli pořadatelé novou vý-
zvu, další cíl. Pro vyznavače extrémních zážitků 
připravili trasu dlouhou 175 km s 5088 výškový-
mi metry. Jméno vymysleli okamžitě - Obr Drásal. 

  Již několik let je závod součástí cyklistické-
ho seriálu Kolo pro život, nabízí závodníkům, dě-
tem a divákům vysoký standard služeb a kvalitní 
zázemí závodu. 

VÝSLEDKY
Bikemaraton Drásal
Hlavní závod (115 km)
Muži: 1. Boudný 4:47:57, 2. Buksa (oba Česká spořitel-
na Specialized) -8:20, 3. Adel (Superior Rubena) -8:22.
Ženy: 1. Vlášková (Kellys Bike Ranch) 6:16:05. 
Obr Drásal (175 km)
Muži: 1. Jobánek (Rubena) 7:42:29, 2. Šťastný (ČS 
Specialized) -3:42, 3. Šíbl (4ever Cyklo Bulis) -11:03.
Ženy: 1. Javorová (Valachbike Cyklomira) 10:32:55.
Krátké Drásal (53 km)
Muži: 1. Rauchfuss (Kellys Bikeranch) 2:14:38.
Ženy: 1. Berková (Amenity-Extrem Sport Team)
2:35:09.
Více fotografií na www.holesov.cz; více informací na 
www.koloprozivot.cz
Reportáž připravila J. Zapletalová          

Bikemaraton Drásal je závod, se kterým je 
činnost Holešovských Pokalíšků od začátku spoje-
na. Kvůli němu každý rok trénujeme, abychom se 
mohli odvážit postavit na start tohoto kultovního 
a krásně těžkého závodu. Ambice má každý z nás 
individuální, ale společným přáním je dojet v po-
řádku do cíle v co nejlepším čase. Snem asi každého 
bikera je pak umístění na pomyslné bedně, což se 
doposud podařilo v našem klubu pouze dětem. 

Na letošním ročníku Drásala startovalo za 
naše barvy šest bikerů na trati 115 km, dva na trati 

Splněný sen Holešovských Pokalíšků
53 km, jeden na trati 37 km a do Junior Trophy od-
startovala čtveřice našich dětských bikerů. A pak 
se začaly dít věci.

Hned ráno nám udělala radost Libuše Prcha-
lová, která naprosto suverénně zvítězila v závodech 
Junior Trophy v kategorii žákyně 12–13 let.

Největším překvapením dne ale jednoznačně 
byl skvělý výkon Anety Lochmanové, která doká-
zala na trati 115 km v kategorii ženy 30–39 let dojet 
po osmi hodinách na úžasném třetím místě. Sen 
o umístění bikera v  našich barvách na stupních 

vítězů v hlavním závodu se stal skutečností. Aneta 
je skvělým příkladem pro naše mladé závodníky, 
kterým bude přes zimu dělat kondiční trenérku.

A aby těch úspěchů na jeden den nebylo málo, 
zacinkaly medaile našim mladým bikerům i v od-
poledním závodě Valašsko-karpatské cyklotour 
v Poteči, odkud dovezla 1. místo Libuše Prchalová, 
2. místo Jarda Prchal a 3. místo Veronika Klapilová.

Holt slušnej oddíl.
JP
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Světová exhibice stolního tenisu v Holešově 
pod záštitou starosty města Pavla Svobody

TJ Holešov, oddíl stolního tenisu, pořádá  
u příležitosti otevření nové stolnětenisové herny 
světovou exhibici ve stolním tenise mezi Mila-

- 20násobný mistr Československa
- jeden z nejpopulárnějších stolních tenistů 
v Evropě

JINDŘICH PANSKÝ
Bydlište: Praha
Hobby: rodina, tenis, squash

Nejvetši úspěchy:
- mistr Evropy v mixu
- dvojnásobný vicemistr 
světa ve čtyřhře a v mixu
- dvakrát druhé místo na 
turnaji TOP 12
- 12násobný mistr Českoslo-
venska

TJ Holešov, 
odd. stolního tenisu

Třetí květnový víkend patřil již tradičně fi-
nálovému kolu sólových disciplín v klasické ma-
žoretce i rekvizitách. V Ronově nad Doubravou se 
dařilo našim sólistkám i dvojicím - v soutěži sólo 
s rekvizitami získala Lenka Smýkalová zlato a titul 
mistr ČR, ve starší kategorii pak Nikola Zlámalová 
stříbro a titul vicemistr ČR. Obě dívky postupu-
jí na říjnové  mistrovství Evropy do Chorvatska. 
Dvojice Markéta Zelinková a Lucie Zlámalová se 
staly vicemistryněmi ČR v pochodovém duu ju-
niorek mladších. V dětské kategorii dvojic obsa-

Holešovské sólistky přivezly medaile z mistrovství ČR
dily bronzovou příčku Markéta Křenková a Alena 
Omastová. Na tomto finále vzorně reprezentovaly 
holešovské mažoretky i Nikola Mikešková + Mar-
kéta Konečná, Lucie Hlobilová + Jolana Saiberto-
vá, Natálie Pospíšilíková a Renata Hrbáčková.

V  soutěži skupin na zemském mistrovství 
Moravy a Slezska v Hranicích 24.–25. května naše 
město reprezentovaly dívky ze souboru „Lentilky“ 
a „Arabelky“. V dětech mladších vybojovaly Len-
tilky druhé místo v pochodovém defilé i v pódiové 
formaci. V  celkovém hodnocení se tedy umístily 

na krásné stříbrné pozici. Kategorii dětí starších 
ovládly holešovské Arabelky, které zvítězily jak 
v  pochodovém defilé, tak i v  pódiové formaci  
a právem jim náležely zlaté medaile.  Oba soubory si 
těmito výkony zajistily postup na Mistrovství České 
republiky mažoretkových skupin, které se koná tra-
dičně v červnu v lázeňském městě Poděbrady.

Děkuji všem našim mažoretkám za zdařilé 
výkony a trenérkám Elišce Doleželové a Barboře 
Maťové za pečlivou přípravu.

Lenka Doleželová, Mažoretky Holešov

Zcela mimořádnou sezónu 2013–2014 mají za 
sebou hráčky FK Holešovské holky.  V  divizní soutě-
ži dokázaly zopakovat výsledky ze sezóny 2007–2008  
a v  soutěži deseti celků obsadily s  převahou 1. místo, 
když během celé sezóny nenašly přemožitele a v průbě-
hu soutěže neztratily ani bod. Tabulku zakončily s cel-
kovým počtem 54 bodů a skórem 112:9. Ukázalo se, že 
cesta, na kterou se klub v této sezóně vydal, je správná  
a je zárukou dalšího zlepšování a zkvalitňování holešov-
ského ženského fotbalu. Na tomto výrazném úspěchu se 
podílel hráčský kolektiv ve složení: Heglasová, Gulánová, 
Jašková, Voždová, Tiefenbachová, Dvorníková, Otáhalí-
ková, Mikešová, Sloupová, Šustová, Holcová, Přikrylová, 

Mimořádný úspěch FK Holešovské holky 
v Moravskoslezské divizi žen

Kolesárová, Náplavová, Bunčová, Chytilová, Palková, 
Švábová, Petříková, Holíková, Kocurková a Šilhárová. 

Družstvo po celou sezonu těžilo z  dobře propra-
cované obranné hry, rychlého přechodu do útočné fáze 
a především perfektní střelecké formy útočnic. U týmu 
dlouhodobě pracuje realizační tým ve složení: MUDr. 
Slavomír Bednář – hlavní trenér, Mgr. Slavomír Bed-
nář – asistent trenéra, Josef Šenkyřík – trenér brankářek, 
JUDr. Josef Elšík a Jaroslav Svoboda – vedoucí družstva. 
Stabilita realizačního týmu je i do budoucnosti zárukou 
perspektivnosti a koncepčnosti při vedení družstva. 
Do další sezóny se bude družstvo muset ovšem obejít 
bez čtyř hráček, které ze zdravotních nebo pracovních 

důvodů ukončují aktivní činnost. Kádr tak 
bude nutno v průběhu letní přestávky doplnit  
o tři až pět nových hráček, o jejichž uvolnění 
z mateřských klubů již probíhají jednání.

V  závěru sezóny došlo ke změně ve 
vedení klubu, když po osmi letech ve funk-
ci předsedy a místopředsedy ukončili svou 
činnost jeho zakladatelé a sponzoři. Nové 
vedení klubu jim chce na tomto místě podě-
kovat za jejich dlouholetou práci a připome-
nout úspěšnost jejich působení, kdy klub hrál 
nejvyšší ženskou fotbalovou soutěž – 1. ligu 
v sezoně 2006–2007; poté v letech 2007–2013 
patřil ke špičce druholigové ženské kopané 

nem Orlowskim a Jindřichem Panským. Akce se 
uskuteční v pátek 19. září 2014 v 19.00 hod. v nové 
herně stolního tenisu bývalé SOŠ, ul. Pivovarská. 

Vstup zdarma.
 
MILAN ORLOWSKI
Bydliště: Praha
Hobby: lyžování, rybaření, tenis

Největší úspěchy:
- trojnásobný mistr 
Evropy ve dvouhře, 
čtyřhře a v mixu
- dvojnásobný vítěz 
turnaje TOP 12
- vicemistr světa ve 
čtyřhře s Panským

na Moravě a v poslední sezóně 2013–
2014 suverénně ovládl divizní soutěž. 

Mgr. Slavomír Bednář
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Mladší žáci SFK Elko Holešov zvítězili na turnaji v Němčicích nad Ha-
nou. Ten se konal v krásném areálu v sobotu 21. června. Konečné pořadí: 1. 
Holešov; 2. Prostějov; 3. Malenovice; 4. Vítkovice; 5. Němčice; 6. Lipovec; 7. 
Kohoutovice; 8. Čechovice. Nejlepším brankářem byl vyhodnocen Jan Kolář 
z Holešova. Další jeho spoluhráči - Daněk S., Pospíšil O., Matuška K., Brázdil 
J., Jadrníček R., Pospíšilík K., Kratochvíla D., Jura F., Linda M., Hendrych L.

Ladislav Linda

Mladší žáci SFK Elko Holešov zvítězili v krajské soutěži, kde ve 20 zápa-
sech získali 54 bodů a skóre 216:15. Od KFS Zlín dostali medaile hráči Kolář 
Jan, Dubický David, Sedláček Dan, Kratochvíla David, Pospíšilík Karel, Jura 
Filip, Ševčík Dominik, Jadrníček Radim, Janál Mirek, Pospíšil Ondra, Daněk 
Simon, Linda Marek, Galatík Michal, Matuška Kryštof, Daďa Dominik, Štopl 
Vlasťa, Trnka Daniel.

Ladislav Linda

TURNAJ WISCONSIN CUP 2014 Úspěch mladších žáků SFK Elko

Na střelnici v Dobroticích se 14. června ode-
hrála vrcholná akce klubu „VELKÁ  CENA  MO-
RAVY“. Tato střelecká soutěž probíhala na přá-
ní závodníků podle stejných, řekněme poněkud 
upravených pravidel jako soutěž májová. O zájmu 
střelců o tento typ závodu nás jako organizátory 
přesvědčil i počet přihlášených závodníků, proto 
jsme měli reálné obavy, zda časově uspějeme. Jako 
vždy je ale realita poněkud jiná, a tak jsme nako-
nec závod stihli časově velmi dobře a ve skuteč-
nosti ve čtyřech směnách. Zahájení tradičně pro-
vedl zástupce ředitele SPŠ pplk. Ing. Andrej Rohál. 
Závod začal podle plánu střelbou první směny na 
vzdálenosti  300, 100  a 200 m. Po odstřílení první 
části všemi střelci následovala část druhá, kdy se 
střílí na pohyblivý cíl a cíl objevující se na dobu  
50 s., oboje ve vzdálenosti   300 m.  Celkový vý-
sledek je pak tvořen součtem bodů dosažených v 
obou částech závodu. Nejlepšího výsledku dosáhl 
Vladimír Skalický 484 b. z celkového počtu 500. 
Na výsledkových listinách je možno vidět výsled-
ky střelců ve všech kategoriích, tedy libovolné, 

Střelecký klub SKP Holešov uspořádal 
„VELKOU CENU MORAVY“

standardu i speciální. 
Výbor zabezpečil pro ví-
těze krásné poháry a me-
daile, diplomy jsou u nás 
samozřejmostí. Hlavní 
sponzor Radek Solař  za 
firmu   DERSOL  při vy-
hlašování výsledků pře-
dal vítězům jednotlivých 
kategorií pěkné ceny. 

Na organizaci závo-
du se pochopitelně nejen 
v přípravné části, ale i 
při řízení soutěže podí-
lel hlavně výbor klubu 
a na výměně terčů stále 
stejní členové. (Němec, 
Ondruška, Kačírek a na štěstí úderná brigáda 
Ehrlichovců). Je jasné, že bez těchto členů bychom 
soutěž nemohli provést. Pro ostatní členy by mělo 
být samozřejmostí se na těchto akcích rovněž po-
dílet, tak jak jsme se dohodli na VČS, neboť právě 

soutěže z velkorážní pušky tvoří největší přínos do 
pokladny. Těm členům, kteří se podíleli na reali-
zaci soutěže, patří poděkování a ostatní členové by 
se měli zamyslet nad svým zapojením do činnos-
ti  klubu.      

Vydařené finále Holešovských dětí v pohybu 2014
Chcete se hýbat, bavit se a smát se s dětmi? 

Pak jistě sledujete program Holešovské děti v po-
hybu, který vyvrcholil v  pátek 23. května 2014 
celoměstským finále v hale 1. Základní školy Ho-
lešov. Již pátý ročník úspěšného pohybového pro-
jektu byl zakončen vydařeným setkáním 212 dětí 
z  mateřských a základních škol města Holešov a 
za podpory řady osobností tak gradovalo letošní 
cvičení dětí. Záštitu nad městským finále převzali 
radní pro školství, mládež a sport Zlínského kraje 
PaedDr. Petr Navrátil, Zdeněk Grygera – úspěšný 
fotbalový reprezentant a osobnost našeho města 
a zastupitelé města Holešov Josef Smýkal a Mgr. 
Svatava Ságnerová, kteří program rovněž finanč-
ně podpořili. Dalšími podporovateli této akce byli 

Český olympijský výbor (program Česko se hýbe), 
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů 
ČR Zlínského kraje, Olympia, Každý může pomá-
hat, pořádající 1. Základní škola Holešov a zástup-
ci firem Plastika a. s. a Saturn Holešov. Holešovské 
děti v pohybu probíhají již pátým rokem a „pozna-
menaly“ více než 1300 holešovských žáků pozitiv-
ní pohybovou stopou. Všichni účastníci si odnesli 
pamětní medaili, cukrovinky a cvičební pomůcky 
– ale nejdůležitější byly unavené, ale rozzářené tvá-
ře dětí – všechny se společně pobavily a zároveň se 
hýbaly!!! Těším se na 6. ročník Holešovských dětí 
v pohybu!

Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka pohybového programu
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13. června byla na tvrzi v Rymicích otevřena 
dlouho očekávaná výstava „Odkaz paní Lukre-
cie a pana Albrechta z  Valdštejna“ s  podtitulem 
„Nekšové na východní Moravě“. Výstava navazuje 
na připomínku 400. výročí úmrtí (a pravděpo-
dobně 430. výročí narození) moravské šlechtičny 

Odkaz paní Lukrecie a pana Albrechta z Valdštejna 
v Rymicích

Lukrécie Nekšové z Landeka a 380. výročí zavraž-
dění jejího druhého manžela, Albrechta Václava 
Eusebia z Valdštejna. Manželství s bohatou Lukré-
cií Nekšovnu (uzavřené v roce 1609), které patřila 
panství Lukov, Vsetín a právě Rymice, přivedlo do 
té doby chudého Valdštejna do vysoké společnosti 

a nastartovalo jeho závratnou 
kariéru nejvýznamnější osob-
nosti třicetileté války. Protože 
hrad Lukov nebyl příliš po-
hodlný pro život renezanční 
šlechty a vsetínský zámek byl 
komunikačně vzdálen tehdej-
šímu politickému a společen-
skému dění, jehož centrem na 
Moravě byla biskupská Olo-
mouc, trávil větší část svého 
manželství Valdštejn (když 
zrovna necestoval) právě na 
tvrzi v Rymicích. 

Výstava v  rymické tvr-
zi velmi objevně seznamuje 
návštěvníky s  historií rodu 
Nekšů z  Landeka, kteří vý-

znamně ovlivnili východní část Moravy, i s osob-
nostmi Lukrécie a Albrechta z  Valdštejna, který 
zřejmě svou churavějící první manželku velmi 
miloval.

Iniciátorem a hlavním organizátorem vý-
stavy je Spolek přátel hradu Lukova, který úzce 
spolupracuje s  vlastivědnými institucemi našeho 
města, dále Muzeum regionu Valašsko a Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíne, Městské kulturní 
středisko Holešov – Městské muzeum a galerie 
Holešov a Comunitasauxilium o. s. Výstava potrvá 
do 10. srpna. Aktivity spojené s výročími  osob-
ností Lukrécie Nekšovny a Albrechta z Valdštejna 
se poté uskuteční i v Holešově – výstava Odkaz 
paní Lukrécie a pana Albrechta se přesune do 
Holešova, kde bude ke zhlédnutí od 13. listopadu 
do 15. prosince v prostorách holešovského zámku 
a v  rámci vernisáže této výstavy proběhne před-
náška o Lukrécii, Albrechtovi z Valdštejna a jejich 
době, kterou přednese předseda Spolku přátel 
hradu Lukova a správce tohoto hradu ing. Jiří Ho-
lík a Mgr. Vít Němec.

Jan Pospíšil, Karel Bartošek 

Nedávno jsem navštívil záchranný archeo-
logický výzkum probíhající mezi Količínem  
a Pravčicemi. Při přípravě výstavby rychlostní ko-
munikace R49, konkrétně při hloubení rýhy pro 
svedení inženýrských sítí zde bagristé skrývali 
ornici. A při této skrývce objevili tzv. „kulturní 
vrstvu“ – pod povrchem země ukryté pozůstatky 
pravěkých sídlišť. Na této kulturní vrstvě provádí 
již tři měsíce Archeologické centrum Olomouc 
záchranný archeologický výzkum, a to s  mimo-
řádně zajímavými výsledky. Vedoucím výzku-
mu je archeolog Mgr. Miroslav Daňhel, který mi 
ukázal naleziště a výkopové práce a při následné 
návštěvě holešovské radnice představil některé ze 
zajímavých nálezů a současně interpretoval jejich 
původ a význam pro poznání historie našeho re-
gionu. Protože informace M. Daňhela jsou nejen 
mimořádně zajímavé, ale i zásadní z hlediska na-

Archeologické výzkumy na Holešovsku
šeho poznání, dovolím si podělit se o ně se čtenáři 
Holešovska.

Jak M. Daňhel objasnil, v našem regionu je 
obvyklé, že jsou pravěká sídliště umístěna na mír-
ných návrších, tvořených spraší. Zde, mezi Koli-
čínem a Pravčicemi, tomu tak není – podařilo se 
objevit zbytky lidských sídel, která zde existovala 
několik tisíciletí v  naprosté nížině – v  říční nivě 
Rusavy, což je neobvyklé, protože i nyní je tento 
terén mokrý, s vysokou úrovní spodní vody. Proto 
zde také nebudovali pravěcí lidé běžné zahloubené 
nebo polozahloubené chaty (zemnice a polozem-
nice), ale nadzemní stavby, po kterých se zacho-
valy jen kůlové jamky. Během výzkumů objevili 
archeologové v této lokalitě tři horizonty osídle-
ní. Nejstarší sídliště pochází z doby před zhruba 
5000 lety a sídlila zde tzv. kultura s kanelovanou 
keramikou neboli kultura bádenská. Je určována 

podle hliněných střepů z  ná-
dob, které jsou jakoby „provr-
tány“ dírkami a jsou výrazně 
zdobeny plastickými pásy, ry-
tými ornamenty a výraznými 
oušky. Další významné osíd-
lení v  tomto místě patří lidu 
kultury zvoncovitých pohárů 
z doby před zhruba 4500 lety. 
Jejich typickým produktem 
jsou červenohnědé nádoby 
zvoncovitého typu, příslušní-
ci této kultury byli zdatnými 
lukostřelci – v jejich sídlištích 
a hrobech se nachází spousta 
pazourkových šipek a nátep-
ních destiček, chránících lu-

kostřelcovu ruku před úderem tětivy. Unikátním 
nálezem vzhledem k  tomu, že se v  této lokalitě 
nachází zbytky sídliště a ne pohřebiště, je zlomek 
zlaté ozdoby, která snad zdobila čelenku nebo ji-
nou textilii. V nedalekém Hulíně, v  lokalitě Viš-
ňovce, se nachází rozsáhlé pohřebiště této kultury, 
zde se nalezla řada zlatých ozdob, našívaných na 
oblečení tehdejších lidí. Zkoumaná osada má zřej-
mě vztah právě k tomuto pohřebišti.

Zatímco předcházející dvě kultury patří do 
pozdní doby kamenné, tzv. eneolitu, sídliště po-
slední, tzv. nitranské kultury, patří už do doby 
bronzové, do období před zhruba 3800 lety. Do-
posud zcela nejvýznamnějším nalezištěm této 
kultury v České republice je Holešov, kde v lokali-
tě Letiště prováděl dr. Ondráček na konci šedesá-
tých let minulého století vykopávky v mimořádně 
rozsáhlém pohřebišti této doby a kultury. Nyní 
objevené pozůstatky sídliště nitranské kultury  
u Količína můžou mít vztah právě k tomuto roz-
sáhlému pohřebišti, nálezy sídlišť této kultury jsou 
velmi vzácné. 

Archeologové, pohybující se v úzkém  kori-
doru budoucích výkopů energetických sítí, samo-
zřejmě jen „zavadili“ o velmi malé části pravěkých 
sídlišť. Jejich nálezy keramiky, pracovních nástro-
jů – drtiček obilí, seker, hladítek, pazourkových 
hrotů, dále kostí, zbytků ohnišť, uhlíků, semen, 
dokonce hrudky barviva a především značného 
množství keramických střepů a dalších keramic-
kých předmětů (včetně např. zlomku jakéhosi ke-
ramického modelu či hračky, představujícího kla-
sický neolitický sekeromlat!) jsou ale mimořádně 
zajímavé a přispívají k  poznání života v  našem 
regionu, který tehdy vypadal jinak než dnes >>>  
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>>> a i osídlení se zde vyskytovalo v jiných mís-
tech. M. Daňhel se už těší na pokračování vykopá-
vek. Po zpracování nálezů a předběžném vyhod-
nocení naleziště se bude moci zaměřit detailněji 
na různé otázky při očekávaném pokračování vý-
zkumu v trase budoucí silnice. 

M. Daňhel přinesl několik zajímavých vzorků 
nálezů, které jsme se pokusili pro naše čtenáře vyfo-
tografovat. Jednak jsou to zlomky keramiky z doby 
kultury s  lineární keramikou z  jiného výzkumu u 
Pravčic – z doby prvních zemědělců, kteří přišli do 

našich končin v době, kdy 
zde bylo klima teplejší 
(snad až o 3 °C v průmě-
ru) a vlhčí (dvojnásobek 
srážek), což jim zřejmě 
pomohlo v našich šířkách 
přežít – při současném 
klimatu by se zde tehdejší 
zemědělci s  velmi nízký-
mi výnosy těžko uživili. 
U Količína archeologové 
našli i několik záhadných 
předmětů – keramickou 
nožku, která sloužila jako 
podpěra sošky či ido-
lu, a drobný keramický 
předmět, představující 
snad nějakou hlavičku.

Daňhelův tým ovšem není jediný, který při-
náší převratné novinky k osídlení regionu. S roz-
šířením záliby hledat staré předměty pomocí 
detektoru kovů je přirozeně nalézáno množství 
pravěkých a středověkých nálezů. Jen v  poslední 
době bylo takto objeveno několik nových lokalit. 
Často se jedná o naprosto ojedinělé nálezy s velkou 
výpovědní hodnotou, která však veřejnosti zůstává 
skrytá, protože jsou uloženy v  soukromých sbír-
kách, kde na ně bez konzervace čeká postupný, ale 
neodkladný rozpad. Záměrné vyhledávání archeo-

logických nálezů je ze zákona vyhrazeno odborní-
kům, kteří jsou schopni rozpoznat význam nale-
zených situací a podle svých možností a vybavení 
získat co nejvíce informací. Při zájmovém hledá-
ní zpravidla není možné tyto standardy udržet a 
předměty jsou vyjímány ze země bez zaznamenání 
jakýchkoliv souvislostí. Miroslav Daňhel však na-
značil, že z  holešovského okolí pochází několik 
unikátních předmětů jako keltské a římské min-
ce, germánský meč nebo šperky a nástroje z doby 
bronzové, které byly předány odborníkům při pří-
kladné spolupráci místními nadšenci.

Doufám, že se v nejbližší době rovněž podaří 
ve spolupráci s holešovským Vlastivědným krouž-
kem dohodnout přednášku M. Daňhela o výsled-
cích záchranných archeologických výzkumů na 
Holešovsku a o nových poznatcích o pravěkém 
osídlení našeho regionu. Rovněž přednáška či 
seminář nebo přímo terénní workshop o možné 
spolupráci mezi detektoráři a profesionálními ar-
cheology by mohly být velkým přínosem. Posled-
ní souhrnné zpracování pravěku našeho města 
bylo zpracováno v  době první republiky na zá-
kladě tehdejšího stavu výzkumu a bylo by velkým 
přínosem se k tomuto tématu vrátit třeba v úvodní 
kapitole publikace o dějinách města. Můžeme se 
tedy těšit na další spolupráci a zajímavé poznatky.

Jaroslav Chmelař

Ještě donedávna bylo obecné povědomí o po-
době starého Holešova – a to včetně článků, uve-
dených v tomto časopise – poměrně jednoznačné. 
Podle něj do období třicetileté války tvořily Hole-
šov, tedy vlastně současné náměstí Dr. E. Beneše, 
většinou přízemní domy ze dřeva. Po válečných 
požárech, při rozkvětu města za Jana z  Rottalu, 
byl stavěn Holešov nový, rovněž dřevěný, i když 
některé domy (např. stará radnice – čp. 24), byly 
kamenné. Až za Františka Antonína z  Rottalu, 
zejména ve druhé polovině 18. století, je Holešov 
přestavován do podoby zděného města patrových 
domů, jak dosvědčuje jeho nejstarší realistické 
vyobrazení z počátku 19. století na bočním oltáři  
sv. Floriána ve farním kostele.

Teprve orientační stavebně-historické prů-
zkumy v přízemích a sklepech některých domů 
na náměstí Dr. E. Beneše, prováděné pracovníky 
Národního památkového ústavu Kroměříž pod 
vedením zkušeného Mgr. Jana Štětiny, a nedávno 

Historická zajímavost
Nově objevená podoba starého Holešova - 1. část

vydaná objevná publikace Miroslava Olšiny „Pro-
měny holešovského náměstí“ dokázaly, že jsme se 
doposud hodně mýlili a že stavební vývoj holešov-
ského náměstí byl poněkud, či spíše hodně jiný, 
než jsme předpokládali.

O podobě Holešova v období rané a vrcholné 
gotiky toho moc nevíme. Nejstarší „rynek“, či spíše 
tržiště, byl menší než nyní – tvořilo jej půdorysně 
trojúhelné uskupení zprvu dřevěných domů kolem 
kostela. Ještě v závěru 13. nebo počátkem 14. století 
staré tržiště doplnila pravidelnější, téměř obdélní-
ková část na severozápadě. Také po jejím obvodu 
vyrůstala dřevěná stavení holešovských měšťanů. 
Až do pozdního 15. století si Holešov můžeme 
představit jako typické menší středověké město 
s  nízkopodlažní dřevěnou zástavbou kolem ná-
městí a hlavních ulic, zděným kostelem na náměstí  
a hradem chránícím severovýchodní obvod města. 
K jakési „stavební revoluci“ dochází už v  období 
pozdního středověku, tedy na počátku 16. století. 

Tehdy (snad po válečných škodách způsobených 
česko-uherskými válkami) dochází k  překotné-
mu stavebnímu rozvoji města, který se projevuje 
masivní výstavbou kamenných domů. Jako by 
tehdejší obyvatelé získali přímo odpor ke dřevu, 
zachvacuje je jakýsi stavebnický boom a najed-
nou máme před sebou obraz ve velmi krátké době 
vyrostlého města, převážně zděného. Mimo jiné 
k nám o tomto vývoji hovoří operativní průzkum 
domu čp. 37 na nám. Dr. E. Beneše. Jeho majitel 
požádal Národní památkový ústav o pomoc, když 
mu tekoucí voda pod domem vytvořila rozsáh-
lou podzemní kavernu. Při průzkumu (J. Štětina, 
J. Janál, M. Lanc) v  roce 2014 se v  této přirozeně 
vzniklé kaverně objevily dvě požárové vrstvy, dato-
vané střepy keramiky do 15. století. Zda se jednalo 
o požáry související s  válečnými událostmi (čes-
ko-uherské války za Matyáše Korvína, či dokon-
ce války husitské), či zda to byly náhodně vzniklé 
požáry v  mírové době, nyní už nezjistíme. >>>  

Druhotně použité fragmenty pískovcového ostění v domě č. p. 37. Gotická chodba ve sklepě domu č.p. 37.
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9. 8. 1979 Zemřel KONEČNÝ, Jan, MUDr., oftalmolog 
 (* 24. 5. 1918 ve Všetulích) – 35. výročí úmrtí

10. 8. 1914 Narozen OTÁHAL, Jan, středoškolský učitel, filolog. Studoval 
na univerzitě v Olomouci a Praze, kde byl r. 1956 prohlášen pro-
movaným filologem. Příslušník Sokola, cvičitel a náčelník. Ak-
tivní ve vlastivědné oblasti regionu, člen Vlastivědného kroužku 
v Holešově. Zpracoval trasu městského památkového okruhu, 
vyznačil ji v terénu a doplnil informačními tabulemi. Činný  
v publicistice, člen městské letopisecké a městské názvoslov-
né komise, člen redakční rady Zpravodaje města Holešova.  
(+ 23. 5. 2005) – 100. výročí narození

10. 8. 1934 Narozen ŠIMČÍK, Jindřich, houslista, absolvent konzervatoře, 
narodil se v Dobroticích, od roku 1957 člen Moravské filharmo-
nie a od r. 1971 člen Komorního orchestru moravských filhar-
moniků - 80. výročí narození

11. 8. 1959  Narozen MARADA, Miroslav, PhDr., archivář, v letech 1987-
1992 ředitel Okresního archivu Kroměříž se sídlem v Holešo-
vě. Absolvent FF Masarykovy univerzity v Brně, obor historie 
– archivnictví. Přednášková činnost v Holešově o židovské pro-
blematice. Působí v Přerově. Publikuje v odborných časopisech, 
překládá odbornou literaturu - 55. výročí narození

14. 8. 1909 Narozen VOŽENÍLEK, Jiří, architekt, urbanista, teoretik a pe-
dagog; narodil se v Holešově. Pracoval ve Zlíně, byl ředitelem 
Stavoprojektu Praha, hlavním architektem města Prahy a profe-
sorem urbanismu na Stavební fakultě ČVUT. Ve Zlíně projekto-
val tovární budovy, územní plán Zlín - Malenovice - Otrokovice 
a Kolektivní dům. Po roce 1945 vedl návrhové oddělení závodů 
Baťa n. p., založil skupinu pro regulační plán města a Sbor pro 
výstavbu města Zlína. (+ 4. 11. 1986) – 105. výročí narození

17. 8. 1999  Zemřel DAEHNE, Jiří, básník, prozaik, redaktor, středoškolský 
učitel; vystudoval FF UP v Olomouci. První povídky otiskl v ča-
sopise Tribuna. Od konce 70. let vydával své sbírky samizdato-
vě. Verše vydával také ve formě příležitostných tisků, bibliofilií, 
novoročenek a grafických listů ve vlastní úpravě, např. ke sbírce 
„Zelený brevíř: z veršů let 1998 až 1992“ (1995). Jeho básně se 
staly také součástí literárních pořadů a rozhlasových pásem.  
(* 4. 8. 1937 v Holešově) – 15. výročí úmrtí

18. 8. 1919 Narozen VÉMOLA, Antonín, Ing., články a publikace o historii 
Holešovska, zabýval se dějinami průmyslu v Holešově. Publika-
ce „Historie průmyslu v Holešově“, monografie „RNDr. Rudolf 
Plajner“. (+ 29. 7. 1997) – 95. výročí narození

VÝROČÍ - SRPEN 2014
19. 8. 1964 Zemřel PODHORSKÝ, Aleš, herec, režisér, odborný publicis-

ta, pedagog; úpravy textů českých klasiků pro divadlo; vl. jmé-
nem Antonín Pasáček. V roce 1926 se stal šéfem činohry Vý-
chodočeského divadla v Pardubicích. Poté se stal šéfrežisérem 
brněnské činohry. Dále nastoupil do Národního divadla v Praze.  
V roce 1949 nastoupil jako ředitel u Národního divadla v Brně. 
Po dvou letech se vrátil do Prahy, kde zformoval soubor Ústřed-
ního divadla československé armády na Vinohradech, ale pak se 
znovu vrátil do Brna. Nakonec působil v Libeňském divadle S.K. 
Neumanna, odkud odešel do důchodu. Pracoval také jako exter-
ní profesor brněnské divadelní fakulty JAMU a na pražské AMU 
učil herectví. (* 19. 4. 1900 v Holešově) – 50. výročí úmrtí

21. 8. 1924 Zemřela JANALÍKOVÁ, Antonie, pedagožka, propagátorka pa-
cifistického hnutí, esperanta a abstinence, učila v Bystřici pod 
Hostýnem. Vypuknutí 1. světové války ji zastihlo na esperant-
ském sjezdu v Paříži. Po návratu domů byla zatčena a vězněna. 
Po propuštění byla přeložena do Vizovic a pak do Holešova.  
(* 4. 1. 1874 v Holešově) – 90. výročí úmrtí

Vzpomínka na Jana Otáhala
Jan Otáhal by se dožil 10. srpna letošního roku 100 let. Narodil se ve Slavičí-

ně a studentská léta prožil v Hodoníně. Od roku 1939 byl občanem města Holešo-
va. Studoval na univerzitě v Olomouci a Praze, kde byl r. 1956 prohlášen promo-
vaným filologem. Působil na chlapecké měšťanské škole a na středních školách  
v Holešově a v Bučovicích, kde pracoval krátce před odchodem do důchodu. 

Již od šesti let byl členem Sokola, kde se stal cvičitelem i náčelníkem.  
V roce 1957 založil při tělovýchovné jednotě turistický odbor, stal se zde cvičitelem  
a celostátním instruktorem cvičitelů turistiky. V roce 1968 byl zvolen do Ústřed-
ního výboru Čs. svazu turistů. Organizoval výcvikové pobyty v přírodě, vedl 
kurzy moderního táboření a hlavně se věnoval mládeži. Podílel se na organi-
zování holešovského „Otvírání hor“ a spolupracoval na Holešovské stovce přes 
Beskydy i Holešovské padesátce rusavskými kotáry. V padesátých a šedesátých 
letech vedl studentský turistický kroužek. V polovině sedmdesátých let absol-
voval školení a zkoušky značkáře a pak dlouho pečoval o turistické značení  
v Hostýnských vrších. Podílel se na sestavení turistických průvodců „Beskydy  
a Valašsko“ a „Hostýnské a Vizovické vrchy“.

Jan Otáhal byl dlouholetým pracovníkem Vlastivědného kroužku. Zpracoval 
trasu městského památkového okruhu v Holešově a spolupodílel se na vytvoření 
informačních tabulí ve městě. Dlouhá léta byl členem městské letopisecké a měst-
ské názvoslovné komise. Jako kvalifikovaný filolog sestavil zásady pro pojmenování 
ulic. A pro některé sám názvy vymyslel – např. Sportovní, Květná, Hanácká, Slo-
venská apod. Dvě desítky let byl členem redakční rady Zpravodaje města Holešo-
va. Také se podílel na vzniku dvou regionálních publikací – „Památky Holešova“  
a „Rozptýlené památky na Holešovsku“. 1. října 2004 získal Jan Otáhal Velkou pe-
čeť města Holešova spolu se zápisem do Pamětní knihy města Holešova. Tato oce-
nění převzal u příležitosti svých devadesátin. Jan Otáhal zemřel 23. května 2005.

>>> V  každém případě v  těchto dobách shoře-
la snad dřevěná stavba a na jejím místě vznikla 
stavba zděná. Svědčí o tom pozdně gotický sklep 
i nálezy řady renesančních profilovaných kame-
nických prvků z ostění oken a dveří, nalezených 
v druhotných pozicích na dvoře a v dlažbě domu, 

pravděpodobně renesančně a později barokně 
přestavěného. Ostatně mimořádně velké množ-
ství těchto pískovcových překladů, druhotně pou-
žitých do zdí a na další potřeby, se nachází v mno-
ha domech na náměstí i mimo ně – například 
v podzemní místnosti před vjezdem do zámku je 

z těchto překladů oken a dveří 
sestaveno celé schodiště. 

V závěru 16. století tedy 
byl Holešov, resp. minimálně 
jeho centrální část tvořená ny-
nějším náměstím Dr. E. Bene-
še, již výstavným kamenným 
městem. O to výstavnějším, že 
oproti našim původním před-
stavám poslední Šternberkové 
svou mimořádnou stavební 
činností ozdobili Holešov 
dvěma výstavnými kostely 
– nynějším kostelem farním 
a kostelem filiálním (tehdy 
bratrským sborem), které ve 
druhé polovině 16. století už 
dosahovaly délky současných 

barokních staveb (kostel filiální už měl prakticky 
současný půdorys bez kaple Kosmy a Damiana), 
farní kostel byl zřejmě užší – bez v 18. století při-
stavěných bočních lodí a samozřejmě bez Černé 
kaple) a oba měly už tehdy doposud stojící vysoké 
štíhlé věže. 

Většina domů na náměstí ale byla zřejmě pří-
zemních (s výjimkou radnice – nynější č. p. 32)  
a fary (nynější č. p. 40), většinou byly několi-
katraktové – dle pozůstatků středověké parcelace 
je tvořily úzké samostatně zastřešené parcely s úz-
kými trojúhelníkovitými štíty obrácenými do ulič-
ní fronty náměstí. Každý dům tak měl tedy vlastně 
několik souběžných sedlových střech, případně 
ještě na současné parcele bylo několik oddělených 
úzkých domů. Tak tuto situaci zachytilo zřejmě 
nejstarší orientační vyobrazení vzniklé před polo-
vinou 18. století (snad pro potřeby pruské armády, 
chystající se ke vpádu na Moravu při válkách o dě-
dictví rakouské). Právě toto vyobrazení přivedlo 
dřívější generace vlastivědných pracovníků k do-
mněnce o dřevěném charakteru Holešova.

Pokračování příště
Karel Bartošek, Jan Štětina

Pohled na Holešov před polovinou 18. století - střechy staré gotické 
parcelace ještě kolmo k uliční forntě
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21. ROČNÍK BIKEMARATONU DRÁSAL

Před startem popřál a pozdravil závodníky starosta města Pavel Svoboda

První pětice klasického závodu na Grapech

Pavel Bloudný potvrdil roli favorita na 115ti kilometrové trati

Aneta Lochmanová si dojela pro třetí místo ve své kategorii

Jan Jobánek pokořil obří 175ti kilometrovou trať nejrychleji

Galerie vítězů závodů Bikemaratonu Drásal 2014 
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▶ do 31. 10. Lidé na pouti - výstava 
fotografií Dalibora Bednáře - arkády 
v přízemí zámku

▶ do 30. 6. Výstava Mobilní fotografie 
v New Drive Clubu

▶ do 31. 8. Hračky dávné i nedávné - 
prázdninová výstava historických 
hraček - zadní galerie zámku

▶ do 28. 9. Příběh dětí - kresby z terezín-
ského ghetta - výstava kreseb z terezín-
ského ghetta v židovské obřadní síni 
zpřístupněno na požádání v synagoze

▶ do 28. 9. Výstava S: V. U. Mánes Hole-
šov 2014 - sály a chodby 1. patra zámku

▶ 19. 7. Setkání rockových legend 2014 - 
Woodstock Žopy 

▶ 23. 7. Promenádní koncert studentské-
ho smyčcového orchestru Univerzity 
v Lutychu, Belgie - zámecké nádvoří 
(sala terrena)

▶ 25. 7. Akční prázdninová hra pro děti 
od 5 do 10 let pod názvem „Angry 
Birds útočí“ v městské knihovně

▶ 26. 7. Branný závod tříčlenných druž-
stev v zámeckém parku

 (pozvánka uvnitř čísla)
▶ 8. 8. Vzdělávací seminář Mgr. Jana Ma-

chaly pod názvem Historické prameny 
z období okupace v městské knihovně 

▶ 29. 7. - 3. 8. Tradiční festival židovské 
kultury (podrobná pozvánka uvnitř 
čísla)

▶ 3. 8. Zájezd do Třebíče za židovskými 
památkami (pozvánka uvnitř čísla)

▶ 9. - 10. 8. 16. ročník Čmelák model 
show na holešovském letišti 

▶ 10. - 15. 8. Letní škola barokní hudby - 
komorní a závěrečné koncerty v průbě-
hu celého týdne; (podrobná pozvánka 
uvnitř čísla)

▶ 16. 8. Druhý ročník folkového festivalu 
Toulavej (podrobná pozvánka uvnitř 
čísla)

 

Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY 
a MC Srdíčko uvnitř 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
- více www.holesov.info

Fotoreportáž

Na 21. ročníku bikemaratonu Drásal 
padl další rekord

Pořadatelské trio Bachner + Ondrušák + Fojtík sleduje v obecenstvu dojatá maminka bratrů Fojtíkových

Vrcholem večera byl koncert Starých psů Fitness Open jízdu vedl místostarosta R. Seifert

MOPAS oslavil 60. výročí založení

<<< článek uvnitř čísla

<<< článek uvnitř čísla


