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AKTUÁLNĚ

►

Den zdraví a řemesel na 3. ZŠ 
již tuto sobotu

Sezonu na holešovském zámku 
otevřou opět pohádkové postavičky

Kopaná - výsledky, pozvánka 
na jarní sezonu, termínové listiny

Pozvánka na jarní koncerty hudeb-
ního festivalu MUSICA 2015

Nový portál 
strategického rozvoje 
města Holešova

VI. Večer sólistů Holešovského 
komorního orchestru

Holešov - V podvečer poslední únorové so-
boty uvedly MKS Holešov a Holešovský komorní 
orchestr (HKO) pod vedením Ivo Kurečky již VI. 
Večer sólistů v sala terreně holešovského zámku. 
Hosty večera tentokrát byli Ester Moravetzová - 

varhany, Jiří Hammer - lesní roh, Petra Bradáčo-
vá - flétna a hudební skladatel, bubeník, dirigent, 
sbormistr a učitel Hanz Sedlář, který zde kromě 
hry na bubny dirigoval svoji třívětovou skladbu. 

Pokračování v sekci kultura >>>

Prusinovice - Skvělé bezvětrné počasí a opět velká účast 573 závodníků 
(dětí 274, tj. celkem o 24 méně než loni) doprovázely již 22. ročník populární-
ho mezinárodního a velmi těžkého běžeckého závodu Rohálovská desítka. Ten 
se uskutečnil poslední únorovou sobotu v Prusinovicích a je jedním z prvních 
závodů v Česku, který u nás otevírá vytrvaleckou běžeckou sezonu. Jeho po-
řadatelem je kromě mnoha dalších dobrovolníků obec Prusinovice a Běžecký 
klub Holešov. Tradičním sponzorem je i město Holešov, které letos věnovalo 
pořadatelům částku 10 000 Kč. V Prusinovicích si tradičně v rámci Rohálov-
ské desítky zaběhají všechny věkové kategorie včetně těch nejmenších, které 
musí průběžně doprovázet a povzbuzovat jejich rodiče. Vítězství v  hlavním 
závodu letošního ročníku patřilo ale atletům ze zahraničních týmů. Celko-
vým vítězem se stal čtyřiadvacetiletý maďarský závodník László Gregor, který 
náročnou trať zdolal s časem 0:30:59. V ženské kategorii si pro zlato doběhla 
jeho o tři roky starší kolegyně Zita Kácser s časem 0:36:33, oba z BENEDEK 
Teamu Maďarsko. Pokračování v sekci sport >>>

Vítězství v Rohálovské desítce vybojovali atleti z Maďarska

Vážení spoluobčané,
zastupitelé klubu ANO 2011 vytvořili nový
portál strategického rozvoje Holešova
www.strategieholesov.cz. 

Pokračování na str. 3 >>>
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Také v Holešově na nám. Dr. E. Beneše proběhly oslavy masopustu tradičně pod taktovkou skautů.

VI. Večer sólistů v doprovodu HKO byl neobyčejně úspěšný.

Společný komorní koncert Moravských dětí, japonské sopranistky Nao Higano a klavíristky Yukinko Sawa „Sakura a jablíčko“ se konal v sala terreně zámku.  

Fotoreportáž z kulturního života v Holešově
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nový portál 
strategického rozvoje 
města Holešova
>>> Pokračování ze str. 1 

Jedná se o důležitý dokument, který do-
posud neexistoval. Naleznete zde čtyři hlavní 
sekce: 1) Investiční akce, 2) Strategické doku-
menty, 3) Výbory a komise, 4) Další články 
týkající se rozvojových aktivit.

Každá realizovaná i plánovaná investi-
ce města je zde srozumitelně prezentována. 
Každý zde může provést hodnocení dané in-
vestiční akce nebo podat na investici námět. 
Ke každé z  investic zde lze také diskutovat. 
Portál by měl sloužit ke zlepšení komunikace 
mezi městem a občany. 

Ing. Radek Doležel, místostarosta

Pravidelně předkládá vedení města na jednání 
zastupitelstva přehled aktivit za dobu mezi zase-
dáními. Tento přehled ukazuje, jaké jsou aktuální 
problémy a co vše je třeba ve městě řešit a řeší se. 
Kromě pravidelných jednání komisí a výborů pro-
běhlo mimořádné zasedání zastupitelstva města 
včetně pracovního setkání (9. 2. 2015). Projedná-
vala se především možnost zapojení se města do 
programu revitalizace panelových sídlišť – nyní 
je podána žádost na opravu části sídliště Novosa-
dy. Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti  
a nyní se připravují potřebné administrativní kro-
ky, aby žádost a stavba mohly být podpořeny.

Proběhly schůzky s  předsedy a zapisovate-
li komisí a výborů, setkání se všemi zaměstnanci 
MěÚ (leden), pravidelné porady vedení města 
s vedoucími odborů a městskou policií + s Policií 
ČR, zasedání Mikroregionu Holešovsko, soustavně 
probíhá příprava projektů a investičních akcí atd.

Kromě pravidelných schůzek zajišťujících 
chod úřadu se uskutečnilo několik jednání s před-
staviteli společnosti VaK ohledně smluv na provo-
zování vodovodů a kanalizací (jejich aktualizace)  
a příprava opravy ul. 6. května, se společností Indu-
stry Service o nejbližším vývoji v průmyslové zóně 
+ územní plán, umístění Hasičského záchranného 
sboru Zl. kraje v prostorách zóny i o další spoluprá-
ci, proběhly schůzky s předsedy osadních výborů 
a příprava voleb OV v místních částech, podobně 
se vedení města setkalo s veliteli hasičských jedno-
tek Holešova a místních částí, s  vedením Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje především ohledně ul. 
6. května, s  projektovými manažery kr. úřadu se 
připravují projektové možnosti a i návrh na sesta-
vení strategického plánu rozvoje města Holešova, 
probíhá oprava a humanizace Centra pro seniory 
- 4. etapa, podobně se připravuje město na opravu 
a vyřešení potřeb krytého bazénu, proběhlo setkání 
(kromě aktuálního řešení jednotlivých problémů) 
s ředitelkami MŠ, ZŠ a SVČ + MC, s Jednotou bra-

Rámcový přehled činnosti
orgánů města 

trskou, dále také s vedením krajského úřadu – zóna 
(meteoradar), s MKS – akce, rozpočet, se zástupci 
Nár. pam. ústavu ohledně zámku, uskutečnila se 
také podnětná návštěva fy POKART a prohlídka 
prostor i s pojmenováním současné situace v zóně, 
setkání se zástupci Drůbežárny a Farmy Holešov 
k územnímu plánu, se starostou Martinic (pozem-
ky), setkání s výběrovou komisí program regenera-
ce a soutěž historické město – Holešov se umístil na 
1. místě ve Zlínském kraji za rok 2014 a postupuje 
do národního kola atd.

Proběhla také řada společenských setkání  
a kulturních akcí: setkání starostů měst a obcí Zlín-
ského kraje v  Luhačovicích, návštěva europoslan-
kyně MUDr. Olgy Sehnalové, prezentace města na 
veletrzích cest. ruchu (Brno, Bratislava), jednání 
s řediteli příspěvkových organizací – projednávání 
finančních plánů 2015, setkání s  bavorským po-
licejním ředitelem (společenská schůzka) a VaSPŠ 
MV Holešov, novoroční ohňostroj (1. 1.), slavnost-
ní novoroční koncert ve velkém sále holešovského 
zámku (11. 1.), pravidelná jednání plesového výbo-
ru + vyhodnocení plesu (17. 1.), Tříkrálová sbírka 
(9. a 10. 1.), mše za starosty, zastupitele a místní 
politiky - kostel Nanebevzetí P. M. (24. 1.). Dále 
to bylo jednání k Letní škole barokní hudby 2015, 
jednání s o. s. Musica Holešov a MKS – spoluprá-
ce a koordinace festivalu, zápisy do holešovských 
základních škol (6. 2.), školské rada v  1. a 3. ZŠ, 
koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského (4. 2.), 
rada Charity (27. 1.), setkání se zástupci SFK ELKO 
Holešov, setkání s rybáři (spolupráce, náhon, ryb-
níky aj.), s atletickým klubem (p. J. Hřib), jednání 
s dalšími zástupci spolků (zahrádkáři, sokoli, ČČK, 
Castellum, turisti + výroční schůze (22. 1.) atd.), 
výroční schůze o. s. Všetuláci sobě (28. 1.), o. s. 
Vlastivědný kroužek (30. 1.) a ČZS Dobrotice – Sá-
dek (21. 2.), výroční schůze SDH, v MČ masopust 
(ostatky) MČ, Holešov a Všetuly (14. a 15. 2.) atd.

R. Seifert

Je tomu již deset let, co město Holešov koupi-
lo od předešlé majitelky zámek Holešov s přilehlým 
parkem a oborou. Nejednalo se vůbec o jednodu-
chý proces a nebylo lehké přesvědčit odpovědné 
orgány – v  našem případě zastupitelstvo města – 
aby zámek koupilo a tím se zavázalo k investování 
dalších velkých finančních prostředků do opravy, 
zprovoznění a také zajištění provozu tohoto vý-
znamného, ale také rozsáhlého objektu. 

24. 2. 2005 - Zastupitelstvo schválilo nabytí 
budovy zámku vč. přilehlých nemovitostí - staveb  
a pozemků tvořících areál tohoto zámku na zákla-
dě smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy 
kupní a darovací a pověřilo starostu města Ctira-
da Ottu podpisem všech smluvních dokumentů 
souvisejících s nabytím předmětných nemovitostí. 
Starosta podepsal smlouvu o smlouvě budoucí, ve 
které se mimo jiné účastníci dohodli, že pokud do 
dne 8. 3. 2005 neuhradí první vážný zájemce maji-
telce dohodnutou cenu, uzavře tato s městem Ho-

Trochu historie z procesu koupě 
zámku městem

lešovem nejpozději do 15. 3. 2005 smlouvu za pod-
mínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí.

15. 2. 2005 - Je uzavřena smlouva kupní a da-
rovací, ve které majitelka převádí budovu zámku  
a přilehlých nemovitostí do vlastnictví města.

16. 3. 2005 - Je proveden vklad do katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pracoviště Ho-
lešov, čímž se město Holešov stalo vlastníkem bu-
dovy zámku a přilehlých nemovitostí.

31. 3. 2005 - Došlo k fyzickému předání ma-
jetku městu.

Od uvedených událostí město investovalo ve 
spolupráci se státními institucemi do zámku a jeho 
zprovoznění asi 300 milionů korun. Díky této in-
vestici a díky snaze zainteresovaných osob se nyní 
může město Holešov pyšnit jedním z nejvýznam-
nějších kulturních areálů ve Zlínském kraji. Inves-
tice přibližují následné tabulky. >>>

Rudolf Seifert

POZVÁNKA
na setkání vedení 
města s občany
Představitelé holešovské radnice srdečně 
zvou na setkání s občany Holešova i míst-
ních částí:
Holešov – čtvrtek 2. dubna 2015
Začátek v 18.00 hod. – kino Svět
(bývalý klub)
Téma – investice a další potřeby

Všetuly -  úterý 7. dubna 2015
Začátek v 18 hodin – SVČ TyMy (sál)
Hlavním tématem - rekonstrukce ul. 6. května

Místní části:
Hlavní téma – volby nových osadních výbo-
rů a investice v r. 2015

• Žopy - 24. března 2015
   Začátek v 18 hod. – budova OV Žopy

• Količín - 25. března 2015
   Začátek v 18 hod. – sál hostince

• Dobrotice – 26. března 2015
   Začátek v 18 hod. – sádek Dobrotice

• Tučapy - 31. března 2015
   Začátek v 18 hod. – sál OV Tučapy (školka)

Tato setkání se již v minulosti osvědčila jako 
podnětná a prospěšná, proto je vedení radni-
ce chce znovu obnovit a realizovat. Připravte 
si své dotazy, podněty, návrhy na téma, co je 
třeba aktuálně řešit, co Vás trápí a je třeba 
zlepšit nebo naopak co se Vám líbí, v  čem 
byste mohli být vedení radnice prospěšní  
a nápomocni. 

Rudolf Seifert, starosta města Holešova
Ing. Radek Doležel, Bc. Jaroslav Chmelař, 

místostarostové města Holešova     
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Zámek - investice      
Rok Název akce Finance město Dotace Popis

2005 Statické posouzení zámku Holešov  1 005 550,00 Kč  -   Kč Projektovou dokumentaci na statické zajištění zámku vypracovala 
firma Profix, s. r. o., Bystřice pod Hostýnem. 

2006 Holešov, zámek, celková postupná ob-
nova - statika 2 112 569,50 Kč 1 850 000,00 Kč

Stavební práce na statickém zabezpečení zámku prováděla firma 
KOS CONSULT s. r. o., Přerov a další etapu firma HS- POZEMNÍ 
STAVBY s. r. o., Brno. Dotaci poskytlo Ministerstvo kultury.

2007 Napojení objektu zámek na kotelnu 
PK 20    7 320 967,50 Kč  2 425 000,00 Kč Stavební práce na připojení zámku na kotelnu prováděla firma. Do-

taci poskytl SFŽP.

2007 Holešov, zámek, statické zajištění 
objektu  237 573,00 Kč  800 000,00 Kč 

Stavební práce na statickém zabezpečení zámku prováděla firma 
HS - POZEMNÍ STAVBY s. r. o., Brno. Dotaci poskytlo Minister-
stvo kultury.

2007 Rekonstrukce kulturního a společen-
ského centra, 1. etapa- 1. A  10 000 000,00 Kč  25 000 000,00 Kč 

 Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov a do-
taci poskytlo Ministerstvo financí. Jednalo se o  rekonstrukci tech-
nických instalací. 

2007 Projektová dokumentace na rekon-
strukci zámku - doplatek  1 506 620,00 Kč  -   Kč Projektovou  dokumentaci vypracovala firma S-projekt a. s., Zlín.

2007 Zadávací dokumentace na rekonstrukci 
zámku I. etapa  1 782 620,00 Kč  -   Kč Zadávací dokumentaci vypracovala firma S-projekt a. s., Zlín.

2008 Záchrana a restaurování kulturní pa-
mátky - Zámek Holešov - salla terrena  5 270 502,00 Kč  1 000 000,00 Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov 

a dotaci poskytl Zlínský kraj.  

2008 Rekonstrukce kulturního a společenské-
ho centra Holešov - 1. etapa -1. A část  8 320 303,00 Kč  -   Kč  Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov  

2008 Rekonstrukce kulturního a společen-
ského centra Holešov - 1.etapa -1.B část   10 044 446,00 Kč  29 000 000,00 Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov

2008 Rekonstrukce kulturního a společen-
ského centra - střecha, fasáda 450 000,00 Kč  -   Kč Projektovou dokumentaci na střechu a fasádu vypracovala firma 

projekce LOCHMAN s. r. o., Holešov. 

2008 Rekonstrukce kulturního a společen-
ského centra - II. NP a III. NP 2 433 550,00 Kč  -   Kč Projektovou dokumentaci vypracovala firma projekce 

LOCHMAN s. r. o., Holešov. 

2008 Holešov, areál zámku č.p. 190 - statika  879 879,00 Kč  3 500 000,00 Kč Stavební práce na statickém zabezpečení zámku prováděla firma 
RAPOS,spol.s r.o., Holešov. Dotaci poskytlo Ministerstvo kultury.

2009 Rekonstrukce kulturního a společen-
ského centra Holešov - 1. etapa -1. B část  25 904 188,67 Kč  50 000 000,00 Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS,spol.s r.o., Holešov a dotaci 

poskytlo Ministerstvo financí. 

2009
Rekonstrukce kulturního a společen-
ského centra Holešov - 1. etapa - 1. A 
část-vybavení 

 6 578 389,00 Kč  -   Kč 
Vybavení zámku nábytkem provedly firmy LENA NÁBYTEK,  
s. r. o., Holešov, INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., Brno, InterSedie.
cz s r. o., Praha. 

2009 Rekonstrukce horní části zámku  1 380 000,00 Kč  -   Kč Projektovou dokumentaci vypracovala firma projekce 
LOCHMAN s. r. o., Holešov. 

2009 Holešov, areál zámku č.p. 190 - statika  705 362,00 Kč  2 800 000,00 Kč Stavební práce na statickém zabezpečení zámku prováděla firma 
RAPOS, spol. s r. o., Holešov. Dotaci poskytlo Ministerstvo kultury.

2010 Rekonstrukce zámku
- prohlídkový okruh II.NP 5 035 160,00 Kč  -   Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov, jedna-

lo se o dokončení místností prohlídkového okruhu v 2. NP. 

2010 Rekonstrukce zámku 1. etapa 18 629 639,00 Kč  -   Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov. 

2010 Rekonstrukce zámku 2. etapa 96 000,00 Kč  -   Kč Provedení výběrového řízení na dodavatele stavby firmou MCI 
SERVIS, s. r. o., Zlín. 

2010 Operační středisko městské policie 
v zámku 986 856,00 Kč  -   Kč 

Přestěhování městské policie na zámek. Stavební práce prováděla 
firma RAPOS, spol.s r. o., Holešov a. s. Jednalo se i o propojení 
kamerového systému a zrekonstruování prostor. 

2011 Rekonstrukce zámku 
- prohlídkový okruh II. NP  1 999 775,00 Kč  -   Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov, jedna-

lo se o dokončení místností prohlídkového okruhu v 2. NP. 

2012 Rekonstrukce zámku 2. etapa -  střecha  -   Kč  15 000 000,00 Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov 
a dotaci poskytlo Ministerstvo financí. 

2013 Rekonstrukce zámku 2. etapa - střecha  4 746 785,00 Kč  -   Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov.

2013 Rekonstrukce zámku 2. etapa - nádvoří  4 813 316,00 Kč  -   Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov.

2014 Rekonstrukce zámku 2. etapa - předláž-
dění nádvoří  321 388,00 Kč  -   Kč Stavební práce prováděla firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov.

 122 561 438,67 Kč 131 375 000,00 Kč 

Celková cena  253 936 438,67 Kč 
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Skut. náklady na pořízení a rekonstrukci zámku v r. 2005 – 2014
INVESTICE CELKEM V TIS. KČ           

zámek částka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

statika zámku 13 703 3 963 1 845 4 390 3 505

pořízení zámku 13 965 13 965

napojení na kotelnu 10 000 15 2 659 7 326

osvětlení 77 77

projekty a studie 7 352 1 181 1 233 3 290 1 648

sklepy - odvlhčení 572 286 286

piano 124 124

zám. zahrada 605 349 256

ostatní 223 5 218

I. et. - vodo, topo, el. 35 142 35 142

sala terrena 6 271 6 271

část příz. a I. patra 45 189 45 189

sklepy, zbytek příz. a I. patra 101 795 75 904 23 891 2 000

hosp. budova 1 000 1 000

II. patro 0

vybavení sklep 6 578 6 578

střecha + fasáda 19 747 15 000 4 747

restaurace 7 000 7 000

nádvoří 5 134 4 813 321

hájenka 360 360

ploty 0

rybníky 0

zoo koutek 0

KAPIT. VÝDAJE 274 156 15 711 8 141 48 150 58 716 85 987 23 891 2 000 15 000 16 560 681
           

Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ           

vybavení sálů 8 000 8 000

pódium 998 998

provozní náklady 8 998 0 0 0 0 8 998 0 0 0 0 0
           

Z TOHO DOTACE 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

dary 246 246

dotace kotelna 2 425 2 425

dotace statika 6 150 1 850 800 3 500

dotace hl. budova 106 800 25 000 29 000 52 800

dotace sklepy 400 200 200

dotace hvězdárna 78 78

dotace projekt 1 000 1 000

dotace hájenka 180 180

dotace plot 153 153

dotace zahrada 2 496 240 2 000 256

dotace sala terrena 1 000 1 000

dotace střecha 15 000 15 000

dary a dotace 135 928 240 4 449 29 939 33 500 52 800 0 0 15 000 0 0
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3. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
9. února 2015, mimo jiné  
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala 
26. ledna 2015;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit  
1. prodej částí městských pozemků p. č. 968/1, ostatní 
plocha, a p. č. 968/2, ostatní plocha, o výměře určené dle 
GPL č. 1137-42/2007 - 62 m2, k. ú. Všetuly, Mgr. Rad-
ku Robešovi za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto 
prodejem spojené.
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 29. 5. 2015. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení 
platnost. 2. prodej částí městských pozemků p. č. 968/1, 
ostatní plocha, a p. č. 968/2, ostatní plocha, o výměře 
určené dle GPL č. 1137-42/2007 - 58 m2, k. ú. Všetuly, 
Stanislavu a Marii Robešovým za kupní cenu 200 Kč/m2 
+ náklady s tímto prodejem spojené. Smlouva musí být 
uzavřena v termínu do 29. 5. 2015. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 3. zveřej-
nění záměru prodeje městského pozemku p. č. 968/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, k. ú. Všetuly, 
dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pro-
dej částí městských pozemků p. č. 705/1, ostatní plo-
cha, a p. č. 1038/3, ostatní plocha, o celkové výměře cca  
220 m2, k. ú. Všetuly, Petře Ležákové za kupní cenu  
200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené. Smlouva 
musí být uzavřena v termínu do 29. 5. 2015. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pro-
dej městských pozemků p. č. 1720/11, zahrada, o výměře 
159 m2, p. č. 1720/37, ostatní plocha, o výměře 265 m2, 
p. č. 1726/1, orná půda, o výměře 40 m2, p. č. 1735/2, 
zahrada, o výměře 38 m2 a p. č. 1738/2, zahrada, o vý-
měře 144 m2, vše k. ú. Holešov, společnosti LIDL Česká 

republika, v. o. s., zastoupena společníkem - společností 
Lidl Holding, s. r. o., za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady 
s prodejem spojené, dle předloženého návrhu smlouvy  
o smlouvě budoucí kupní;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
úplatné nabytí části pozemku p. č. 1039/2, ostatní plo-
cha, o výměře cca 2.300 m2, k. ú. Všetuly, z majetku Mi-
loše Piska a Pavla Pospíšila do majetku města Holešova 
za kupní cenu 190 Kč/m2;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zve-
řejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 
710, p. č. 709/1, p. č. 705/53, p. č. 705/1, vše k. ú. Všetuly, 
dle předloženého návrhu;
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýr-
ské sítě na pozemku p. č. 3621, k. ú. Dobrotice, pro spo-
lečnost 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 25733591, v souvislosti se stavbou „Dobrotice - kabel 
NN, Janoštiak“ dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit změ-
nu usnesení č. ZM 8/2014 z 25. 2. 2014 týkající se návrhu 
smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti s ukončenou 
stavbou „Holešovsko sever - kanalizace“ dle předložené-
ho návrhu;
schválila vícepráce a méněpráce pro akci „Humanizace 
Centra pro seniory v Holešově“ dle předloženého sou-
pisu;
schválila 1. zadání veřejné zakázky „Humanizace Cent-
ra pro seniory v Holešově - 4. etapa“. 2. písemně vyzvat 
k podání nabídky tyto společnosti: 1. VW WACHAL, 
a. s., Kroměříž, Tylova 220/17; 2. MANAG, a. s., Zlín, 
Zarámí 92; 3. RAPOS, spol. s r. o., Holešov, Nerudova 
325; 3. členy a náhradníky komise pro otevírání obálek 

a komise pro posouzení a hodnocení nabídek: - členo-
vé: 1. Bc. Jaroslav Chmelař, 2. Mgr. Ivana Bozděchová,  
3. Ing. Stanislav Julíček, 4. Radka Stratilová, 5. Ing. Vla-
dimír Lochman, 6. Ing. Martin Koplík, 7. Ludmila Hře-
ben Štaudnerová; náhradníci:
1. Mgr. Rudolf Seifert, 2. Ladislav Vyňuchal, 3. Milan 
Roubalík, 4. Ing. Aleš Trněný, 5. Monika Partyková,  
6. Ing. Pavel Karhan, 7. Jiřina Hradilová; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit roz-
počtové opatření č. 1/2015 podle předloženého a upra-
veného návrhu;
projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí 
rady města za období prosinec/2014 a leden/2015;
schválila aktualizaci „Přílohy č. 1 - Svěřený majetek  
k hospodaření - ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací“ v předloženém znění;
I schválila příspěvkovým organizacím: 1. Základní ško-
la Holešov, 2. Základní škola Holešov, 3. Základní ško-
la Holešov, Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, 
okres Kroměříž, Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, 
okres Kroměříž, Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Stře-
disko volného času, příspěvková organizace, Ústřední 
školní jídelna Holešov, Centrum pro seniory, příspěv-
ková organizace rozpis finančního plánu na rok 2015 
včetně plánu odpisů majetku dle předloženého návrhu;  
II stanovila závazné ukazatele: 1) dodržení čerpání nákla-
dů podle syntetických účtů a 2) dodržení čerpání fondů;
I vzala na vědomí vzdání se funkce Mgr. Rudolfa Seiferta 
člena školské rady při 1. Základní škole Holešov, školské 
rady při 2. Základní škole Holešov a školské rady při  
3. Základní škole Holešov; II jmenovala Ing. Radka Do-
ležela členem školské rady při 1. Základní škole Holešov, 
školské rady při 2. Základní škole Holešov a školské rady 
při 3. Základní škole Holešov s účinností od 10. 2. 2015.

schválilo předložený a upravený program jednání Zastu-
pitelstva města Holešova konaného dne 9. února 2015;
schválilo ověřovateli zápisu Ing. Jaromíra Tomšů a Ludmilu 
Hřeben Štaudnerovou; schválilo návrhovou komisi ve slože-
ní: Libor Liška, Mgr. Svatava Ságnerová a Mgr. Jan Koláček; 

1. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo 9. února 2015, mimo jiné

schválilo 1. podání žádosti o dotaci na „Regeneraci 
panelového sídliště Novosady“ a 2. finanční spoluúčast 
projektu ve výši 30 % uznatelných nákladů;
neschválilo doplnění jednacího řádu Zastupitelstva 
města Holešova v čl. X – zápis z jednání zastupitelstva 

města v bodu 2 takto: „Nedílnou součástí zápisu je vý-
pis hlasování, ve kterém je ke každému projednávanému 
bodu jednání (pokud je k příslušenému bodu programu 
navrhováno přijetí usnesení) uvedeno jmenovitě, jak 
který zastupitel hlasoval.“

schválilo předložený a upravený program jednání Zastu-
pitelstva města Holešova konaného 23. února 2015;
schválilo ověřovateli zápisu MUDr. Ivana Manďáka  
a Mgr. Janu Slovenčíkovou;
schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Lenka 
Dúbravčíková, Zdeněk Hlobil a Oldřich Rektořík; 
vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřa-
du o plnění usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva 
města Holešova konaného 22. prosince 2014 a mimořád-
ného zasedání 9. února 2015;
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti or-
gánů města od posledního jednání Zastupitelstva města 
Holešova; 
schválilo termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova 
ve II. pololetí 2015 od 16 hod. takto: 21. 9., 2. 11. a 14. 12;
schválilo revokaci usnesení zastupitelstva města č. 
2/2001/18 ze dne 19. 4. 2001, kterým uložilo radě města, 
aby k projednávání veřejných zakázek v hodnotě díla nad 
100 tis. Kč byli přizváni zástupci Kontrolního výboru, Fi-
nančního výboru a Komise výstavby;
schválilo úpravu jednacího řádu výborů Zastupitelstva 
města Holešova dle předloženého návrhu;

2. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 23. února 2015, mimo jiné

pověřilo v souladu s ustanovením § 11 a) zák. č. 301/2000 
Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, pro 
volební období 2014–2018 do funkce obřadníka (oddá-
vajícího) s právem užívat závěsný odznak s velkým stát-
ním znakem ČR tyto členy Zastupitelstva města Hole-
šova: Ing. Pavel Karhan, PaedDr. Zdeněk Janalík, Mgr. 
Svatava Ságnerová, Ing. Martin Koplík; 
zvolilo dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, pro volební období 2014–
2018: předsedkyní Strategického výboru Zastupitel-
stva města Holešova Mgr. Janu Slovenčíkovou; členy 
Strategického výboru Zastupitelstva města Holešo-
va: Luděk Hradil, Ing. Pavel Karhan, Pavel Krkavec,  
Mgr. Milan Fritz, Ing. Jaromír Tomšů a Ludmila Hře-
ben Štaudnerová; 
schválilo změnu usnesení č. ZM 8/2014 ze dne 25. 2. 
2014 týkající se smlouvy o zřízení služebnosti v souvis-
losti s ukončenou stavbou „Holešovsko sever - kanaliza-
ce“ dle předloženého návrhu; 
I schválilo 1. rozpočtové opatření města Holešova č. 
1/2015 dle předloženého a doplněného návrhu. 2. roz-
dělení objemu finančních prostředků vyčleněných v roz-

počtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešo-
va dle předloženého návrhu; II pověřilo starostu města 
Mgr. Rudolfa Seiferta předložit návrh obsahující finanč-
ní náročnost opravy objektu mateřské školy a fotbalové-
ho hřiště místní části Tučapy včetně časové posloupnosti 
na příští zasedání zastupitelstva města; 
schválilo 1. prodej částí městských pozemků p. č. 968/1, 
ostatní plocha, a p. č. 968/2, ostatní plocha, o výměře 
určené dle GPL č. 1137-42/2007 - 62 m2, k. ú. Všetuly, 
Mgr. Radku Robešovi za kupní cenu 200 Kč/m2 + ná-
klady s tímto prodejem spojené. Smlouva musí být uza-
vřena v termínu do 29. 5. 2015. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 2. prodej 
částí městských pozemků p. č. 968/1, ostatní plocha,  
a p. č. 968/2, ostatní plocha, o výměře určené dle GPL č. 
1137-42/2007 - 58 m2, k. ú. Všetuly, Stanislavu a Marii 
Robešovým za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto 
prodejem spojené.
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 29. 5. 2015. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení 
platnost;  

>>>
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>>> schválilo prodej částí městských pozemků p. č. 
705/1, ostatní plocha, a p. č. 1038/3, ostatní plocha,  
o celkové výměře cca 220 m2, k. ú. Všetuly, Petře Ležáko-
vé za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené. Smlouva musí být uzavřena v termínu do 29. 5. 
2015. Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto 
usnesení platnost;
I neschválilo prodej městských pozemků p. č. 1720/11, 
zahrada, o výměře 159 m2, p. č. 1720/37, ostatní plocha, 
o výměře 265 m2, p. č. 1726/1, orná půda, o výměře 40 
m2, p. č. 1735/2, zahrada, o výměře 38 m2 a p. č. 1738/2, 
zahrada, o výměře 144 m2, vše k. ú. Holešov, společnosti 
LIDL Česká republika, v. o. s., zastoupena společníkem - 
společností Lidl Holding, s. r. o., za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené, dle předloženého ná-
vrhu; II uložilo zastupitelským klubům předložit do 14 
dnů připomínky ke smlouvě o smlouvě budoucí;
neschválilo úplatné nabytí části pozemku p. č. 1039/2, 
ostatní plocha, o výměře cca 2 300 m2, k. ú. Všetuly,  
z majetku Miloše Piska a Pavla Pospíšila do majetku 
města Holešova za kupní cenu 190 Kč/m2; 
schválilo zveřejnění záměru prodeje částí městských po-
zemků p. č. 710, p. č. 709/1, p. č. 705/53 a p. č. 705/1, vše 
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu; 
schválilo zveřejnění záměru prodeje městského pozem-
ku p. č. 968/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, 
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu;
I schválilo bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to po-

zemků st. p. č. 173, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je 
stavba bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p. č. 
st. 173, st. p. č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
je stavba bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p. č. 
st. 299, p. č. 246/5, trvalý travní porost, p. č. 246/6, ostat-
ní plocha, sportoviště, zapsaných na LV č. 60000 pro kat. 
území Žopy, obec Holešov, z vlastnictví ČR Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Holešov se všemi součástmi a příslušenstvím; zří-
zení k převáděným nemovitým věcem, a to pozemkům 
st. p. č. 173, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stav-
ba bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p. č. st. 
173, st. p. č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je 
stavba bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p. č. st. 
299, p. č. 246/5, trvalý travní porost, p. č. 246/6, ostatní 
plocha, sportoviště, zapsaných na LV č. 60000 pro kat. 
území Žopy, obec Holešov, věcného práva spočívajícího 
v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit převáděné 
nemovité věci a nezatížit je zástavním právem po dobu 
30 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví; smlouvu 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/BKM/468/
2015-BKMM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v předloženém znění; II pověřilo starostu 
města Mgr. Rudolfa Seiferta podpisem této smlouvy;
schválilo „Statut Fondu kultury, sportu a vzdělávání“ 
města Holešova dle předloženého návrhu; 
schválilo plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Holešova na I. pololetí 2015 dle předloženého 
návrhu; 
schválilo plán kontrolní činnosti Finančního výboru Za-
stupitelstva města Holešova na I. pololetí 2015 dle před-
loženého návrhu; 
schválilo záštitu nad pohybovým projektem „Holešov-
ské děti v pohybu“ v letech 2015-2018;
uložilo starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi předložit 
technická řešení nevyhovujících přechodů ve městě včetně 
finanční náročnosti, časového harmonogramu a návrhu me-
moranda k této akci na příští zasedání zastupitelstva města; 
schválilo úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města 
Holešova v čl. X – Zápis z jednání zastupitelstva, bod 1) 
takto: Zápis z průběhu jednání zastupitelstva města poři-
zuje pověřená pracovnice městského úřadu. Zápis musí 
být pořízen do 7 dnů po ukončení zasedání zastupitel-
stva města a uložen na městském úřadě k nahlédnutí. 
Zápis bude po úpravě v souvislosti se zákonem o ochraně 
osobních údajů zveřejněn na webových stránkách města;
uložilo tajemníkovi MěÚ Ing. Františku Fuitovi připra-
vit podklady pro jednání Zastupitelstva města Holešova  
27. 4. 2015, umožňující zveřejňování zvukového záznamu 
tohoto jednání na webových stránkách města Holešova; 
neschválilo zřízení funkce tiskového mluvčího - redaktora; 
uložilo starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi před-
ložit komplexní materiál zabývající se analýzou součas-
ného havarijního stavu náhonu z Dobrotic do zámku 
včetně návrhu řešení.

vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala 
9. února 2015; 
neschválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlaj-
ka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 
2015;
vzala na vědomí předloženou výroční zprávu o vyřizo-
vání stížností a petic v roce 2014;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zve-
řejnění záměru prodeje trafostanice T39, transformátoru 
a zemního kabelu NN, společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
na pozemku p. č. 3108/1, k. ú. Holešov, vybudované  
v souvislosti se stavbou „Nízkorozpočtové domy, ul. Bo-
řenovská“ dle předloženého návrhu;
schválila zveřejnění záměru provozování vodovodu  
a kanalizace pro veřejnou potřebu dle předloženého  
návrhu;
schválila pro zakázku „Rekonstrukce stromořadí, mo-
biliáře a mlatových cest v zámecké zahradě“ jako nejvý-
hodnější nabídku společnosti: 1/ pro zahradnické práce: 
AGRO Brno - Tuřany, a. s., Dvorecká 521/27, Brno; 2/ 
pro stavební práce: Green project, s. r. o., Soblahovská 
7262/2A, Trenčín a pověřila starostu města Mgr. Rudolfa 
Seiferta podpisem smluv;

4. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
23. února 2015, mimo jiné

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit úpra-
vu jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Holešova 
dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit dle § 84 
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, pro volební období 2014–2018: předsedky-
ní Strategického výboru Zastupitelstva města Holešova 
Mgr. Janu Slovenčíkovou a členy Strategického výboru 
Zastupitelstva města Holešova: Luděk Hradil, MVDr. 
Zbyněk Miklík, Pavel Krkavec, Mgr. Milan Fritz, Ing. Ja-
romír Tomšů a Ludmila Hřeben Štaudnerová;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova pověřit  
v souladu s ustanovením § 11 a) zák. č. 301/2000 Sb.,  
o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, pro 
volební období 2014–2018 do funkce obřadníka (oddá-
vajícího) s právem užívat závěsný odznak s velkým stát-
ním znakem ČR členy Zastupitelstva města Holešova dle 
předloženého a upraveného návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit roz-
počtové opatření č. 1/2015 včetně předloženého a upra-
veného návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit  
1. bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků st. 
p. č. 173, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba 
bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p. č. st. 173, 

st. p. č. 299, zastavěná plo-
cha a nádvoří, součástí je 
stavba bez čp/če, jiná st., 
stavba stojí na pozemku p. 
č. st. 299, p. č. 246/5, trvalý 
travní porost, p. č. 246/6, 
ostatní plocha, sportoviště, 
zapsaných na LV č. 60000 
pro kat. území Žopy, obec 
Holešov z vlastnictví ČR 
Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Ho-
lešov se všemi součástmi  
a příslušenstvím; 2. zřízení 
k převáděným nemovitým 
věcem, a to pozemkům st. 
p. č. 173, zastavěná plo-
cha a nádvoří, součástí je 
stavba bez čp/če, obč. vyb., 

stavba stojí na pozemku p. č. st. 173, st. p.č. 299, zastavě-
ná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 
stavba stojí na pozemku p. č. st. 299, p. č. 246/5, trvalý 
travní porost, p. č. 246/6, ostatní plocha, sportoviště, za-
psaných na LV č. 60000 pro kat. území Žopy, obec Ho-
lešov, věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele 
(povinného) nezcizit převáděné nemovité věci a nezatí-
žit je zástavním právem po dobu 30 let ode dne jejich 
nabytí do svého vlastnictví; 3. smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zří-
zení věcného práva č. UZSVM/BKM/468/2015-BKMM 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
v předloženém znění;
I schválila příspěvkové organizaci: Městské kulturní 
středisko, příspěvková organizace, rozpis finančního plá-
nu na rok 2015 včetně plánu odpisů majetku dle předlo-
ženého návrhu; II stanovila      
 závazné ukazatele: 1) dodržení čerpání nákladů podle 
syntetických účtů a 2) dodržení čerpání fondů;
I vzala na vědomí dopis Mgr. Jitky Heryánové, ve kte-
rém se vzdává funkce ředitelky 3. Základní školy Hole-
šov; II schválila vyhlášení konkursního řízení na funkci 
ředitele/ředitelky 3. Základní školy Holešov dle předlo-
ženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit „Sta-
tut Fondu kultury, sportu a vzdělávání“ města Holešova 
dle předloženého návrhu;
rozhodla jako jediný společník obchodní společnosti 
Technické služby Holešov, s. r. o., v souladu s ustanove-
ním § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, plnící funkci valné hromady, takto: jmenovala členy 
dozorčí rady společnosti pro období od 23. 2. 2015 do  
22. 2. 2019 ve složení: Pavel Svoboda, Ing. Pavel Karhan, 
Ing. Jaromír Tomšů, Ing. Martin Koplík, Josef Janoš, Du-
šan Sklenář, Tomáš Jurášek; 
rozhodla jako jediný společník obchodní společnosti 
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., v souladu  
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, plnící funkci valné hromady, takto: jmeno-
vala členy dozorčí rady společnosti pro období od 23. 2. 
2015 do 22. 2. 2019 ve složení: Bc. Renata Lochmanová, 
Josef Bartošek, Ing. Stanislav Zbranek, Dušan Miklík, 
Ing. Martin Knápek, Karel Nedorostek, Ing. Jana Šťastná; 
schválila programové prohlášení Rady města Holešova 
pro volební období 2014-2018 dle předloženého návrhu.
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Městský úřad Holešov, útvar územního plá-
nování a architekta města jako pořizovatel Územ-
ního plánu Rymice oznamuje konání veřejného 
projednání návrhu Územního plánu Rymice, 
které se uskuteční dne 7. 4. 2015 v 16.00 hod. 
v hasičské zbrojnici v Rymicích (č. p. 173).

Návrh je vystaven k  veřejnému nahlédnutí 
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty 
pro uplatnění připomínek a námitek (tj. od 2. 3. 
do 14. 4. 2015 včetně) u pořizovatele na Měst-
ském úřadu Holešov, útvaru územního plánování 
a architekta města, Masarykova 628, dveře č. 315 
a na Obecním úřadu Rymice. Úplné znění návr-

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 
Územního plánu Rymice 

hu je zveřejněno na webových stránkách města 
Holešova na adrese: http://www.holesov.cz/mest-
sky-urad/utvar-uzemniho-planovani-a-architek-
ta-mesta/uzemne-planovaci-dokumentace-roz-
pracovana/uzemni-plan-rymice.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného pro-
jednání může každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby námitky. Námitky proti návrhu 
územního plánu mohou podat pouze vlastníci po-
zemků a staveb dotčených návrhem řešení, opráv-
něný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí 
obsahovat požadavky uvedené v § 52 odst. 3 sta-
vebního zákona, tj. odůvodnění námitky, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezení území dotčené námitkou.

K později uplatněným připomínkám a ná-
mitkám se nepřihlíží.

Námitky a připomínky opatřené identifikač-
ními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, 
podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: 
Městský úřad Holešov, útvar územního plánování 
a architekta města, Masarykova 628, 769 17 Ho-
lešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová 
útvar územního plánování

a architekta města

Městský úřad Holešov, útvar územního 
plánování a architekta města jako pořizovatel 
Územního plánu Holešov oznamuje konání opa-
kovaného veřejného projednání upraveného 
návrhu Územního plánu Holešov s  odborným 
výkladem, které se uskuteční ve čtvrtek 9. 4. 2015 
v  16.00 hod. v  Holešově v prostorách bývalého 
DRIVE CLUBU – vchod z kina Svět.

K  opakovanému veřejnému projednání po-
řizovatel přistoupil z  důvodu podstatné úpravy 
návrhu územního plánu po veřejném projednání. 
Předmětem opakovaného veřejného projedná-
ní jsou pouze části řešení, které byly změněny od 
veřejného projednání. Měněné části jsou uvedeny 
v části B.1. Odůvodnění územního plánu v kapitole 
4.2.4. Úprava dokumentace po veřejném projednání. 

Návrh Územního plánu Holešov je vystaven 
k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné 

Oznámení o konání opakovaného veřejného
projednání návrhu Územního plánu Holešov

vyhlášky do konce lhůty pro uplatnění připomínek, 
námitek a stanovisek (tj. od 4. 3. do 16. 4. 2015 
včetně) u pořizovatele na Městském úřadu Hole-
šov, útvaru územního plánování a architekta města, 
Masarykova 608, Holešov, dveře č. 315 a zveřejněn 
na internetových stránkách města Holešova na ad-
rese: http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-
-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/uzem-
ne-planovaci-dokumentace-rozpracovana. 

Pro přehlednost je na uvedené internetové 
adrese zveřejněn přehled všech měněných částí, 
přehled úprav grafické části Územního plánu Ho-
lešov po veřejném projednání a srovnávací texty.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného 
veřejného projednání může každý uplatnit své při-
pomínky a dotčené osoby námitky, a to k částem, 
které byly od veřejného projednání změněny. 
Námitky proti měněným částem územního plánu 

mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor  
a zástupce veřejnosti. Námitky musí obsahovat 
požadavky uvedené v § 52 odst. 3 stavebního zá-
kona, tj. odůvodnění námitky, údaje podle katast-
ru nemovitostí dokladující dotčená práva a vyme-
zení území dotčeného námitkou.

K později uplatněným připomínkám a ná-
mitkám se nepřihlíží.

Námitky a připomínky opatřené identifikač-
ními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, 
podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: 
Městský úřad Holešov, útvar územního plánování 
a architekta města, Masarykova 628, 769 17 Ho-
lešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
útvar územního plánování

a architekta města

Pro mnoho Holešovanů oblíbené a až po-
věstné místo výletů a kulturních akcí bylo řadu 
posledních let předmětem velké aktivity vedení 
města Holešova směřující k jeho bezúplatnému 
nabytí městem od státu.

První zmínky o areálu v kronice tehdy sa-
mostatné obce Žopy jsou z roku 1951. Tehdy byl 
spolu s fotbalovým hřištěm pod lesem využíván 
místními fotbalisty, později žopskými myslivci. 
V polovině sedmdesátých let minulého století 
získala obec Žopy titul nejlepší obec Jihomorav-
ského kraje, spojený s finanční dotací, kterou vy-
užila na obnovu a vybavení areálu. Od roku 1976 
se areálu ujímají žopští hasiči, tedy Svaz požární 
ochrany Žopy. Hasiči se o areál příkladně starají, 
a to jak po stránce jeho společenského a kulturní-
ho využití, tak i investic - dokončují hlavní budo-
vu, stavějí udírnu, stánek, studnu.

Obec Žopy se v roce 1976 spojuje s Holešo-
vem, a tudíž i areál přechází do správy Místního 
národního výboru Holešov. V tehdejší době práv-
ně splýval obecní a státní majetek, což později 

Areál výletiště Žopy se dostal do majetku města Holešova
vyvolalo komplikace. V roce 1984 uzavřel MěNV 
Holešov hospodářskou smlouvu se základní or-
ganizací Svazu požární ochrany Holešov (Žopy), 
kterou areál výletiště přenechal hasičům k trva-
lému užívání.

Po společenských a politických změnách  
v našem státě se začaly definovat vlastnické vzta-
hy mezi státem a obcemi. Okresní úřad Kroměříž 
jako zástupce státu v roce 1995 požádal o zápis 
areálu v katastru nemovitostí na stát. Po zániku 
okresních úřadů bylo vlastnictví areálu převede-
no na Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových. Od roku 2000 požádalo město Holešov 
několikrát o převod žopského areálu do majetku 
města, ale bezvýsledně. Až do roku 2015 měla 
tedy formálně bránit převodu areálu na město 
smlouva o výpůjčce hasičům.

Dne 26. 11. 2012 sdělil po jednáních s ve-
dením města Holešova Sbor dobrovolných ha-
sičů Žopy Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, že souhlasí s bezúplatným 
převodem žopského areálu do vlastnictví města 
Holešova, a to za předpokladu, že ze strany měs-

ta bude i nadále zachováno využití kulturního  
a sportovního areálu pro práci s dětmi a mlá-
deží, pro účely výcviku a trénování jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Žopy a dále pro po-
třeby občanů, zejména k pořádání sportovních 
a kulturních akcí. Přesto úřad opětovně odmítl 
převod na město uskutečnit.

Na opakované naléhání města proběhla 
v  prosinci 2014 na Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových v  Kroměříži schůzka, 
kde předmětem jednání bylo mj. blížící se da-
tum skončení zákonné výpůjčky pro SDH Žopy  
a projednání dalších variant převodů vlastnic-
kých práv areálu.

O dalším nakládání s majetkem, tzn. pozem-
ků vč. staveb v areálu, rozhodovala v lednu 2015 
komise pro hospodaření s majetkem Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových v Praze. 
Dle jejích závěrů mohl být areál např. prodán ve 
veřejné dražbě, mohla být uzavřena smluvní vý-
půjčka s SDH Žopy s  tím, že by areál zůstal ve 
vlastnictví státu a případně mohl být schválen 
bezúplatný převod na město Holešov. >>>
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>>> Na základě opravdu mimořádně aktiv-
ního vyjednávání a vyvíjeného tlaku nakonec ještě 
v lednu letošního roku Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových schválil bezúplatný převod 
areálu pod lesem na město Holešov s podmínka-
mi věcného práva spočívajícího v závazku města 
Holešova nezcizit tyto nemovitosti a nezatížit je 

zástavním právem po dobu 30 let. Převedený areál 
se musí nadto využívat pouze pro účely kulturní, 
sportovní a tělovýchovné, pro práci s dětmi a mlá-
deží a pro účely výcviku jednotky sboru dobro-
volných hasičů, nesmí se využívat ke komerčním 
či jiným výdělečným účelům a nelze jej pronají-
mat. Zastupitelstvo města Holešova dne 23. února  

letošního roku schválilo bezúplatné nabytí areálu 
a akceptování stanovených podmínek.

Usilovná práce a vyjednávání vedení města  
v předchozích letech byly tedy završeny úspě-
chem. Přejeme areálu další rozvoj a děkujeme 
všem, kteří se aktivně podíleli na jeho získání do 
majetku města Holešova.  Jaroslav Chmelař

Ze sdělovacích prostředků se často dozvídá-
me informace o využívání evropských fondů. Po-
dání žádosti je dobrovolným aktem žadatele, ale 
konkrétní realizace a naplnění podmínek žádosti 
je velice náročná práce důsledně kontrolovaná 
příslušnými orgány. Město Holešov od začátku 
roku předložilo celkem 4 žádosti o dotaci.

Holešov žádá nejen o evropské peníze
V  lednu 2015 město Holešov zažádalo  

o poskytnutí finančních prostředků z  Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci 
programu Podpora materiálně technické základny 
sportu. Záměrem plánované investice je celková 
rekonstrukce Stadionu míru v ulici Partyzánská. 

Začátkem února byla podána žádost o dotaci 
na projekt Regenerace panelového sídliště 
na Novosadech z  Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR – Podpora regenerace panelových 
sídlišť. Jestliže bude město Holešov zařazeno 
mezi úspěšné žadatele, dojde k obnově zpev-
něných ploch, veřejného osvětlení, herních  
a odpočinkových zón a zeleně. 

Město Holešov v současnosti připravuje 
žádost o dotaci z oblasti podpory Zkvalitnění 
nakládání s odpady spadající pod Operační 
program Životní prostředí. Touto cestou by 
chtělo pořídit kompostéry do jednotlivých 
domácností a předcházet tak skládkování 
veškerého biologicky rozložitelného materi-
álu rostlinného původu a soukromé zeleně. 

V příštích dnech se projektový tým Městské-
ho úřadu Holešov chystá požádat o evropské pe-
níze z Operačního programu Životní prostředí na 
zateplení víceúčelové budovy čp. 1400 v ulici Pa-
lackého. V případě, že město Holešov dotaci získá, 
ušetří zhruba 60 % celkových nákladů na výměnu 
oken a zateplení fasády i střechy.

Na začátku roku 2015 bylo spuštěno nové 
rozpočtové období Evropské unie platící až do 
roku 2020, které skýtá široké spektrum možnos-
tí využití evropských peněz. Zaměstnanci Měst-
ského úřadu Holešov připravují nové investiční 
záměry k  získání těchto prostředků například 
na rekonstrukci bazénu, hasičárny, zámku, kina, 
chodníků, přechodů pro chodce, další zateplení 
bytových a veřejných domů a jiné.

Projektový tým města Holešov

Město Holešov pořizuje pro své správní úze-
mí (tj. pro katastrální území Holešov a k.ú. Všetu-
ly, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy) nový územ-
ní plán. Pořizovatelem Územního plánu Holešov 
je Městský úřad Holešov, útvar územního pláno-
vání a architekta města, Masarykova 628, 769 01 
Holešov, zpracovatelem Ing. arch. Vladimír Duj-
ka. V  závěrečné fázi pořizování vydává územní 
plán zastupitelstvo města. 

O pořízení nového územního plánu rozhodlo 
zastupitelstvo města v roce 2010. V roce 2013 byl 
projednán návrh Územního plánu Holešov (dále 
jen návrh) ve veřejném projednání. Na základě 
výsledků veřejného projednání byl návrh upraven. 
Veřejnost má nyní možnost v rámci opakovaného 
veřejného projednání se s  upraveným návrhem 

Územní plán Holešov

Zahájení rekonstrukce tvarovaných stěn 
v zámecké zahradě 

seznámit (v době od 4. 3. do 16. 4. 2015 včetně), 
a to u pořizovatele - útvaru územního plánování 
a architekta města na Městském úřadu Holešov 
(dveře č. 315) nebo na internetových stránkách 
města Holešova www.holesov.cz. Na úřední des-
ce Městského úřadu Holešov je nyní zveřejněna 
veřejná vyhláška o konání opakovaného veřej-
ného projednání upraveného návrhu Územního 
plánu Holešov. Veřejné projednání s  odborným 
výkladem projektanta se bude konat 9. 4. 2015 
v 16.00 hod. v prostorách bývalého DRIVE CLU-
BU (vchod z  kina Svět). Předmětem projednání 
jsou části řešení, které byly změněny od veřejného 
projednání, které se konalo v roce 2013. Podrob-
ný popis měněných částí je uveden v odůvodnění 
územního plánu. Vzhledem k rozsahu změn do-

poručujeme veřejnosti se s  upraveným návrhem 
seznámit a zúčastnit se jeho veřejného projednání. 
Po vydání zastupitelstvem města se stane Územní 
plán Holešov závazným dokumentem města, kte-
rý bude sloužit zejména pro rozhodování staveb-
ního úřadu.

Ing. Radomíra Pospíšilová
útvar územního plánování a architekta města

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU 
v rámci Integrovaného operačního programu

Město Holešov zahájilo práce na rekonstruk-
ci živých stěn v zámecké zahradě. Výběrové řízení 
na část 1: sadové úpravy zakázky „Rekonstrukce 
stromořadí a živých plotů, mlatových povrchů, 
mobiliáře a cest v zámecké zahradě v Holešově“ 
vyhrála společnost AGRO Brno - Tuřany, a. s.  
s nabídkovou cenou 2.431.995 Kč včetně DPH. 
Okamžitě po podepsání smlouvy propuklo roz-
sáhlé kácení stromů v živých stěnách kolem troj-
zubce a radikální ořez lip na parteru zámecké za-

hrady. Kácení bude provedeno do konce března, 
aby nezasáhlo do doby hnízdění ptactva a vege-
tačního období. Následovat bude úklid, který je 
závislý na klimatických podmínkách. 

Úklid by měl být hotov do zahájení sezóny  
v zámecké zahradě 1. května. Práce v zahradě bu-
dou pokračovat odstraňováním pařezů, přípravou 
terénu pro výsadbu a ořezy zbylých stromů. Vý-
sadba nových stromů je směřována na podzimní 
období. Veškeré práce budou probíhat za plného 

provozu, vstup do zámecké zahrady a obory ne-
bude omezen. Město Holešov žádá návštěvníky  
o shovívavost a respektování lokálních uzavírek 
pěších tras uvnitř zahrady. 

Musíme to opravit  … 

Ing. Pavla Pšejová, 
referentka oddělení životního prostředí 

MěÚ Holešov
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Biologický odpad mohou v  současné době 
odevzdávat občané Holešova a místních částí 
v  Odpadovém centru v Květné ulici, do hně-
dých nádob na veřejném prostranství, při jarním  
a podzimním mobilním sběru a 320 domácností 
využívá ke shromažďování biologického odpadu  
120 litrové nádoby, které mají přiděleny. V souvis-
losti s dalším rozvojem bude město Holešov žádat 

Kompostéry i v Holešově
o dotaci z  Operačního programu Životní prostře-
dí na kompostéry pro domácnosti a další nádoby, 
které budou umístěny na veřejném prostranství. 

Ing. Lenka Brezanská
referentka odboru výstavby, rozvoje 

a životního prostředí

Monitoring sýčka obecného 
na Moravě

Žádáme veřejnost o spolupráci na monitoringu sýčka obecného na území 
Moravy. Jedná se o silně ohrožený druh sovy, jejíž populace se za poslední dese-
tiletí snížila o 90 %. Český svaz ochránců přírody Nový Jičín sbírá veškeré úda-
je o výskytu sýčka na e-mailu: orel@csopnj.cz a telefonním čísle 602 540 037. 
Více informací na www.sycekobecny.cz. Děkujeme za spolupráci!

O technologickém parku
Technologický park Progress je nově vybudovaný areál ve Strategic-

ké průmyslové zóně Holešov a je tvořen dvěma objekty univerzálních hal,  
v nichž je možné realizovat poloprovozní činnost, kromě toho je zde adminis-
trativně technické zázemí, ve kterém jsou k dispozici i kanceláře či laboratoře. 
V další budově, která je koncipována jako administrativní, je umístěn mimo 
jiné podnikatelský inkubátor. 

Areál vybudovala a provozuje společnost Industry Servis ZK, která pro 
Zlínský kraj koordinuje realizaci projektu Strategické průmyslové zóny Ho-
lešov. Prostory Technologického parku aktuálně využívají firmy Progress 
Kart Zlín, Kart Holding,  RecuSmart, AirPohoda, Surface, TZB Group EDC, 
WOODEXPERT, Eurovia CS, Zázvor či Forcorp Group. Celkem tak v Tech-
nologickém parku Progress našlo práci zhruba 100 lidí.

Právě nájemní prostory jsou momentálně trendem v oblasti průmyslo-
vých realit – firma nepotřebuje zřizovat vlastní areál, a může se tak své čin-
nosti věnovat prakticky ihned. Této poptávce vycházejí vstříc developerské fir-
my. Jedna z těch nejvýznamnějších, Panattoni Czech Republic Development, 
aktuálně připravuje vlastní projekt ve Strategické průmyslové zóně Holešov. 
Její výrobní a skladový areál budou tvořit dvě haly o ploše zhruba 95 000  
a 61 000 čtverečních metrů. Developer předpokládá, že nájemci prostor v ha-
lách by mohli v budoucnu vytvořit až 500 pracovních míst. Pokud vše půjde 
podle plánu, chce společnost Panattoni zahájit výstavbu areálu ještě v letošním 
roce. V takovém případě by haly byly připraveny v průběhu roku 2016.

KONFERENCE ČI SEMINÁŘ? HOLEŠOV JE DOBRÁ VOLBA
Je jedno, zda potřebujete prostory pro menší semináře či velké konferen-

ce. To vše lze totiž bez problému uspořádat v moderních prostorách Techno-
logického parku Progress. Najdete ho v areálu Strategické průmyslové zóny 
Holešov.

V technologickém parku, který je součástí projektu holešovské zóny, je 
k dispozici velký konferenční sál, který podle různých variant uspořádání 
pojme komfortně až 80 lidí – jeho celková plocha totiž činí 187 čtverečních 
metrů. K dispozici je veškerá audiovizuální technika či zázemí pro catering. 
Služby jsou přístupné všem podnikatelským subjektům a institucím. 

A cena za pronájem? Ta je velmi konkurenceschopná – konferenční sál 
stojí 600 korun za hodinu. Pokud potřebujete jen menší prostory, můžete vy-
užít zasedací místnost o rozměrech 26 čtverečních metrů. Pohodlně pojme 
10 lidí, cena za hodinový pronájem činí 200 korun. Parkování s dostatečnou 
kapacitou je zajištěno přímo u objektu. Více informací o možnostech využití 
prostor v technologickém parku na tel. +420 733 598 537 či na olesja.lancev-
skaja@industryzk.cz.

Sdělení Městské policie Holešov
Vážení občané města Holešova,

byla změněna funkce tísňové linky „156“. 
Od 12.00 hodin dne 12. 3. 2015 se Vám jako volajícím, po vytočení
této tísňové linky na území okresu Kroměříž, přehraje hláska:

„Dovolali jste se na linku 156, pokud chcete volat městskou policii:
- Kroměříž - stiskněte 1, 
- Holešov - stiskněte 2, 
- Bystřici pod Hostýnem – stiskněte 3.“

Hláska se opakuje 2x, pokud neprovedete volbu, budete automaticky
přesměrování na Městskou policii Kroměříž.
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>>> Pokračování ze str. 1
Ta měla tak obrovský úspěch u publika, že ji 

nakonec orchestr zařadil jako přídavek. Na pro-
gramu byly skladby C. H. Grauna - Koncert D dur 
pro lesní roh, smyčce a cembalo, sólistou na lesní 
roh byl Jiří Hammer. Dále Koncert pro varhany, 
smyčce, cembalo a lesní roh F. X. Brixiho, sólo 
na varhany hrála Ester Moravetzová. Obrovský 
aplaus od obecenstva pak také sklidila sólistka na 
flétnu Petra Bradáčová, která s HKO v Holešově 
koncertuje často a je zde velmi oblíbená. Skvěle 
vybraný repertoár skladeb J. Ruttera, ve kterém za-
hrála sólo na flétnu, diváky - posluchače, doslova 
zvedl ze židlí, jak aplaudovali. Vrcholem koncertu 

VI. Večer sólistů Holešovského komorního orchestru
pak byla již zmiňovaná třívětová skladba - Kvar-
tet v úpravě pro komorní orchestr Hanze Sedláře, 
kterou sám také dirigoval. Tento koncert HKO 
opět celkově překonal u diváků mnohonásobně 
všechna očekávání a muzikanti již po několikáté 
dokázali, že jejich výkony se mohou směle měřit 
s profesionálními špičkovými hudebními tělesy. 

Svěřenci Ivo Kurečky posluchače, kteří té-
měř do posledního místa vyprodali sala terrenu, 
nezklamali a opět přesvědčili o tom, že doká-
žou skvěle zahrát Adventní a Vánoční koncerty 
v  kostele, velmi slavnostní Novoroční koncerty 
ve velkém sále zámku a dokonce letos byli hlavní 
kapelou na Farním plese. A polky a valčíky k tanci 

a poslechu v jejich podání zněly opět bezchybně. 
Město Holešov má velkou přednost a výhodu 
v tom, že na jeho půdě existuje a hraje takové hu-
dební seskupení, jako je Kurečkův HKO, proto jej 
i v budoucnu bude v jeho činnosti nadále podpo-
rovat.

HKO dále srdečně zve na VELIKONOČNÍ 
KONCERT, který se uskuteční v neděli 5. dubna 
v  kostele Nanebevzetí Panny Marie v  Holešově. 
Začátek je v 15.30 hod. HKO děkuje městu Hole-
šov za finanční podporu z Fondu kultury, sportu  
a vzdělávání.    

JZ                    

Holešov (JZ) - Výjimečnou hudební událost 
zažil Holešov ve středu 4. března. V sala terreně 
zámku vystoupila japonská klavíristka Yukiko 
Sawa a slovem i zpěvem ji doprovodila její krajan-
ka, sopranistka Nao Higano na společném kon-
certu s  Holešovským dětským sborem Moravské 
děti. Ty opět zpívaly pod dirigentskou taktovkou 
sbormistryně Lenky Poláškové a za doprovodu 
klavíristky Martiny Mergentalové. Obě Japonky 
jsou u nás pro mnohé již známými hudebními 

Japonsko-české setkání s lidovou písní v Holešově
osobnostmi. Yukiko Sawa přicestovala z  Jokaha-
my, pochází z Tokia. Vystudovala hru na klavír na 
Hudební akademii Musashino v Tokiu a působila 
také jako stipendistka československé vlády na 
AMU ve třídě prof. J. Páleníčka. Patří k předním 
propagátorkám české hudby, koncertovala v Pra-
ze, Plzni, Hradci Králové, Jindřichově Hradci, 
Kroměříži atd. Od roku 2005 je organizátorkou 
koncertního turné Jablúčko a sakura v  Čechách 
a v  Japonsku. Sopranistka Nao Higano pochá-

zí z  Chiby. V  současné době žije 
v  Kroměříži, vyučovala zpěv na 
Konzervatoři P. J. Vejvanovského  
a na konzervatoři v  Žilině. A pro-
tože umí dobře slovensky, celý 
koncert perfektně moderovala  
a překládala i texty písní, které se 
zpívaly japonsky. Kompozice „Sa-
kura a jablíčko“ doprovází všechna 
turné vždy v aranžmá pro aktuální 
téma. Základem všech úprav je čes-
ká lidová píseň „Koulelo se, koulelo, 
červené jablíčko“ a známá japon-
ská píseň „Sakura, sakura“. První 
koncertní turné „Jablúčko a sakura 
s  mottem „Japonsko-české setkání 

s klasiky klavírní a vokální hudby“ bylo zorgani-
zováno v  září 2005. Pro jeho úspěch po mnoha 
koncertech v českých městech následovala turné 
i v dalších letech až po současnost. Jejich úspěch 
tkví především v tom, že si posluchači mohou vy-
slechnout mimo jiné ukázky lidových písní v in-
terpretaci obou protagonistek, včetně společných 
kompozic, a v  Holešově dokonce za doprovodu 
skvělých Moravských dětí. 

Moravské děti připravují:
27. března - Koncert nejen pro sbormistry…  
(v rámci sbormistrovských kurzů MK Nipos - 
Artama Praha v Holešově) - zámek Holešov, sala 
terrena

8. – 9. května - Koncert - České Budějovice - Čes-
ký Krumlov (koncert s družebním sborem

30. května - Spoluúčinkování při koncertu v rám-
ci mezinárodního festivalu filmů „Zlín FILM FES-
TIVAL 2015“

1. – 7- července - Mezinárodní soutěž pěveckých 
sborů Colaudio Monteverdi - Itálie, Benátky

17. – 21. srpna - Letní sborové soustředění Rusava  

Holešov - Pod názvem Ozvěny Bluesového 
podzimku se v  podvečer první březnové nedě-
le uskutečnil v  New Drive Clubu úžasný koncert 
bluesrockové kapely OLD DOGS - Staří psi. Ti zde 
vystoupili společně s  bluesovou divou Juwanou 
Jenkins, která se po velkém úspěchu vystoupení na 
loňském Bluesovém podzimku představila právě 
za doprovodu oblíbených Starých psů a hráče na 
foukací harmoniku Charlie Slavíka. Za bicími Sta-
rých psů můžeme již více než rok vídat mladého 
bubeníka, hudebního skladatele, sbormistra a diri-
genta, zvukového a hudebního režiséra Hanze Sed-
láře, který shodou okolností dirigoval den předtím 
v  zámecké sala terreně svoji třívětovou skladbu 
s HKO, upravenou pro komorní orchestr. Působí 
také v kapelách Juwana Jenkins, Claire Jazz Band 

Ozvěny Bluesového podzimku s Juwanou Jenkins
a jako externí hráč na bicí nástroje 
ve Filharmonii Bohuslava Martinů. 
Tento hudebně všestranný charisma-
tický mladík absolvoval studium 
bicích nástrojů na Konzervatoři P. J. 
Vejvanovského v Kroměříži a o sobě 
nám sdělil: „Hudbu skládám asi od 
12 let. Nikdy mě nebavilo hrát na 
klavír z  not, tak jsem začal impro-
vizovat…“ Staří psi hrají stabilně ve 
složení Mirek Sova - sólová kytara, 
Hanz Sedlář - bicí, Zdeněk Novák 
- baskytara, Pavel Svoboda - zpěv, 
Charlie Slavík - foukací harmonika. 
Koncert s  Juwanou si zopakovali  
4. března v Brně na Beat festu.  JZ      
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KONCERTY:
Jan Sahara Hedl & Blanka Šrůmová s kapelou  
a ELKO Band
Pátek 27. března, 20.00 hod., zámek Holešov - 
New Drive Club
Jedinečné spojení legendárního skladatele, texta-
ře a zpěváka Jana Sahary Hedla, někdejšího člena 
skupiny Precedens, a Blanky Šrůmové, zpěvačky 
skupiny Tichá dohoda, v jejich společném pro-
jektu. Předskokan holešovská kapela ELKO Band. 
Vstupné předprodej 140/ na místě 210 Kč

LAYLA ZOE 
Pátek 17. dubna, 19.30 hod., zámek Holešov - New 
Drive Club
Další zpěvačkou blues a v  tomto případě v jeho 
pěkně ostrém podání bude atraktivní Kanaďan-
ka LAYLA ZOE. Mladá, ale již mnoha koncerty 
ostřílená excentrická showmanka má za sebou 
již pět alb a účast na prestižních festivalech. Je to 
rozhodně jedna z největších hvězd, které jsme kdy 
v  Holešově uvítali. Vstupné předprodej 390/ na 
místě 490 Kč

BIG BAND Holešov Josefa Hájka 
17. dubna, sál kina Svět Holešov

MUSICA Holešov
Koncert Martinů Voices 
– dirigent Lukáš Vasilek 
Úterý 21. dubna, 19.30 hod., zámek - velký sál
Dvanáct nádherně sladěných hlasů, to jsou Mar-
tinů Voices. Profesionální komorní sbor „s ohro-
mujícím pěveckým výkonem“, jak jej popsal jeden 
londýnský kritik, představí v Holešově skladby ze 
svého posledního CD „Testamentum“. Vstupné 
170 Kč/ 100 Kč

Program akcí MKS Holešov: březen – duben 2015
Corda Magico
Čtvrtek 30. dubna,  18.00 hod., sala terrena zámku 
- koncert k 15. výročí souboru Corda Magico 

AKCE
Výstava – Rekonstrukce zámku ve fotografiích – 
opravy zámku v letech 2005–2015 - arkády v pří-
zemí zámku
Den zdraví a řemesel
Sobota 21. března, 3. ZŠ Holešov, 9.00–13.00 hod.
 Tradiční Den pro zdraví spojený se Dnem řemesel 
v prostorách 3. ZŠ Holešov. V programu: porad-
na zdraví s odbornou konzultací a diagnostikou 
zdravotního stavu, ukázky pohybových aktivit  
s možností zacvičit si pro děti i dospělé, prezen-
tační a prodejní stánky, praktické ukázky první 
pomoci, odborné přednášky a besedy. Ochutnáv-
ka zdravé kuchyně zdarma...
Podrobný i časový rozpis: www.holesov.info

Taťánin dopis 
Sobota 21. března, 19.00 hod. Zámek Holešov 
- New Drive Club. Předpremiéra studentského 
snímku Taťánin dopis. Krátkometrážní snímek 
na motivy románu Evžen Oněgin z dílny studen-
tů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jejich přátel, 
který vznikal právě na zámku v Holešově. Násle-
duje diskuse s tvůrci filmu. Diskuse s tvůrci filmu. 
Vhodné od 15 let. Vstupné 30 Kč

ZÁMECKÉ DISCO - hraje pro vás LJ Steve
Sobota 21. března, 21.00 hod., zámek Holešov - 
New Drive Club. Vstupné 50 Kč

VELIKONOČNÍ JARMARK, Selský rynek
Čtvrtek 26. března, 10.00–17.00 hod., nám. Dr. E. 
Beneše. Zabijačkové speciality, čerstvé potraviny 

od českých výrobců a specia-
lity ze Slovenska, Řecka, Bul-
harska, Holandska.

Noční prohlídka – Straši-
delný zámek
Sobota 4. dubna, 19.00– 
21.00 hod., zámek Holešov
Tradiční zahájení sezony for-
mou noční prohlídky, tento-
krát ve strašidelném stylu. 
Setkáte se se strašidly a po-
hádkovými bytostmi, které 
na Vás budou čekat v míst-
nostech zámku a s některými 
si můžete i zatančit. Děti pře-
vlečené ve strašidelných kos-
týmech jsou vítány. Vstupné: 
40,- Kč děti, 70,-Kč dospělí

Mezinárodní entomologic-
ká výstava 
Sobota 4. dubna, 8.00–13.00 
hod., zámek Holešov
Burza brouků, motýlů, te-
rarijních a akvarijních živo-
čichů. Vstupné základní 40/ 
snížené 20/ děti do 6 let zdar-
ma. Prodejní stůl: 60/ 100 Kč

Večerní prohlídka synagogy 
při svíčkách
Pátek 17. dubna, ve 20.00 hod., 
Šachova synagoga. Vstupné 
plné 50 Kč, snížené 30 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Středa 25. března, kino Svět, velký sál 
V hlavní roli Josef Dvořák. Nová divadelní úprava 
hry Bohumila Hrabala. Autor: Bohumil Hrabal, 
Václav Nývlt, Josef Dvořák. Vstupné 230 Kč

OTYLKA - divadelní komedie, Divadlo Pavla 
Trávníčka
Neděle 22. března, kino Svět
Původní česká komedie Jaromíra Břehového, kte-
rá nás zavede do luxusního sanatoria, ve kterém 
má bohatá panička OTÝLIE zhubnout. Pobyt jí 
věnoval k narozeninám její choť a Otylka netuší, 
že je to od něj vlastně i past. Účinkují: P. Trávní-
ček, K. Kornová, P. Jablonský, H. Sršňová, O. Raf-
tová, V. U. Křejčí a další… Vstupné: 250 Kč

VÝSTAVY
Cesta
Do 31. března, Městská knihovna Holešov
Výstava obrazů a kreseb Tomáše Krejčího. 
Text P. Miroslav Jáně. Vstup zdarma

Holešovsko za okupace
20. března – 31. května 
Výstava Městského muzea v Holešově a Vlasti-
vědného kroužku v Holešově představí události 
let 1939–1945 v Holešově a okolí. V rámci vzpo-
mínkových akcí u příležitosti 70 let od konce  
2. světové války. Vstupné: 40/20 Kč. 

Zamořená léta. II. světová válka v literatuře
Duben–květen, Městská knihovna Holešov. 
Vstup volný

PŘEDNÁŠKY
Přednáška Holešovsko za okupace aneb Co se 
na výstavu nevešlo
Úterý 24. března, 17.00 hod. studovna Měst-
ské knihovny Holešov. Úvodní přednáška členů 
Vlastivědného kroužku seznámí návštěvníky  
s událostmi let 1939–1940 na Holešovsku. Probíhá  
v rámci vzpomínkových akcí u příležitosti 70 let 
od konce 2. světové války. Vstupné 25 Kč.

Nezapomeneme...
Čtvrtek 9. dubna, 17.00 hod., Městská knihovna 
Holešov
Literárně-hudební pásmo k 70. výročí osvoboze-
ní města Holešova. Účinkuje Malé divadlo MěK  
a komorní soubor Corda Magico. Vstupné 25,- Kč

AKCE PRO DĚTI:
Noc s Andersenem
Pátek 27. - sobota 28. března, 18.00–8.00 hod., 
Městská knihovna Holešov
Celostátní akce, dobrodružné a tajemné nocování 
dětí přímo mezi knihami.

O ZLÉ KRÁLOVNĚ
Neděle 29. března, v 16.00 hod., kino Svět Holešov
Divadelní pohádka pro děti. Na motivy českých 
klasických pohádek volně upravil Drahomír Oža-
na, hudební úprava Jaroslav Vogel. / Délka trvání 
90 minut, dvě jednání s přestávkou, šest účinkují-
cích. Vstupné: 60 Kč, děti 40 Kč.

POHÁDKY O MAŠINKÁCH
Neděle 26. dubna, kino Svět Holešov
Divadelní pohádka pro děti 
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Společenská kronika
Sňatky
Ivana Černá - Bystřice pod Hostýnem
Marek Rous - Holešov

Petra Pilová - Holešov
Tomáš Gabor - Holešov

Jubilanti - březen 2015
Ludmila Hlobilová - Holešov, č. Tučapy
Anna Jedličková - Holešov
Vlasta Táborská - Holešov
Irena Jakubčíková - Holešov, č. Žopy
Ludmila Šestáková - Holešov
Olga Doležal Kurzová - Holešov
Marie Klučarová - Holešov
Stanislav Valkoun - Holešov
Jiřina Fuksová - Holešov
Vlasta Michálková - Holešov, č. Žopy
Stanislava Kaněčková - Holešov
Ludmila Cholastová - Holešov
Jiřina Lošťáková - Holešov
Josef Novotný - Holešov
Luděk Běhal - Holešov
Jiřina Ondrušková - Holešov
Bohumila Kozáčková - Holešov, č. Količín
Marie Adámková - Holešov, č. Količín
Karel Herník - Holešov

Narození
Nina Solařová - Holešov, č. Žopy
Beáta Vaculíková - Holešov
Natálie Váverková - Holešov
Valentýna Bašáková - Holešov
Daniel Březina - Holešov
Hana Šmakalová - Holešov

Úmrtí
Blažena Sitková - Holešov
Libuše Vaculíková - Holešov
Karel Dvořák - Holešov
Markéta Sedláková - Holešov
Ladislav Fux - Holešov
Ladislav Tomeček - Holešov, č. Dobrotice
Stanislav Foltýn - Holešov
Marie Hudcová - Holešov
Stanislav Koláček - Holešov
Jarmila Byjová - Holešov
Milada Květáková - Holešov
Věra Fraňková - Holešov
Blažena Kubíčková - Holešov
Jaroslav Jančík - Holešov
Marie Křepelková - Holešov
Mária Horváthová - Holešov
Ladislav Lukeš - Holešov
Adolf Soukup - Holešov
Alena Doleželová - Holešov
Václav Maršík - Holešov
Vlastimil Zachara - Holešov
Drahomíra Malaníková - Holešov
Naděžda Bednaříková - Holešov
František Brož - Holešov
Anna Kračinová - Holešov
Jiří Fabík - Holešov
Josef Mrázek - Holešov
Olga Hápová - Holešov
Růžena Kulová - Holešov
Františka Šmakalová - Holešov
Věra Mokrá - Holešov

J. Medková

Čas nikdy neběží tak 
rychle, aby se dalo zapo-
menout. TONY
Pozůstalá rodina dě-
kuje všem příbuzným  
a přátelům za projeve-
nou soustrast, květinové 

dary a slova útěchy na posledním rozlou-
čení s naším drahým Petrem Liškou.

Pozůstalá rodina   

Paní Zdeně Piskové k šede-
sátce...
Snad nebude překvapena 
naše kamarádka Zdena
připomínkou, že před ča-
sem byla čápem přinesena. 
Nikomu se nechce věřit, 
že je tomu kopa let, kdy se 

prvně rozkřičela na celý ten širý svět.
Milá Zdeno, když teď tedy právě slavíš šede-
sátku, neseme Ti blahopřání do bytu i na za-
hrádku. 
Hodně zdraví, fůru štěstí, ať Tě nemoc neskolí, 
to Ti přejí kamarádi z nejbližšího okolí.

Olšinovi, Doleželovi

PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ
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Den pro zdraví 2015
VIII. ročník celoměstské akce Den pro zdraví, která je pod záštitou sta-

rosty města Holešova Mgr. R. Seiferta, se bude konat v sobotu 21. března 2015 
od 9.00–13.00 hod. v prostorách 3. ZŠ Holešov. Novinkou je rozšíření pohy-
bových aktivit ve studiu VitalLife a ukázky v T. J. Sokol.

V rámci programu se může každý návštěvník zaměřit na oblast svého 
zájmu - odborné přednášky, prezentace zdravého životního stylu, dia-
gnostiku vlastního zdravotního stavu (měření glykémie, cholesterolu, určo-
vání krevních skupin, měření krevního tlaku,diagnostika svalové hmoty v těle 
pomocí přístroje Tanita, ukázky a vyzkoušení první pomoci, fyzioterapeu-
tické pomůcky pro seniory, přijít podívat se na pohybové aktivity pro děti  
i dospělé, nebo se aktivně do cvičení zapojit. Zastoupení bude mít i kosmetic-
ké poradenství, zdravotní prevence a samozřejmě zdarma ochutnávky zdra-
vé kuchyně a možnost zakoupení sortimentu na podporu zdraví. Akce je 
vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak pro širokou veřejnost. 

Přesný program včetně rozpisu zajímavých přednášek a ukázek najdete 
na www.holesov.info

Jana Slovenčíková, organizátor

DÁMY ZPÍVAJÍ BLUES
Letošní bluesová a rocková sezóna v holešovském Drive Clubu bude zce-

la ve znamení atraktivního tématu DÁMY ZPÍVAJÍ BLUES.  Po skvělém vy-
stoupení naturalizované americké divy Juwany Jenkins začátkem března čeká 
holešovské posluchače další vynikající interpretka bluesové až rockové hudby.

LAYLA ZOE
Kanaďanka, vycházející světová hvězda, představí svou žhavou, dyna-

mickou show od těžkého blues až do ostrých riffů rockového nářezu. Pro svůj 
syrový pěvecký projev plný emocí bývá často přirovnávána k pěvecké legendě 
Janis Joplin.  Její vystoupení přiblíží nejaktuálnější trendy návratu bluesrocku 
na světovou scénu. ZN

New Drive Club zve na projekci 
filmu, který se natáčel na zámku 

Městské kulturní středisko Holešov zve na předpremiéru historického 
filmu Taťánin dopis studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který se na-
táčel na holešovském zámku. Projekce se koná 21. března 2015 od 19 hodin 
v zámeckém New Drive Clubu. Po ní bude následovat beseda s autory a na 
závěr afterparty. 

Sedmnáctiminutový snímek na motivy slavného Puškinova románu Ev-
žen Oněgin vznikl původně jako bakalářská práce, jeho tvůrci však mají am-
bici soutěžit s ním na festivalech a dostat snímek také do kin. Režisér Jiří Ho-
ranský k tomu dodává, že jde o velmi volnou a zároveň nekonvenční adaptaci 
předlohy, která se ve snaze být co nejcivilnější oprostila i od veršů. 

Holešovský zámek byl přitom podle mladých tvůrců od prvopočátku 
jasná volba – jeho interiéry i exteriéry ladily s minimalistickým pojetím pří-
běhu. Samotné natáčení trvalo pět dní včetně nocí a klíčové scény vznikaly 
ve velkém sále a v parku. Do dvou hlavních rolí Oněgina a Lenského byli 
záměrně obsazeni neherci, studenti zlínské fakulty multimediálních  komu-
nikací, roli Olgy si zahrála modelka a Taťánu studentka divadelní akademie. 
Kompars tvořili přátelé a příznivci filmového štábu a taktéž neherci. 
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Další setkání příznivců květinové krásy a umění vazeb proběhlo v úterý  
24. ledna v  prostorách kavárny Cinema Café v  Holešově. Pod vedením paní 
Vlasty Čablové (místní organizace Českého zahrádkářského svazu) mohli pří-
tomní návštěvníci jednak zhlédnout různé způsoby vazby a aranžmá jarních 
květin (dominovaly tulipány, hyacinty, petrklíče, větvičky s jehnědami a tzv. ko-
čičkami spolu s výtvarnými doplňky ve veselých jarních barvách), jednak si moh-
li sami práci s květinami vyzkoušet. Řada návštěvnic si tentokrát přinesla i vlastní 
floris tický materiál a domů si odnášela krásně nazdobený květinový výrobek. 

Další květinové zastavení proběhne v Cinemě 31. března a ponese se ve 
znamení velikonočních svátků – máte-li čas a chuť a chcete-li si připravit veli-
konoční výzdobu svého bytu či balkónu, přijďte se stát učenlivými a kreativní-
mi žáky paní Vlasty Čablové.

Mgr. Svatava Ságnerová

Květinové vítání jara

Od středy 18. února (Popeleční středa) 
probíhá čtyřiadvacetidenní období půstu před 
Velikonocemi. Ty jsou největšími křesťanskými 
svátky, které vedle ukřižování Krista připomí-
nají věřícím jeho vzkříšení. Oslava masopustu je 
ale dobou veskrze světskou. Vymysleli si ho naši 
předkové, aby si ještě před půstem užili. 

Holešovsko - Průvody masek jsou proto ne-
dílnou součástí předjarního období života okol-
ních vesnic. Letos tam vodili medvěda v  sobotu 
14. a v neděli 15. února. Masky se tvoří jako dříve 
svépomocí a jejich nositelé v družině v čele s med-
vědem pak obcházejí stavení s koledou. 

Masopust se slaví tři dny před Popeleční 
středou, kterou začíná čtyřiadvacetidenní půst. 
Termín je pohyblivý (podle Velikonoc) a první 

Popeleční středou končil masopust a začalo období půstu
zmínky o slavení masopustu pocházejí z  našich 
zemí ze 13. století. Přípravou na masopust byl 
„tučný“ čtvrtek, kdy se pořádaly zabijačky. Tehdy 
měl člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při 
síle. Hlavní veselí začínalo o masopustní neděli. 
Oběd byl bohatý a odpoledne se chodilo k muzi-
ce. V zábavě se mnohdy pokračovalo i v pondělí. 
Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy obcemi 
procházely průvody maškar a ve městech se hrála 
masopustní divadelní představení. Následovala 
společná veselice a zábava, která končila přesně 
o půlnoci. V  tu dobu zatroubil ponocný na roh  
a všichni se rozešli domů. Často se také pochová-
vala basa (v době půstu se nekonaly zábavy), jinde 
pochovávali Bacchusa. 

Věřilo se, že když se bude po masopustu tan-
covat přes půlnoc, zjeví se mezi lidmi ďábel v ze-

leném kabátě. Popeleční středou začíná půst již od 
7. století. 

Průvody masek i letos obcházely všechny 
okolní obce. Organizátory jsou většinou sbory 
dobr. hasičů, ale do organizace se zapojují i ob-
čanské aktivity či další složky. Masky v současné 
době obcházejí obce a stavení v sobotu nebo v ne-
děli před Popeleční středou. 

Někde jsou přijaty srdečněji, někde méně, 
záleží nejen na nátuře, ale také na velikosti obce. 
Basu letos tradičně pochovávali pouze v Dobroti-
cích, nejvtipnější masky měli jako vždy v Žopích, 
tentokrát průvodu vévodila družina včelky Máji. 
Také v Holešově byla tato tradice obnovena míst-
ní skautskou organizací a druhým rokem vodili 
medvěda také ve Všetulích. 

JZ    
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Určitě jste už slyšeli o chrtech – psím ple-
menu, které je v  mysli většiny z  nás spojováno 
především se závodní kariérou. Je tomu ale sku-
tečně tak? Příběh chrta a člověka se začal psát 
ruku v ruce s vývojem lidstva – oba se setkali již 
v době  starodávných civilizací, jak dokazují např. 
nástěnné reliéfy v  Údolí králů a hrobek v  Egyp-
tě. Zobrazovaná hlava boha Anubise s  dlouhým 
nosem, špičatýma ušima a nahoře posazenýma 
očima není ničím jiným než hlavou chrta. Toto 
plemeno má tedy historii delší než 5 000 let a v již 
zmíněném Egyptě byl chován tzv. faraónský chrt 
– štíhlý pes s krátkou srstí, používaný k lovu. Po-
stupně byli vyšlechtěni další lovečtí psi, vyznačují-
cí se ladností pohybu a hrdou hlavou: perský chrt 
Saluki, španělský Galgo či ibizský Podenko nebo 
šedý pes Greyhoud. Všechna tato plemena mají 
svou dlouhou a zajímavou historii, která pokračo-
vala na evropském kontinentě v Anglii (zde byla 
vyšlechtěna další plemena jako whippet, skotský 
deerhound a irský vlkodav). Chrti byli chováni na 

Chrti – královští psi s neveselým osudem
šlechtických panstvích ve velkých smeč-
kách a byli velmi oceňováni pro své vý-
jimečné schopnosti.

Bohužel, naše civilizace s  sebou 
nese nejen řadu technických vymože-
ností, ale i řadu konzervativních roz-
hodnutí a jedním z  nich je postavení 
chrta v  Irsku a Španělsku – zde je po-
važován za spotřební zboží a po napl-
nění své lovecké či závodní kariéry (je 
ukončena v  neuvěřitelných 3–4 letech, 
ač se chrti běžně dožívají  12–13 let) ho 
čeká nelítostný osud – nenajde-li během 
několika dnů čekání v  útulku nového 
pána, čeká ho smrt nebo zmrzačení či 
potulný život na ulici… Proto vznikl 
český projekt Chrti v  nouzi (www.chrtivnouzi.
cz), který se snaží zachránit a adoptovat co nej-
větší množství těchto nádherných zvířat v Česku.  
Zajímá-li vás osud chrtů a chcete-li jakýmkoliv 
způsobem pomoci, podívejte se na webové strán-

ky Chrti v nouzi… To, jakým způsobem se chová 
člověk ke zvířatům, ukazuje na skutečnost, jakým 
způsobem se chová i k lidem…

Mgr. Svatava Ságnerová
Každý může pomáhat

Hudební legendy devadesátých let Jan Saha-
ra Hedl a Blanka Šrůmová se vracejí na česká pó-
dia. Představí se v netradičním duetu, se kterým 
od loňského roku koncertují po českých klubech. 
Holešovský koncert se koná 27. března od 20 ho-
din v zámeckém New Drive Clubu. Předskoka-
nem bude místní kapela ELKO Band.

Zpěvačka, textařka a hudebnice Blanka 
Šrůmová je spojena především s kapelou Tichá 
dohoda. Pěveckou kariéru začala už v osmdesá-
tých letech ve skupině Balet, po roce 1989 začala 

Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl zahrají v Holešově
spolupracovat s Danem Šustrem v obnovené ka-
pele Tichá dohoda, s níž pak vydala všechna svá 
nejvýznamnější alba. Je autorkou a spoluautorkou 
mnoha hitů, jako je například píseň Marioneta. 

Minulý rok vydala minialbum Divokej Pra-
ha-západ inspirované trampskými písněmi. 

Textař a hudebník Jan Sahara Hedl, ně-
kdejší člen skupin Precedens a Duševní hrob, 
vydal za svou hudební kariéru několik singlových 
alb, z nichž největší úspěch mělo album Matka ze-
bra. Písničkářská chytlavost je pro něj příznačná, 

songy jako Tisíc jmen či Dívka a noc se staly hity 
a hrají se dodnes. Jak Hedl sám říká, je už čtyři-
cet let věrný svému hudebnímu stylu, který nikdy 
neměl potřebu měnit. To se také stalo základem 
jeho spolupráce s Blankou Šrůmovou, se kterou 
jej kromě práce pojí také partnerský vztah. Oba 
hudebníci plánuji vydat v tomto roce nové album.

Vstupenky na jejich společný koncert je 
možné koupit již teď v předprodeji v Městském 
informačním centru v Holešově nebo elektronic-
ky přes webové stránky www.holesov.info.   (mks)  

Mezinárodní entomologická výstava a bur-
za brouků, motýlů, terarijních a akvarijních ži-
vočichů se 4. dubna 2015 uskuteční na zámku v 
Holešově. Prodejní přehlídka nabídne k prodeji, 
výměně, ale zároveň také k prohlédnutí nejrůz-

JUDr. Jana GRYGEROVÁ, advokátka
otevřela novou kancelář na adrese 
nám. Dr. E. Beneše 62/22, 769 01 Holešov 
(budova kina Svět)

• poskytuje právní služby ve všech oblastech práva – právo občan-
ské, obchodní, pracovní, trestní, správní, ústavní

•  specializuje se na právo rodinné, majetkové vztahy mezi manžely, 
vymáhání pohledávek a oblast převodů nemovitostí (právní služ-
by pro fyzické osoby i realitní kanceláře)

•  tel. +420 776 260 036, e-mail: grygerova@akgrygerova.cz, 
 web: www.akgrygerova.cz

V Holešově se uskuteční první entomologická
prodejní burza

nější druhy drobných živočichů včetně ohrože-
ných druhů. K vidění budou také mořské mušle, 
minerály a horniny. V prodejní nabídce budou 
také entomologické pomůcky, literatura a drobné 
dárkové předměty. 

Městské kulturní středisko, které akci po-
řádá, plánuje pořádat tuto burzu dvakrát ročně. 
První setkání se koná ve velkém sále a přilehlých 
zámeckých sálech od 8 do 13 hodin. 

(mks)  

Sezonu na zámku 
otevřou strašidla

Letošní sezonu na holešovském zámku otevřou strašidla. Noční prohlíd-
ka s podtitulem Strašidelný zámek se koná 4. dubna od 19 do 21 hodin. 

„Loni jsme se hodně soustředili na děti, noční prohlídky na začátku i 
na konci sezony v duchu pohádek patřily především těm nejmenším. Letos 
bychom chtěli vyjít vstříc starším dětem, -náctiletým a hlavně jejich rodičům. 
Připravujeme lahůdky, které mírně postraší, ale především pobaví,“ prozradil 
hlavní provozní zámku Martin Hrdlička. 

Vstupenky lze koupit v předprodeji v Městském informačním centru 
Holešov nebo on-line na stránkách www.holesov.info. Cena vstupného pro 
dospělé 70, pro děti 40 Kč. (mks)  
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Únorové zasedání PDM města Holešova se 
uskutečnilo v úterý 17. 2. 2015. Tentokrát se všich-
ni členové sešli ve 3. Základní škole v  Holešově. 
Všechny přítomné přivítala ředitelka Mgr. Jitka 
Heryánová, která v krátkém úvodu seznámila členy 
PDM s historií i současností školy. Potom si mohli 
také zástupci holešovských škol prohlédnout celou 
školu. Paní ředitelka se stala trpělivým průvodcem 
a provedla nás po třídách, odborných učebnách a 
zavítali jsme také do jídelny, tělocvičny a dokon-
ce jsme mohli nahlédnout do bazénu. Setkání ve 
3. Základní škole bylo velmi příjemné. Děkujeme 
vedení školy za milé přijetí a výbornou spolupráci. 

Ve druhé části jednání se dětský parlament 
zabýval přípravou akcí. V  současné době byla 

Dětský parlament tentokrát zasedal ve 3. Základní škole
vyhlášena fotografická soutěž 
Kouzlo přírody, která je určená 
nejenom dětem a žákům, ale 
také dospělým.

Další akcí, kterou vyhlásil 
parlament, je anketa Srdce na 
dlani, která již v Holešově tradič-
ně probíhá na většině škol. Do 
konce března je možno hlasovat 
pro učitele, vedoucí, trenéry atd. 
Bližší informace můžete zjistit 
na jednotlivých školách nebo 
v  SVČ – TYMY. Dále se členové PDM zabývali 
přípravou Týdne mládeže a Dne Evropy. Členové 
PDM podpořili také akci Dívka roku 2015 a Ho-

lešovský talent 2015. Další zasedání se uskuteční  
17. 3. v 1. Základní škole v Holešově.

Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Holešov - Skvělé zážitky a dobrodružství si 
užily děti z MŠ Grohova díky komentované pro-
hlídce další pamětihodnosti v Holešově, tentokrát 
v kostele sv. Anny. Průvodcem nebyl nikdo jiný 
než osvědčený znalec a milovník holešovské i re-
gionální historie ing. Karel Bartošek. 

Předešlá prohlídka zámku se dětem velmi 
líbila, a tak už se, podle slov ředitelky MŠ Gro-
hova Aleny Kotoučkové, na tu další velmi těšily. 
Na půdě kostela zažily i trochu strachu a dobro-
družství, ale pak už je čekaly jen samé příjemné 

Děti z MŠ Grohova si prohlédly kostel sv. Anny
věci. Karel Bartošek popisoval výjevy na obrazech, 
stěnách a freskách kostela, děti měly také spoustu 
otázek. Ptaly se např., co je to za ptáka na oltáři,  
a tak se jim dostalo vysvětlení, kdo je Pán Bůh a že 
jeho Duch svatý je v tom holoubkovi na oltáři, je 
také vtělen do Ježíše Krista, co je to Boží oko, které 
shlíží na vše, co je na zemi. Dostali také odpovědi 
na otázku, „co že je to za zvláštní dřevěné bud-
ky“ u vchodu do kostela. Karel Bartošek vysvětlil, 
co je to zpovědnice a ty zdejší že ze dřeva vyrobil 
a výjevy z bible vyzdobil člen trinitářského řádu 

v 17. století. Na jedné zpovědnici je kohoutek, tak 
se dětem dostalo vysvětlení, proč zrovna kohou-
tek. Ten třikrát zakokrhal a sv. Petr podle Kristovy 
předpovědi jej před ukřižováním třikrát zapřel. 

Nejen děti, ale i přítomní dospělí s  velkým 
zájmem poslouchali vyprávění, které znělo skoro 
jako pohádka. A tak to mají přece děti rády. Podle 
slov ředitelky už se všichni těší na prohlídku dal-
ších pamětihodností v  Holešově a také na pana 
Bartoška.    

JZ    

Holešov - Měsíc únor je dobou karnevalů, především těch dětských. 
Také v MC Srdíčko pro děti maminek na mateřské dovolené a nejen pro ně 
uspořádali takový maškarní bál s programem. 

Připraveny byly krásné kulisy a herci z olomouckého divadla děti sku-
tečně zabavili. Zpívaly se písničky, říkaly básničky a to vše bylo odměněno 
velkým potleskem přihlížejícího publika. 

Pobavit se do MC přišlo celkem 42 dětí v maskách, každé v doprovodu 
maminky, tatínka a přišlo dokonce i několik prarodičů. Nechyběla zde ani 
tombola, kterou tvořily především hračky a dětské knihy. 

Rodiče si při vstupu vylosovali lístek, na který každé dítě v tombole něco 
vyhrálo.  

Karneval pro nejmenší 
v MC Srdíčko
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Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582, Ho-
lešov zve na jaře rodiče s dětmi od 2 let do pla-
veckého kurzu PULČÍCI. Kurz bude probíhat na 

Plavecké kurzy MC Srdíčko
plaveckém a dětském bazéně Sportcentra Hole-
šov. Vždy v úterý v 10 hodin. Kurz bude začínat 
7. dubna 2015. 

Děti se v kurzu naučí: hry a hříčky ve vodě, 
práci s plaveckými pomůckami, skoky a pády do 
vody s potopením, pasivní základy plaveckých 
stylů (kraulové, znakové nohy a prsové ruce), otu-
žování, práci v kolektivu. 

Kurz přináší zpestření mateřské dovolené, 
spoustu zábavy. Lekce trvá 30 až 40 minut, na ba-
zéně můžete být celou hodinu. K výuce využívá-
me plavecký bazén i dětský bazén. Cena: 10 lekcí 
700 Kč + 1 rozlučková lekce zdarma. Zájemci se 
mohou hlásit na emailu: m.c.srdicko@seznam.
cz nebo tel. 573 397 163.

Haló, pane Karnevale, račte dále, račte dále, zaznělo v Mateřské škole 
Masarykova při zahájení každoročního karnevalu.

Již od rána děti vstoupily do vyzdobených tříd v karnevalových kostý-
mech a maskách. Potom začal pravý maškarní rej, na kterém nechyběly po-
hádkové bytosti, zvířátka nebo i novodobí Angry Birds.

Program plný zábavy a soutěží zakončila tombola, za kterou tímto děku-
jeme rodičům a sponzorskému daru z Billy. Karneval se opět velmi vydařil.

Maškarní karneval v MŠ 
Masarykova Už v pondělí přicházejí všichni s milým úsměvem na tváři a otázkou na rtech.

„Co to znamená srdce na dlani?“ 
Odpověď není jednoduchá...chce to všechno si pořádně prožít. A tak se 

kamarádi od Koťátek postupně dovídají, jak je důležité neubližovat si, pomá-
hat si, domluvit se a mít jeden druhého rád. Společně si hrají, společně pracu-
jí, společně dovádějí a společně se těší na zajímavé aktivity, které si v mateřské 
škole po dobu srdíčkového týdne prožijí.

Mateřská škola Sluníčko Holešov, P. Ševčíková a L. Krčová

Srdce na dlani

V 1. ZŠ Holešov se nikdy nenudíme
V posledních týdnech měli žáci školy na-

bitý program. Běžná výuka byla doplněná sou-
těžemi, odbornými a praktickými činnostmi 
zaměřenými na první pomoc nebo exkurzemi 
do výrobních podniků. Dáváme dětem šanci 
vyniknout v  různých vzdělávacích oborech. 
Naposledy jsme se zaměřili na výtvarnou vý-
chovu. 

Žáci 1. stupně se zúčastnili výtvarné sou-
těže, kterou vyhlásila Městská knihovna v Ho-
lešově ke stému výročí narození spisovatele Jana 
Drdy. Děti malovaly na téma Drdovy české po-
hádky očima mladých výtvarníků. 

Z mnoha prací vybrat toho nejlepšího byl 
pro porotu velmi těžký úkol. Nejlepší práce 
budou zaslány k  finálnímu hodnocení do ho-
lešovské knihovny, kde se sejdou práce i jiných 
žáků z dalších škol. Všechny soutěžní práce jsou 
vystaveny na školních nástěnkách mezi třídami.

Naši výtvarníci si změřili síly i ve výtvar-
ném workshopu, kde zástupci všech ročníků 
školy pracovali na jednotném tématu: renesan-
ce. Někteří malovali stavby v renesančním slo-
hu, dobové oblečení nebo portréty. 

Nejlepší z nich budou naši školu repre-
zentovat v soutěži, kterou vyhlásily společně ZŠ  
a MŠ Rymice spolu s Muzeem Kroměřížska. 
Mezi pracemi bude i skutečný model renesanč-
ních šatů nadějných návrhářek ze 7. C.

Umělecké zaměření měla i exkurze do 
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve 
Valašském Meziříčí. Žáci devátých ročníků si 
kromě prohlídky školy mohli vyzkoušet i výro-
bu a vyfukování skla a obdivovat nejlepší prá-
ce studentů školy. Své poznatky z exkurze nyní 
uplatňují ve výuce výtvarné výchovy.

Mgr. Jarmila Růžičková

Velikonoční koncert 
Holešovského komorního
orchestru
Neděle 5. dubna v 15.30 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Holešově
Z programu:
Luigi Boccherini: Koncert pro Violoncello 
a orchestr B-dur
Sólista - Jaroslav Mikuš

Felix Mendelssohn Bartholdi: 
Surrexit Pastor Bonus
Sólisté - Kristýna Vylíčilová, Kateřina Oškero-
vá - Machovská, Tereza Frgalová

Spoluúčinkuje Holešovský chrámový sbor
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V letošním školním roce se podařilo zahájit 
činnost zajímavého kroužku. Jednou měsíčně se 
mohou žáci zúčastnit sobotního výletu na různá 
místa v  blízkém i vzdálenějším okolí Holešova. 
Výletníček – jak se kroužek nazývá, je otevřený 
pro všechny děti, které mají zájem a čas. Mohou se 
přihlásit i se svými rodiči. Podařilo se prozkoumat 
ledové sochy na Pustevnách, zjistit, jaký je výhled 
ze Štramberské trúby a naposledy ochutnat čoko-
ládové pochoutky na festivalu čokolády a přitom 
zhlédnout památky Olomouce a výstavu letadel 
v tomto hanáckém městě.

Činnost školní družiny 1. Základní školy probíhá 
i ve volných dnech

Výletníček chce dětem ukázat krásná místa 
naší země, ale také naučit je vyplnit svůj volný 
čas turistikou, poznáváním, společnou aktivitou 
namísto pasivního vysedávání doma u počítačů 
a televize.

Již několik roků pořádáme ve školní druži-
ně letní tábory. Osvědčil se nám tábor příměst-
ský, který nabízíme i toto léto. Po dva týdny  
(13.–17. července a 10.–14. srpna 2015) mohou 
děti trávit všední dny na celodenních či půlden-
ních výletech, při sportovních hrách nebo výtvar-
ných činnostech. To vše při zajištění svačin, oběda 

a pitného režimu. Přihlášky a podrobné informa-
ce podá vedoucí vychovatelka paní Imramovská 
v 1. oddělení družiny.

V těchto dnech se děti nejvíce těší na nocová-
ní ve škole při celostátní akci Noc s Andersenem. 
Letos se přihlásil rekordní počet žáků, a tak se na 
tuto dobrodružnou akci pečlivě připravujeme. 
Nebude chybět tajemná stezka noční školou, py-
žamová diskotéka a nakonec čtení pohádek před 
usnutím. Snad se díky tomu z dětí stanou pravi-
delní čtenáři.

Mgr. Jarmila Růžičková

Již druhý rok se naše škola účastní meziná-
rodního projektu eTwinning. Jedná se o virtuální 
prostředí, kde se žáci mohou vzájemně poznávat, vy-
měňovat si informace a zkušenosti a zároveň se zdo-
konalovat v angličtině. Učí se tak komunikaci v cizím 
jazyce a rozvíjejí schopnosti práce s ICT, prohlubují 
si znalosti o jiných evropských zemích a kulturách.

V  prostředí eTwinningu jsme zahájili spolu-
práci se slovenskou školou v loňském školním roce. 
Naše společné téma bylo představit školu v  cizí 
zemi s pověstí z domovské země. Slovenská škola 
zpracovala pověst o Jánošíkovi a my jsme na oplát-
ku seznámili školáky na Slovensku s Golemem. Jak 
se nám podařilo ztvárnit pověst výtvarně, můžete 
spatřit na chodbě ve druhém patře naší školy.

Tento školní rok jsme navázali kontakt se ško-
lou v Polsku a Turecku. Tentokrát jsme se zaměři-

Mezinárodní spolupráce se školami 
eTwinning ve 2. ZŠ Holešov

li (všechny tři školy) na téma „I love my country 
for...“ . Už z názvu vyplývá, že budeme prezentovat 
každý svou zemi a postupně seznámíme partnerské 
školy se vším, co máme v naší vlasti nejraději a na 
co nebo koho jsme hrdí.

Abychom se lépe poznali, zahájili jsme spolu-
práci s Poláky a Turky tím, že jsme si vzájemně po-
slali klasické dopisy. Vytvořili jsme prezentaci, kde 
seznamujeme se slavnými osobnostmi své země. 
V současné době pracujeme na prezentaci o památ-
kách České republiky. V dalších měsících seznámí-
me naše kamarády z Polska a Turecka s přírodními 
krásami naší země, s  tradičním jídlem a slavnými 
událostmi. Žáci si vybrali konkrétní kamarádku či 
kamaráda a budou spolu navzájem komunikovat 
přímo v prostředí eTwinningu.

Mgr. Lenka Janská

Světoznámý spisovatel, cestovatel a náčelník kmene Kikapů 
Okima, etnograf profesor JUDr. PhDr. Miloslav Stingl popřál 
dětem z 3. ZŠ Holešov pěkné prázdninové dobrodružství. 

Společně se svým týmem dobrovolníků pořádá pro děti 
řadu aktivit od jednodenních akcí přes víkendovky až po vrchol 
roku – letní stanový tábor. Letos získal tábor velmi vzácného 
patrona – slavný cestovatel pan Miloslav Stingl nás inspiroval 
svou knihou Ukradený totem a přijal prosbu stát se tajemným 
náčelníkem Okimou i pro naše děti. Miloslav Stingl procestoval 
doslova celý svět, navštívil více než 150 států, čtrnáctkrát pod-
nikl výpravu kolem světa, v zahraničí prožil víc než 20 let svého 
života. Je autorem ohromného množství publicistických prací, 
jeho knihy se dočkaly vydání v 31 jazycích a milionů výtisků. 
Podobně impozantní je také jeho archiv dokumentárních filmo-
vých záznamů. Jako odborník je uznáván v celém světě, znám je 
především pracemi o indiánských a oceánských kulturách. 

Účastníci tábora budou procházet po stopách dobrodružství 
ze Stinglovy knihy, budou plnit náčelníkovy úkoly, vyzkouší si 
život opravdových indiánů - vykonají různé zkoušky zdatnosti  
a dovednosti, naučí se indiánskou řeč, střelbu z luku, malování 
na obličej… Zkrátka letní tábor v duchu cestovatelových výprav 
do dalekých divočin s názvem Indiánské léto slibuje spoustu zá-
žitků a dobrodružství. A kdo ví, možná se dětem ukáže i samot-
ný náčelník Okima alias Miloslav Stingl.

Iveta Dvořáková, 3. ZŠ Holešov

Slavný cestovatel a etnograf Miloslav Stingl
pro děti 3. ZŠ Holešov…
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V upraveném Rámcovém vzdělávacím pro-
gramu pro základní vzdělávání, platném od roku 
2013, je nově zařazena problematika přípravy ob-
čanů k obraně státu (POKOS). Rozhodli jsme se 
proto uspořádat dne 26. 2. 2015 v naší škole be-
sedu s vojáky. 

Ze 73. tankového praporu nám přijeli pově-
dět o obraně a ochraně státu četař Pavel Vystrčil 

Beseda s vojáky ve 2. ZŠ Holešov
a rotný Lukáš Honzák. Beseda byla rozdělena na 
dvě části: v první nás seznámili se vznikem a vý-
vojem naší armády a její vybaveností, ve druhé 
části si děti vyslechly zajímavosti ze života vojáků. 

Naši hosté si pro děti připravili také úkoly  
a soutěžní otázky.   Nechyběly ani příběhy z na-
sazení nejen v rámci České republiky, ale i v za-
hraničí, kterých se tito vojáci zúčastnili. Besedu 

zpestřili zajímavou prezentací. V závěru odpoví-
dali na otázky dětí. Všichni jsme díky této besedě 
prožili příjemné chvíle, obohaceni o nové znalosti 
ze života naší armády. 

Panu Vystrčilovi i panu Honzákovi moc dě-
kujeme za jejich perfektně připravenou zajímavou 
besedu.

Mgr. Lenka Janská

Tak nízký věkový průměr studentů biologic-
ká laboratoř holešovského gymnázia ve své více 
než stoleté historii asi ještě nezažila. V sobotu 7. 
února ožila zájmem více než 40 dětí – převážně 
prvňáčků, kteří naše gymnázium navštívili v rám-
ci víkendovky plné her a zábavy zaměřené (nejen) 
na přírodovědné poznávání.

Víkendové pobyty s velkým úspěchem pořá-
dá již několik let pedagožka 3. ZŠ v Holešově paní 
Iveta Dvořáková – děti spí ve škole a tým paní 
Dvořákové jim vždy přichystá řadu pestrých akti-
vit. Tento únorový víkend se aktivity točily kolem 
poznávání přírody. 

Protože holešovské gymnázium má k  po-
dobným akcím blízko (ostatně v  řadách dobro-
volníků, kteří připravují s paní Dvořákovou tyto 
akce pro děti, jsou současní i bývalí studenti naší 
školy), rádi jsme část programu přichystali v naší 
biologické laboratoři.

Sobotní odpoledne tak laboratoř mohla 
pyšně představit mnohá svá tajemství – děti byly 
nadšené jak z předmětů, které naše škola nashro-
máždila jako biologické pomůcky za svou více 

Malí zvídavci na gymnáziu v Holešově
než stoletou historii a dnes je chrání téměř jako 
muzejní exponáty, tak z ukázek práce s moderní 
technikou i aplikacemi na tabletu.

Co tedy bylo k vidění a poznávání? Ptakopysk 
„Perry“ v životní velikosti i s  jedovým trnem, ori-
ginál mořská houba „Spongebob“, řada zkumavek 
s  představiteli hmyzu, z  nichž malí badatelé vybí-
rali zástupce z  obrázků přátel Ferdy Mravence, ve 
skupinkách si každý mohl složit model vnitřností 
lidského těla, v  mikroskopu prozkoumat hlavu 
mravence, získat kouzelný otisk ruky, prozkoumat, 
co se skrývá v těch tajuplných, starých a trochu od-
pudivých lahvích s lihem, v němž plavou skoro sto 
let nějací živočichové, jak vypadá zkamenělé dřevo, 
komu patřily všechny ty roztodivné ulity a lastury…

Každý malý student tak mohl vyzkoušet, 
pohladit si, osahat, potěžkat, odhadnout, poznat, 
hádat a hlavně ptát se – čas vyměřený pro každou 
ze tří skupin na jednu hodinu zdaleka nestačil, 
všichni svůj limit přesáhli, a kdyby mohli, někteří 
zkoumají v laboratoři snad doteď…

Když jsme se v  podvečer vraceli mrazivým 
Holešovem domů a hodnotili, jak se odpoledne 

vydařilo, jedno bylo nad slunce jasné: nadšení  
a zájem, které jsme z dětí celé odpoledne cítili, nás 
utvrdily v názoru, že tyto aktivity mají ohromný 
smysl pro utváření vztahu dětí k poznávání a bá-
dání, podporují jejich přirozenou zvídavost, přita-
hují je tak ke vzdělání a vědění. 

Kdo ví, možná do mikroskopu na hlavu mra-
vence hleděli naši příští studenti – budoucí lékaři, 
farmaceuti, objevitelé léků či vynálezci.

Miriam a Oto Kuczmanovi
učitelé Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov

Upozornění
Chemická čistírna Novosady provede 
v dubnu 2015 sezónní čistění kožených 
oděvů a výrobků z přírodních usní.
Otevírací doba po–pá 7.00–17.00 hod. 
Tel.: 737 145 008
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí–pátek 7.30–18.00
TM klub v  TYMY: pondělí–pátek 13.00–18.00 /
nečlenové od 15.00/ TM klub Smetanovy sady: 
pondělí–pátek 12.00–14.30. TM klub Pivovarská  
č. 1419: pondělí–pátek 15.00–17.00

ZVEME VÁS
BŘEZEN
20. 3. Malujeme s  Julií – minikurz malování od 
16.30, cena: 40,-
20. 3. Premedical – centrum preventivní medicí-
ny -  možnost  vyšetření od 9.00 do 20.00, informa-
ce a přihlášky v TYMY
20. – 21. 3. Noční deskohraní - od 18.00, cena: 
100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, 
večer s deskovými hrami a nejen to, tentokrát i va-
lentýnské karaoke
21. 3. RC modely – závod od 14.00 v  tělocvičně 
TYMY, vstupné: členové zdarma, ostatní 70,- Kč
22. 3. Vítání jara - v  10.00 sraz u ZUŠ Holešov, 
společná vycházka přes Žopy do Přílep k  mysli-
vecké chatě, zde proběhnou hry pro děti, soutěže, 
přírodovědná stezka, táborák atd.
24. 3. Beseda „Indiánský kruh života“ s manželi 
Hanákovými – od 17.30 v čajírně TYMY, vstupné 
dobrovolné
25. 3. Velikonoční dílničky – od 16.00 do 18.00, 
cena: 20,- až 50,- Kč dle výrobku, přihlášky do 22. 3. 
25. 3. Jarní cyklostezka - od 15.30 do 17.00 tradič-
ní kvíz o přírodě na cyklostezce Všetuly
27. – 28. 3. Noc s  Andersenem - sraz v  pátek 
v 16.00 v TYMY
28. 3. RC modely – tréning od 14.00, vstup pro 
veřejnost 20,- Kč
28. 3. Závody kočárků – 4. ročník celorepubli-
kové akce, zahájení v 15 hod. ve Smetanových sa-
dech, více informaci najdete na našich stránkách 
a na www.zavodykocarku.cz, akce je určená pro 
celou rodinu, kromě závodů vás čeká také dopro-
vodný program jako skákací hrad, výtvarné aktivi-
ty, malování na obličej atd., přihlašovat se na závod 
můžete již nyní v kanceláři SVČ, popřípadě přímo 
na stránkách závody kočárků.
31. 3. Přišlo jaro do vsi – tradiční velikonoční 
program pro MŠ a ZŠ v 8.30 a v 10.15, objednávky 
předem v kanceláři TYMY

DUBEN
1. 4. Velikonoční jarmark – od 10.00 do 18.00, 
prodej rukodělných výrobků
4. 4. RC modely - tréning od 14.00, vstup pro ve-
řejnost 20,- Kč 
11. 4. Všetulská hůlka - mažoretkový festival na 
zámku v Holešově, začátek v 9.00, předpokládaný 
konec v 16.00
11. 4. Otevřený den na modelové železnici – od 
9.00 do 12.00, od 14.00 do 17.00 ve Školní ulici 
v budově bývalého SVČ – DUHA
14. 4. Turnaj ve stolním fotbálku – v 15.30, star-
tovné: 10,-, přihlášky do 13. 4.
16. 4. Beseda Premedical „Prevence nemoci 
prsou“ – co je nutné znát a dělat + vyšetření cév 
zdarma, v 17.00
17. 4. Premedical – centrum preventivní medicí-
ny -  možnost  vyšetření od 9.00 do 20.00, informa-
ce a přihlášky v TYMY
17. – 18. 4. Noční deskohraní - od 18.00, cena: 
100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, ve-
čer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky do 15. 4.

18. 4. Sporťák roku – od 9.30, účastnický poplatek 
20,- Kč, pro děti od 5 let, čekají vás různé sportov-
ní disciplíny, které prověří kondičku dětí, přihlášky 
do 15. 4. 
18. 4. Kreativní dílna s Bárou – od 14.00 do 18.00, 
dekorujeme trička, hedvábí a vitráže, cena: 100,- 
Kč + materiál, přihlášky do 12. 4.
24. 4. Taneční show – od 18.00, vstupné 40,-/děti, 
90,-/dospělí, v programu se představí taneční páry 
TK Gradace včetně současných mistrů i vicemistrů 
ČR, a tanečníci mezinárodních tříd, v  programu 
vystoupí také děti z 3. ZŠ z projektu Ty tančíš, My 
tančíme, čeká Vás neopakovatelný taneční zážitek
25. 4. Holešovský pohár ve stolním tenise – od 
10.00 do 16.00 v herně stolního tenisu TJ Holešov, 
turnaj ve stolním tenise dětí a mládeže ze SVČ, 
DDM a amatérských sportovních klubů, startovné 
60,- Kč za hráče, přihlášky do středy 15. 4.
29. 4. Den tance v  TYMY /pro děti/ – od 15.30 
do 17.00, přijďte si vyzkoušet různé taneční styly, 
vstup volný
30. 4. Slet čarodějnic – od 17.00 na zahradě 
TYMY, vstupné 20,- Kč

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
1. 4. Hedvábné vitráže – od 10.00 do 13.00 v ulici 
Pivovarská č. 1419, nadekorujeme si společně hed-
vábnou vitráž, cena: 100,- Kč, přihlášky do 30. 3.
8. 4. Fotokurz pro seniory – od 10.00 do 12.00  
v ulici Pivovarská nebo v TYMY /dle zájmu/, cena: 
30,- Kč, přihlášky do 7. 4.
15. 4. Tai-či – v ulici Pivovarská č. 1419, od 10.00, 
cena: 30,- Kč
22. 4. Pletení košíků z pedigu – pro začátečníky, 
od 10.00 v ulici Pivovarská nebo v TYMY /dle zá-
jmu/, cena: 100,- Kč, přihlášky do 21. 4.

ANKETA „SRDCE NA DLANI“ -  dejte své hlasy 
svým oblíbeným vedoucím kroužků, pedagogům  
a dalším pracovníkům do 31. 3. 2015, anketní 
lístky + schránka jsou k dispozici u služby TYMY  
a také ve školách

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

LÉTO S TYMY 2015
Přihlásit na tábory se můžete už nyní v kanceláři 
TYMY. POČET MÍST OMEZEN!!!

POBYTOVÉ TÁBORY
5. 7.–11. 7. Podhradní Lhota – Indiánské léto, 
Léto s  tancem (2.190,-). 10. 8.–14. 8. Retaso /
Horní Bečva/ - Za sportem do Beskyd (2.790), 
Barevný svět aneb Výtvarné dobrodrůžo s Bárou 
(2.890,-) Léto na koni (3.200,-), Pohádkové léto 
pro rodiče s  dětmi (2.990,- dospělí, 2.290,- děti, 
1.790,- děti bez lůžka), Muzikoterapie pro dospělé 
(2.590,- bez dopravy, 2.990,- s dopravou + 2.200,- 
lektorné ) s Jitkou Králíkovou, Taneční léto s Olou 
(2.790,-), Čáry máry (2.790,-), Táborové letní des-
kohraní (2.790,-). 17. 8.–21. 8. Keramický ateliér 
v přírodě na Zubříči (2.490,-)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
29. 6.–3. 7. IN-LINE bruslení v  TYMY (2.190,- 
+ 500,- vypůjčení bruslí + chráničů), 7. 7.–10. 7.   
Holešovský sporťák (1.000,-), 13. 7. – 17. 7. Léto  
v pohybu (1.250,-), Letní jazykový kemp (1.990), 
20. 7. – 24. 7. Tanečně sportovní tábor v  Sazo-
vicích (2.100,-), Malí výletníci (1.290,-), 27. 7.– 
31. 7. IN-LINE bruslení v TYMY (2.190,- + 500,- 
vypůjčení bruslí + chráničů), Barevné prázdni-
ny (1.290,-), 3. 8.–7. 8. Pestrá paleta (1.290,-),  
10. 8.–14. 8. Toulky za zvířátky 3 (1.250,-),  
17. 8.–21. 8. Tanečně sportovní tábor v  Sazovi-
cích (2.100), IN-LINE bruslení v  TYMY (2.190,-  
+ 500,- vypůjčení bruslí + chráničů) Letní kouzelnická 
škola (1.290,-) , 24. 8.–28. 8. U nás v TYMY (1.190,-) 

PŘIPRAVUJEME
21. 8.–30. 8. Ozdravný pobyt Itálie, kemp Mare  
e Pineta****, ozdravný pobyt u moře nejen pro ro-
diny s dětmi, ubytování v mobilhomech, doprava 
busem z Holešova (4.700,-), cena zahrnuje auto-
busovou dopravu z Holešova, ubytování na 7 nocí, 
pobytové taxy a služby delegáta, příplatky: 1.400,- 
polopenze, 1.700,- plná penze /stravování včetně 
pitného režimu/

Sbíráme vršky od PET lahví – děkujeme za vaši po-
moc! Sbíráme také hliník!

V  pátek 13. února se uskutečnilo slavnostní 
otevření „staronové“ klubovny ve Smetanových 
sadech. Tato klubovna byla v padesátých letech vy-
budována rodiči z iniciativy vedoucí PS paní Olgy 
Dolinkové a Holešované ji od těchto dob znají pod 
názvem Pionýrská klubovna. V  průběhu svého 
trvání měla budova různé užití, sloužila jako klu-
bovna, také se zde vyučovalo a několik let se zde 
scházeli invalidní důchodci a v  posledním roce 
klubovnu navštěvovali skauti. V  současné době 
se opět budova vrátila svému původnímu účelu. 
Klubovna byla přidělena PS M. Očadlíka Holešov. 
Všichni členové měli z  tohoto rozhodnutí zastu-
pitelstva města velkou radost a podíleli se také 
na úpravách a rekonstrukci celé klubovny, které 
probíhaly od podzimu. Slavnostní otevření bylo 
symbolickou tečkou za těmito pracemi a klubovna 

Klubovna ve Smetanových sadech byla 
po nutných úpravách slavnostně otevřena

se tak zpřístupnila jak členům PS M. Očadlíka, tak  
i ostatním dětem, které mohou navštěvovat volno-
časový klub PS a také TM klub, který zde bude pra-
covat ve spolupráci se SVČ – TYMY. V klubovně je 
pro děti připraven stůl na stolní tenis, deskové hry, 
knihovnička, mohou zde poslouchat hudbu, kres-
lit a relaxovat. Slavnostního otevření se zúčastnili 
členové PS M. Očadlíka, pracovníci SVČ – TYMY 
a také hosté – paní ředitelky 1. a 2. základní školy 
Holešov Jarmila Růžičková a Helena Moravčíková 
a místostarosta města Ing. Radek Doležel. 

Věříme, že se klubovna stane místem, kde bu-
dou děti rády smysluplně trávit svůj volný čas. Při-
pravujeme také různé turnaje, workshopy a dílničky. 

Těšíme se na společné setkávání v  naší klu-
bovně. Všechny srdečně zveme!

Jarmila Vaclachová
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Poděkování
Chci touto cestou poděkovat žákům 

třetí a páté třídy a zainteresovaným pí uči-
telkám ze ZŠ praktické. Za co? Za čas, tr-
pělivost i výtvarné snažení, které věnovali 
tvorbě přáníček k  Velikonocům. Přinesli 
mi je s prosbou o předání lidem, o které se 
staráme. Chtějí jim takto popřát příjemné 
prožití velikonočních – tedy svátečních dnů 
a vlastně i těch „všedních“ jarních. Vyjádřený 
požadavek ráda splním. 

Děkuji tedy jménem těch obyvatel 
domů s  pečovatelskou službou i uživatelů 
pečovatelské služby, ke kterým jezdíme do 
domácnosti (Holešov a okolí), jimž byl nebo 
ještě bude dárek předán.

Eva Relichová, DiS.
Vedoucí CHPS

Soutěž, kde hrál prim dívčí půvab, inteligen-
ce a talent, proběhla v sobotu 21. února v SVČ 
TyMy. Šlo již o pátý ročník. Soutěž „Dívka roku“ 
je určena slečnám ve věku 13–15 let, těch se letos 
sešlo jedenáct. 

Čekal je náročný, ale zajímavý den. Pod 
vedením Olgy Peškové nastudovaly úvodní cho-
reografii, Martina Odložilíková s nimi připravila 
sestavu Port des Bra, chodily na předváděcím 
molu a vypilovaly svá volná vystoupení. Kamila 
Nevřalová z butique K-fashion jim pomohla vy-

Dívku roku ovládla děvčata z Kroměřížska               
brat a vyzkoušet spole-
čenské šaty a potom už 
si děvčata užívala péči 
kosmetiček z Mary Kay 
a kadeřnice Nadi Tot-
kové. Ve 14.30 začala 
první neveřejná část 
soutěže dvěma disciplí-
nami a to testem znalostí  
a zručnosti. Dovednost, 
kterou tentokrát musely 
předvést, bylo šití před-
ního stehu.

Výkony dívek hod-
notila devítičlenná po-
rota - Renata Mejzrová 
ze Zlínské modelingo-
vé agentury, finalistka 
MISS ČR 1996 Renata Janečková, stylistka Kamila 
Nevřalová, kosmetičky Martina Doleželová a Pav-
lína Koudelková, hudebník František Kantor, lek-
tor výukových programu BESIPu Zdeněk Patík, 
zastupitel města Holešova Martin Koplík a ředi-
telka SVČ TyMy Jarmila Vaclachová.

Děvčata si ani nestačila vydechnout a už 
se přiblížilo zahájení společenského večera. Po 
úvodní choreografii, představení dívek a poroty 
jsme mohli sledovat výkony soutěžících i v dal-
ších disciplínách. Při rozhovoru s moderátorem 
jsme slyšeli jejich názory, nápady a pocity. Ve sku-
pinkách dívky cvičily, ve volných disciplínách si 
většinou vybíraly tanec nebo hudební vystoupení. 
Publikum se dobře bavilo nejen výkony dívek, ale 

i zajímavým doprovodným programem, kterým 
byly jednotlivé disciplíny protkány.

Vyvrcholením večera byla módní přehlídka 
společenských šatů, které dívky předvedly oprav-
du na úrovni hodné modelek. Výkony byly letos 
velmi vyrovnané a těžko se vybíraly ty nejlepší. 
Nakonec porota poslala do malého finále Moravy 
Barboru Valovou z Kroměříže, Sabinu Kocmano-
vou ze Zborovic, Barboru Nesvadbovou z  Jaro-
hněvic a Moniku Bsonkovou z Kroměříže.

Největší sympatie u publika sklidila Monika 
Krejčí ze Všetul a nejtalentovanější dívkou se stala 
do finále Moravy postupující Monika Bsonková.

Za SVČ TyMy Jana Češková

V TYMY PROBĚHL PÁTÝ ROČNÍK 
HOLEŠOVSKÉHO TALENTU 

V pátek 6. března 2015 se konal ve Středisku volného času – TYMY Ho-
lešov galavečer V. ročníku talentové soutěže „HOLEŠOVSKÝ TALENT 2015“. 
Do finále se probojovalo celkem 20 vystoupení z různých oborů. Hrálo se na 
hudební nástroje, zpívalo, kouzlilo, tančilo i pochodovalo.  

Devítičlenná porota neměla vůbec lehkou pozici. Holešovský talent 2015 
vyhrála mladá tanečnice z Bruntálu Kristýna Žandová, která uchvátila porotu  
i diváky svým tanečním číslem Jazz. Na druhém místě se umístila mladá hou-
slistka ze Žeranovic Monika Ponížilová. Třetí místo získala taneční dvojice Vít 
Trhlík a Katka Malíková. Všichni tito výherci získali finanční odměnu v celkové 
výši 3000,- Kč. Také diváci volili svůj talent. Cenu diváků získal kroužek Sundan-
ce SVČ se svým premiérovým vystoupením „Army of dancers“. Zvláštní ocenění 
poroty získal „jojista“ Petr Grenciok a zpěvačka Veronika Ivánková. Mimořádné 
ocenění a poděkování předala porota taneční škole Stonožka z Bruntálu.

Děkujeme městu Holešov a všem ostatním partnerům za finanční a ma-
teriální pomoc při této mimořádné akci, která podporuje talenty z  různých 
oblastí zájmové činnosti z  Holešova a širokého okolí. Děkujeme také všem 
porotcům za ochotu a zvládnutí velmi nelehkého úkolu.

Věříme, že příští šestý ročník bude stejně úspěšný jako ročníky předcháze-
jící a chtěli bychom již nyní pozvat mladé talenty k účasti.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ Holešov

Mgr. Jitka Šišková 
tel.: +420 737 168 657, e-mail: siskova@aksiskova.cz

Palackého 518, 769 01 Holešov

Advokátní kancelář poskytuje kvalitní  
právní služby ve všech oblastech práva.

Specialista na dopravní nehody, dopravní 
trestné činy, přestupky a náhrady  

škod na zdraví.

www.aksiskova.cz
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Snad každý z nás sní nebo někdy snil svůj sen. 
My jsme ten náš začali snít někdy v roce 1992. Za-
čali jsme od píky, pouze s nadšením, elánem, ale  
i invencí a ne zrovna plnou peněženkou.

První stroj koupený za pakatel z druhé ruky, 
první zaměstnanec, první zakázka, první patento-
vá řízení.

A hle, zrodila se firma, ryze česká společnost 
fungující bez zahraničního kapitálu, firma Pokart, 
produkující kartonáž a výrobky z lepenky. Trh nás 
vzal na vědomí, začali nás respektovat klienti i ban-
ka. Vybudované zázemí postupně přestalo vyhovo-
vat našim potřebám, potřebovali jsme expandovat, 
měli jsme své vize, ale omezené možnosti.  Začát-
kem roku 2010 jsme s radostí  využili lákavé pobíd-
ky Zlínského kraje na obsazení Strategické průmy-
slové zóny v Holešově. To bylo to pravé ořechové. 

Průmyslová zóna = nové možnosti, nové trhy, 
vše začalo běhat jako na drátku.

Bezproblémově, se stavebním povolením 
v  kapse, proběhly všechny přípravné a realizační 
práce, a tak jsme se s nadšením a očekáváním stě-
hovali do nových prostor. Teď se můžeme naplno 

Průmyslová zóna - otazníky zůstávají
věnovat své práci, svým plánům, rozvíjet výrobu  
i splnit své závazky směrem k bankovním domům. 
To jsme si však jen mysleli, skutečnost byla a je 
úplně odlišná.

Kdo z nás by čekal, že průmyslová zóna, tak 
jak byla a je deklarována, je ve své podstatě zoo-
logická zahrada. Že průmyslová zóna je jedno 
obrovské úložiště a zdroj pitné vody. Kde se sta-
la tedy chyba, jak mohlo dojít k tomu, že to není 
průmyslová zóna, ale chráněná oblast, do které 
jsme nevědomky nastoupili? Jsme ale tu, živíme 
cca 120 zaměstnanců / cca o 50 více než při vstu-
pu do zóny/, na ně je hmotně navázáno dalších x 
rodinných příslušníků a jsme za ně zodpovědní. 
Když už se stalo, co se stalo, vzniká tu dilema. Na 
jedné straně žába, křeček, na straně druhé člověk, 
rodina, děti a práce. Ano, lze hledat kompromisy, 
ale citlivě a s ohledem na to, co už nejde změnit. 
Takže hala stojí, dál se nepohneme. Na scénu totiž 
vstupují ekologická sdružení. Obrázek o tom, jaký 
volí přístup, si dovolujeme shrnout jen v bodech.

1. Počátek neuvěřitelného a pro nás nepocho-
pitelného přístupu ze stran občanských sdružení 

se datuje do doby, kdy už byla 
hala Pokart se všemi možnými 
schváleními realizována. Pro 
další výstavbu tolik životně 
důležitých skladů ale tito pá-
nové už vystavili 2x stopku 
i přes souhlasná vyjádření 
všech dotčených nezávislých 
orgánů.

2. Osobními dopisy jsme 
pozvali představitele těchto 
sdružení na osobní prohlíd-
ku firmy. Chtěli jsme ukázat 
firmu, její zázemí, výrobu, 
sklady, prostě předvést všech-
ny detaily, abychom na místě 
dokázali, jak čistý a ekologický 

je náš provoz. Výsledek pozvání: totální nezájem, 
žádná omluva, žádná návštěva.

Nezaujatý čtenář si pak může udělat obrázek. 
Co tedy tímto sdružení sledují?

3. Citace z  jednání na MěÚ Holešov ze dne 
9. 4. 2013 z  úst RNDr. Vacka, kdy jsme mu dali 
dotaz, jaké má firma provést opatření, aby se sdru-
žení opakovaně neodvolávala: „Odvoláme se vždy, 
protože nesouhlasíme s existencí zóny v této loka-
litě. Odvolání není směřováno proti společnosti 
POKART a technické řešení, se kterým bychom 
souhlasili, neexistuje.“

Naše otázky zní:
Proč se občanská sdružení neodvolávala 

v  době, než bylo vůbec o existenci průmyslové 
zóny v  Holešově rozhodováno, kde byli pánové 
ekologové?

Proč nebojovali už proti samotné stavbě haly, 
proč tvrdě vystupují až proti přístavbě skladů, 
naprosto nezávadným z  hlediska ekologie? Kaž-
dý, kdo tu vstoupí, neuvidí nic jiného než lepen-
ku, papír, zpracovatelské stroje, dřevěnou paletu  
a kovový regál. Co je prosím na těchto položkách 
tak hrozivě neekologického a ohrožujícího životní 
prostředí? 

Proč nyní vysloveně ohrožují a ničí prosperi-
tu firmy, proč ničí a ohrožují existenci současných 
a budoucích pracovních míst? Proč nás nenechají 
v klidu pracovat? Proč nemají zájem o prohlídku, 
mají strach, že vše, co deklarujeme, je pravda? Bojí 
se tedy této pravdy? A pokud ano, jsou to tedy spí-
še škůdci pokroku a rozvoje, nejsou občanským 
sdružením v  tom pravém slova smyslu, ale spíše 
žoldáky placenými z nám neznámých zdrojů, kteří 
sledují jen své cíle.

Ptám se tedy i občanů Holešova. Jsme vám až 
takovou přítěží a hrozbou, jak se vás snaží přesvěd-
čit občanská sdružení?

Vedení firmy POKART, spol. s r. o.

Humanitární sbírka šatstva 
23.–27. března 2015

Charita Holešov vyhlašuje 
humanitární sbírku šatstva, kte-
rá proběhne ve dnech 23.–27. 
března 2015, v době od 8.00 do 
16.00 hod. v  prostorách Čes-
kého zahrádkářského svazu na 
Dlažánkách v Holešově.

Pokud Vám tedy v  šatnících leží odložené 
šatstvo všech věkových kategorií, také lůžkoviny, 
ručníky, záclony, tašky a kabelky, boty, deky nebo 
spací pytle a rádi byste je darovali potřebným, bu-
dou Vás zde v tomto termínu a čase čekat příjemné 
a usměvavé dobrovolnice, které příspěvky převez-
mou. Prosíme Vás, zda byste darované věci přinesli 
dány v igelitových pytlích. 

Spolupracujeme s firmou Dimatex, která věci 
odváží pouze v pytlích.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete 
kontaktovat osobní návštěvou na adrese Tovární 
1407 v Holešově nebo telefonicky na číslech Cha-
rity Holešov: 573 398 468, 733 741 907.
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Jak již názvy napovídají, jedná se o firmy otce 
a syna Trhlíkových. Jejich sídlo je na adrese Tuča-
py č. p. 141 a č. p. 154. Předmětem jejich podnikání  
a vítanou službou pro obyvatele holešovského regionu 
je rostlinná výroba a prodej zemědělských produktů. 

Na pěstování jakých plodin se zaměřujete?
„Naším největším pěstebním a obchodním 

artiklem jsou z 50 % obilniny a z 50 % technické 
plodiny - hrách, cukrovka, brambory a cibule.  

Lišíte se v něčem od ostatních konkurenčních 
firem, máte nějaké specifikum?

„Jsme jedním z  největších pěstitelů cibule a 
brambor v regionu. Máme proto mnoho zákazníků, 
kterým tyto artikly prodáváme po sklizni přímo u 
nás na farmě.“ 

Kolik zaměstnáváte lidí, máte již nástupce, 
který po vás firmu převezme?

Představujeme podnikatele a řemeslníky z Tučap
Firma Kamenictví
- Petr Sedláček 

Naše firma se převážně zabývá oborem v ob-
lasti kamenictví. Kamenická firma Petr Sedláček 
byla založena v roce 1991 a úspěšně pokračuje do-
dnes. Sídlo firmy je na adrese Tučapy 109. 

V oboru kamenictví jsem se rozhodl podni-
kat a pokračovat v tomto řemesle po svém dědovi, 
který po celý svůj život tvořil díla v podobě litého 
teraca na podlahách a schodištích v širokém okolí. 

Po dobu 25 let se neustále vzděláváme a při-
způsobujeme se novým technologiím. 

Zajištujeme veškeré kamenické práce týkající 
se materiálu, zaměření, výroby, ošetření i montáže 
velkého množství přírodního kamene. V roce 1993 
jsme vybudovali vlastní výrobní halu, a proto jsme 
schopni se s naším týmem zaměstnanců přizpůso-
bit požadavkům zákazníka. V současné době za-
městnáváme osm zaměstnanců. Šest z nich s námi 
pracuje od počátku vzniku firmy. Zaměstnáni jsou 
u mne již i mí dva synové. Mladší Lukáš vloni do-
končil studium na uměleckoprůmyslové škole ve 
Světlé n. Sázavou právě v oboru kamenosochař. 
Starší syn má zaměření v oblasti podnikání. Tudíž 
předpokládám, že mí synové budou i mými nástupci. 

Naše firma, na rozdíl od jiných, především 
preferuje svou vlastní výrobu. Zabýváme se reali-
zací kamenických zakázek v ČR. Zakázku zreali-
zujeme od přípravy projektu až po její kompletní 
dokončení. 

Dodáváme např. i kamenné obklady do kou-
pelen, kuchyní, jakékoliv pracovní desky dle přání 
zákazníka. Provádíme opravy a zhotovení pomní-
ků, sekání písma atd. Ve velké míře se také zabý-
váme výrobou litého teraca-podlah, schodů, oken-
ních parapetů. 

Pro naše zákazníky a široké okolí jsme ote-
vřeli novou prodejnu na náměstí Edvarda Beneše 
v Holešově. Zákazník zde nalezne široký výběr mi-
nerálů, polodrahokamů a spoustu výrobků z naší 
kamenické dílny. Prodejna taktéž nabízí velký sor-
timent doplňků na pomníky - lampy, vázy, bronzo-
vé křížky a květiny. 

Právě zde, může zákazník uskutečnit své ob-
jednávky a požadavky týkající se pomníkové i sta-
vební činnosti. 

A můj podnikatelský záměr do budoucna? 
Chtěl bych neustále vylepšovat a rozšířit výrobu  
o více zajímavých produktů, které osloví a budou 
zajímavé pro stále více zákazníků. 

Těm bychom chtěli vzkázat: zákazník by si 
měl před realizací zakázky nechat ukázat i více let 

staré realizované zakázky firmy, kterou hodlá oslo-
vit. To mu umožní vyhodnotit jejich dlouholetou 
práci, zkušenosti a praxi. 

Co neděláme a nebudeme nikdy dělat?! 
- Nebudeme se vnucovat, dávat letáčky do lampi-

ček, nebo se podbízet jinou nevhodnou rekla-
mou. 

- Nelákáme zákazníky falešnými slevami, např. 
40% až 60% z nesmyslných cen, které se ve finále 
i několikrát navyšují. 

Snaha naší kamenické firmy je zákazníkovi 
dobře poradit a vyřešit jeho problém. To je naše 
skutečná priorita!!! Věříme, že touto cestou získá-
me mnoho dalších spokojených zákazníků. 

DAG fashion - zakázkové šití oděvů „nejen  
z kůže“ najdete na adrese Tučapy č. p. 128.

Založení firmy předcházelo studium podni-
katelky na SPŠ oděvní v Prostějově a poté získávání 
praxe ve dvou firmách na výrobu kožených oděvů. 
Teprve v roce 2006 založila Dana Gábová firmu 
vlastní. Od ostatních krejčovství se liší právě tím, 
že se věnuje především šití oděvů z pravé kůže. Je to 

Firma DAG fashion - Dana Gábová
kvalitní materiál, svým způsobem výjimečný a ma-
jitelku firmy si velmi získal. Na otázku, zda má ma-
jitelka někoho na pomoc při větším  náporu práce, 
odpovídá: „Ne, pracuji výhradně sama, od návrhu 
oděvu až po jeho úplné dokončení. S vlastním ná-
padem, návrhem či přáním může přijít i sám zá-
kazník, a já se snažím o jeho co nejlepší realizaci.“

Věnujete se dámské i pánské módě?
„Častěji mě vyhledávají ženy a přiznám se, že 

jsem za to ráda, neboť mám ženskou postavu tak 
nějak „víc v  oku“ a umím ženám lépe poradit. Muži 
chodí spíše s opravami starších kožených  oděvů, 
kterým se ale také nebráním.“

Šijete pouze oděvy nebo můžete vašim zákaz-
níkům nabídnout něco víc?

„Věnuji se především koženým oděvům (bundy, 
saka, kabátky, sukně, vesty...), ale občas se vyskytnou 

i zvláštní přání a pokud je to v mých silách, snažím se 
je plnit. Takže už jsem šila i několik kožených dám-
ských kabelek, kosmetických taštiček, kožené polštá-
ře a třeba i pouzdro na kuchyňské nože.

Co by se podle Vás dalo vylepšit ve vztahu 
města ke sféře drobného podnikání 

„Moc se mi líbí právě tento nápad,  předsta-
vovat drobné podnikatele a řemeslníky v měsíční-
ku Holešovsko. Myslím, že ho ocení jak podnikate-
lé, tak jejich budoucí či stávající zákazníci a klienti, 
tedy občané z Holešova a okolí.“

Co byste chtěla vzkázat svým zákazníkům?
„Chtěla bych všechny, které moje profese za-

ujala, odkázat na mé stránky www.dagfashion.cz, 
kde se mohou dovědět víc a shlédnout i ukázky mé 
práce nebo mě mohou kontaktovat na tel. čísle 605 
428 136. Těším se na vaši návštěvu!“

Firmy Zdeněk Trhlík a Jiří Trhlík
„Máme dva stálé zaměstnance. Firmu po mně 

prakticky přebere můj syn Jiří, který již nyní pod-
niká společně se mnou. Zapojena je také celá naše 
rodina. Jinak by to ani nešlo.“ 

Co by se podle Vás dalo vylepšit ve vztahu 
města ke sféře drobného podnikání?

„Nás zemědělce trápí „polní pych“, tzn. zlo-
ději na našich polích. Městská policie sice v době 
sklizně tyto lokality pravidelně monitoruje, ale není 
zřejmě v jejích ani v našich silách zlodějům v jejich 
činnosti zabránit. 

Možná by to částečně vyřešily častější do-
hlídky. I tak strážníkům za jejich pomoc děkuje-
me. Trápí nás také přístup některých spoluobčanů 
k  okolní přírodě. Ti zanechávají na příjezdových 
cestách k našim polím použité pneumatiky, pet la-
hve, biologický odpad odhazují do potoků a příko-
pů. V okolí vím o spoustě takových míst.“

Jaký je váš podnikatelský záměr?
„Přál bych si především být zdravý a totéž pře-

ji celé své rodině. Ve firmě průběžně modernizuje-
me a rozšiřujeme technické vybavení včetně skla-
dovacích prostor. Snažíme se dodávat zákazníkům 
zboží ve vysoké kvalitě a naším cílem je i nadále 
ji zvyšovat. Přesto se může stát, že přírodě někdy 
neporučíme. Těšíme se na Vaši návštěvu na farmě 
a věříme, že budete s našimi produkty spokojeni.“
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Příspěvek předsedkyně spolku „Všetuláci 
sobě“ Lenky Karhanové do únorového vydání 
Holešovska na první pohled působí věrohodně a 
pozitivně. Konečně nehovoří o stavbě kapličky, ale 
správně o stavbě zvonice, což je v souladu s histo-
rickou skutečností této stavby, která byla skutečně 
bezohledně v minulém režimu komunisty odstra-
něna. Horší je to však v okamžiku, kdy začne kriti-
zovat nezájem minulého vedení města o tuto akci. 
Samozřejmě není to pravda. Paní Karhanová určitě 
nezapře svou návštěvu v této věci u mne na radnici 
(tehdy starosta města) někdy začátkem minulého-
roku, kdy jsme se o stavbě bavili a domlouvali se 
na postupu.V  tehdejší době již měla radnice při-
praveno několik variant podoby včetně několika 
variant umístění objektu. Bylo tomu tak proto, že 
již dávno předtím s  touto myšlenkou jako první 
přišel pan Mgr. Rudolf Seifert. On byl tím, kdo 
celou akci inicioval a určitě i inspiroval k dalším 
aktivitám také další spoluobčany ze Všetul. Vede-
ní města se touto otázkou docela vážně zaobíralo, 
avšak problém byl s umístěním stavby, což si my-
slím, je i dnes. To, že si námět zvonice ve Všetu-

Lež má krátké nohy 
lích přisvojila paní Karhanová coby naturalizovaná 
„Všetulačka“ z Plačkova, je věc druhá. Určitě to bylo 
jedno z nosných a úspěšně využitých témat předvo-
lební kampaně lidovců v loňském roce. Pan Rudolf 
Seifert to se skromností sobě vlastní nechal žít vlast-
ním životem a coby „Všetulák“, toleroval „nezištný“ 
postoj manželů Karhanových v této záležitosti. 

K dalším iniciativám a činnosti spolku „Vše-
tuláci sobě“ nemám v zásadě vůbec nic. Naopak, 
je velmi přínosné pro město a občany samé, když 
společně vyvíjí kulturní a společenskou činnost 
a obohacuje tak kulturní prostředí ve městě. 
Nesmí to být ale činnost záměrně účelová, sloužící 
pouze ke zviditelňování a prospěchu některých 
nejmenovaných jednotlivců. 

Na závěr musím zdůraznit skutečnost, že ni-
koliv na popud paní Karhanové či pana Karhana, 
ale v rámci systematického postupu vedení města 
již téměř před dvěma roky rozhodlo, že bude ve 
Všetulích, konkrétně v  ulici 6. května, realizovat 
jednu z nejnáročnějších a nejdražších investičních 
akcí města. Rekonstrukce a revitalizace této ulice 
včetně křižovatky s  ulicí Palackého je společný 

projekt s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a re-
alizovat se začne příští rok. Takže nemístná po-
známka (lež?) paní Karhanové, že minulé vedení 
města občany Všetul ignorovalo, je mírně řečeno, 
netaktní a neslušná. Ostatně to, že lež má krátké 
nohy, je životy nás všech ověřená pravda, která pla-
tí od nepaměti… Pavel Svoboda

SVĚTOVÝ DEN VODY 2015
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. si 

každoročně s příchodem jara připomíná Světový den 
vody. Tento den se slaví již od roku 1993. Jeho hlav-
ním posláním je připomenout všem význam vody  
a potřebu ochrany vodních zdrojů. V roce 1993 Val-
né shromáždění OSN vyhlásilo na 22. března Světový 

den vody. OSN a jeho členské státy uskutečnily a doporučily konkrétní kroky  
k ochraně vodních zdrojů na planetě Zemi. Na aktivitách podporujících 
ochranu vodních zdrojů Země a Světový den vody se podílí mnoho organiza-
cí jako FAO, UNESCO, WHO, UNICEF a další. 

Voda je součástí našeho životního prostředí a je nenahraditelná pro ži-
vot na naší planetě. Lidé, rostliny a zvířata nemohou bez vody přežít. Zemský 
povrch tvoří ze 70 % voda, z toho cca 2,5 % je voda sladká a 97,5 % voda slaná, 
pro člověka téměř nepoužitelná. Dle studie OSN bude lidstvo v roce 2025 vy-
užívat již 90 % všech vodních zdrojů a celkem 3,5 miliardy lidí na celém světě 
začne pociťovat jejich nedostatek.

Potíže s nedostatkem pitné vody v některých částech světa, katastrofální 
záplavy, znečištění řek a ztráta biologické rozmanitosti vodních ekosystémů 
jsou alarmující. Se vzrůstajícími potřebami lidstvo opomnělo zachovat si to 
nejcennější, tj. kvalitní životní prostředí a kladný vztah k němu. Proto Valné 
shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen každoročním Světovým dnem vody 
(World Water Day). V tento den si připomínají 
nejen vodohospodáři, ale i široká veřejnost, co 
voda v životě člověka znamená a co člověk dluží 
v péči o ni. 

Pro naši veřejnost je to příležitost k sezná-
mení se s problematikou zásobování pitnou vo-
dou a čištění odpadních vod. Zvláště pak je tato 
činnost důležitá pro žáky a studenty základních a 
středních škol. Žáci mají možnost poznat nároč-
né profesní činnosti, které souvisejí s úpravou a 
dodávkou pitné vody či ochranou vodních zdro-
jů na okrese Kroměříž. Pro zaměstnance společ-
nosti je pak velkou odměnou sledovat zájem a 
překvapení dětí při seznamování se s provozem 
úpravny vody v Kroměříži nebo čištěním odpad-
ních vod. Děti, ale i široká veřejnost tímto zjišťují, 
co vše je třeba udělat pro to, aby se mohly kdyko-
liv napít vody z vodovodního kohoutku. 

Tato zdánlivá samozřejmost je výsledkem práce zaměstnanců akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. 

Pro někoho je voda samozřejmostí, pro jiné vzácnost. Stále více si mu-
síme uvědomovat význam a cenu vody v  lidském životě. Voda utváří naši 
kulturu a náš život. Jedině osvětou o důležitosti zachování a udržení přístu-
pu k pitné vodě můžeme vodu uchránit. U nás prozatím nemáme problém 
s přístupem ke kvalitní pitné vodě. Začíná se však hovořit o pitné vodě jako 
o strategické surovině. Na to by měli myslet její zpracovatelé i uživatelé a je 
třeba pomáhat i veřejnosti získávat informace o významu vody pro člověka. 

Proto i naše společnost nezavírá dveře před veřejností a chce, aby veřej-
nost přímo na místě samém viděla, jak je náročné vodu upravit a poslat do 
domácnosti, na čistírnách odpadních vod vyčistit a poslat zpět do toků. 

Proto již tradičně vyhlašujeme „den otevřených dveří“, který bude pro-
bíhat v sobotu 21. března 2015, od 8.00 do 13.00 hodin. Tento den bude pro 
veřejnost zpřístupněna Úpravna vody v Kroměříži, čistírna odpadních vod 
v Kroměříži a čistírna odpadních vod v Holešově. 

Zájemci i skupiny budou provedeni areálem provozů, kde se mohou sezná-
mit s dosavadní technologií úpravy pitné vody a čištěním odpadních vod. Na Vaši 
návštěvu se těší zaměstnanci společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Bc. Jana Šustková
Systémově analytický útvar

Informace pro politické 
strany a hnutí
Vzhledem k  narůstajícímu počtu příspěvků 
do Holešovska v sekci spolky, politické strany  
a omezenému prostoru mají jednotlivé politic-
ké subjekty k dispozici v každém čísle tohoto 
měsíčního periodika ½ strany A4. Dodané 
texty musí být v  souladu s  jednacím řádem 
města Holešova (viz. www.holesov.cz).
Rozsah příspěvku dle manuálu: ½ strany = 
18,5 x 13,5 cm; počet znaků bez mezer plus 
minus 4000. Nutno počítat s nadpisem a pří-
padnou fotografií.  
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I když jsme byli u některých představitelů 
ODS zejména v posledních letech svědky pří-
kladné ukázky arogance moci a jejího zneužívání, 
dva články současných představitelů – p. Pavla 
Svobody a p. Luďka Hradila, otištěné v únorovém 
vydání Holešovska, nás přece jen nemile překva-
pily. Kárání vítěze holešovských komunálních 
voleb – KDU-ČSL za to, že prý „chce neustálými 
útoky shazovat a škodit současnému vedení rad-
nice, kterému nemůže přijít na jméno“, a zejména 
osobní útoky na předsedu lidoveckého zastupi-
telského klubu ing. Pavla Karhana považujeme 
za nepravdivé a ostudné. Bývalý starosta a ještě 
donedávna vrchní cenzor Holešovska pan Svobo-

KDU-ČSL odmítá aroganci a nepravdy holešovské ODS
da k tomu neváhá použít ani nepravdivé tvrzení 
o tom, že „představitelé KDU-ČSL ... dokonce 
prosadili, aby od letošního pololetí již časopis 
Holešovsko nebyl roznášen zdarma do schránek 
všech holešovských domácností, ale byl opět pou-
ze prodáván“. 

Tak aby bylo jasno: Naší hlavní snahou je 
zvýšit aktuálnost a kvalitu tohoto radničního pe-
riodika. V souvislosti se zkvalitněním mediálních 
výstupů města jsme navrhli zřízení funkce tisko-
vého mluvčího města, který by působil současně 
jako redaktor městských novin. Tento náš návrh 
radniční koalice zablokovala, když 9 zastupitelů 
hlasovalo pro, 5 proti a 8 se zdrželo. 

Snažíme se docílit toho, aby občané mohli 
sledovat dění v zastupitelstvu na webových strán-
kách města. Chceme navrhnout online přenosy 
jednání, dosud neúspěšně jsme navrhovali zve-
řejňování výpisu jak kdo hlasoval, ale podařilo se 
nám umístit zápis z jednání zastupitelstva na webu 
a podpořili jsme návrh na uchování audiozázna-
mu, který byl doposud mazán. Pokud se toto po-
daří, bude jednání zastupitelstva opravdu veřejné 
a zamezíme tak zveřejňování nepravdivých infor-
mací z jednání zastupitelstva.  

Ing. František Rafaja   
Klub zastupitelů KDU-ČSL Holešov

Jednotky JSDH a SDH Holešov s novým vedením 
i vybavením

Holešov - V  nedávné době se podařilo ho-
lešovským hasičům za vydatné podpory města 
Holešova a Krajského úřadu Zlín získat podstat-
nou část nové, velmi potřebné hasičské výbavy  
a změnilo se i vedení. Po devíti letech služby vy-
střídal odstoupivšího velitele JSDH Holešov Mar-
tina Horňáka ve funkci dvacetiletý Lukáš Barot 
a funkci starosty sboru SDH zastává Petr Šidlík, 
který vystřídal Jiřího Jílka. Sbor i jednotku vede 
nyní tzv. „mladá krev“. Nově jmenovaným i od-
stoupivším jsme položili několik otázek týkajících 
se chodu a fungování jednotky i sboru.    

Pane Horňáku, před devíti lety jste ve funkci 
vystřídal předchůdce Františka Crháka. Co všech-
no obnáší funkce velitele. Co se za tu dobu změnilo 
k lepšímu, co považujete za úspěch a čeho se naopak 
dosáhnout nepovedlo? Proč jste se tedy nyní, když je 
podle Vás vše dobře nastaveno, rozhodl od jednotky 
odejít? „Důvody mého odchodu od jednotky jsou 
čistě osobní. Myslím si, že jsem v průběhu mého 
působení dokázal dosáhnout všeho, co jsem si 
předsevzal. Disponujeme novou technikou a vozo-
vým parkem, máme placené služby. Velký dík patří 
městu Holešov za spolupráci při získávání grantů  
a financování. Především nám velmi pomohl bý-
valý starosta města Pavel Svoboda. Co nám přislí-
bil, stalo se vždy realitou.“ 

S  určitostí ale zůstanete věrným příznivcem  
a pomocníkem svých kolegů. Všimla jsem si, že jste 
dobří parťáci a společná práce Vás baví.

„Jsme dobrý kolektiv, určitě si najdu čas zajít 
za kamarády na zbrojnici, chybělo by mi to.“   

Nového velitele Lukáše Barota, který vystřídal 
ve funkci Martina Horňáka, jsme se rovněž zeptali:

Co Vás přivedlo k  tomu, že jste se stal v  tak 
mladém věku velitelem jednotky?

„Funkce velitele jednotky není dle mého ani 
tak o tom, že ji dělat chcete, ale spíše o tom, že 
musíte splňovat určité předpoklady. Tahle funkce  
zabere spoustu osobního času, měli byste dobře vy-
cházet s  členy jednotky a spoustu dalšího. Bývalý 
velitel jednotky Martin Horňák si mě vybral sám 
jako svého nástupce. Po jeho dlouholetém fungová-
ní v jednotce věděl, co by měl člověk umět a jaký by 
měl být, aby mohl velitele jednotky dělat a byl jsem 
to právě já, kdo se mu jevil jako nejvhodnější. Právě 
to, že jsem mladý a nemám, na rozdíl od některých 
členů jednotky rodinu, znamená, že mám mnohem 
více času na to, abych se věnoval jednotce.

Byla již v minulosti práce ve 
sboru Vaším koníčkem, byl jste na-
příklad členem kroužku mladých 
hasičů?

„U Sboru dobrovolných ha-
sičů města Holešov působím od 
roku 2008. Začínal jsem u mla-
dých hasičů, ke kterým jsem se 
dostal opravdu jen náhodou díky 
Lucii Teplíčkové, nynější vedou-
cí mladých hasičů. Jezdili jsme 
s ostatními po závodech, trénovali 
jsme a pořádali jsme různé akce a 
to bylo to, co mně opravdu bavilo. 
Po pár letech u mladých hasičů 
jsem se začal více zaměřovat na 
zásahovou jednotku, která mně lákala mnohem víc 
než kroužek.“

Co nového byste chtěl v budoucnu jednotce při-
nést a jako velitel prosadit? 

„Na tuhle otázku se velice špatně odpovídá. 
Dle mého názoru je jednotka nyní dobře vybavená 
jak technikou, tak vybavením. Nyní bych se chtěl 
pokusit o zajištění oprav hasičské stanice, které 
jsou v některých případech opravdu nezbytné. Je 
třeba vyměnit dosluhující garážová vrata za nová. 
V  neposlední řadě bude mým úkolem opravovat 
nynější techniku tak, aby v jednotce ještě několik 
let vydržela, jako například opravit velkou elektro-
centrálu, která v případě nouze zajistí elektřinu pro 
několik desítek domácností. Práce je spousta a je 
nyní jen na mně jak se s tím vypořádám.“

Prošel jste před svým zvolením nějakým kur-
zem či školením?

„Ano, stejně jako každý, kdo se stane čle-
nem jednotky, jsem absolvoval vstupní školení. 
Dále jsem prošel nezbytným školením na obslu-
hu motorových pil, obsluhu plošiny nebo nositele 
dýchací techniky. Každý rok navíc všichni členo-
vé jednotky musí absolvovat odbornou přípravu 
jednotky, a jednou za rok se celá jednotka účastní 
stáže na stanici Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje v  Kroměříži. Minulý rok jsem si 
prošel kurzem velitel družstva a velitel jednotky 
v rozsahu pěti dní.“

Novým starostou sboru SDH Holešov byl na 
výroční schůzi zvolen a jmenován Petr Šidlík. Sdělil 
nám, že hasičský sport jej bavil již od dětství a i na-
dále je jeho koníčkem a zároveň také prací. Co více 
si prát. Také jeho jsme se zeptali, co práce obnáší, 

jaké starosti a povinnosti. Čeho by 
chtěl v  budoucnu dosáhnout a co 
zlepšit.

„Začátkem našeho rozhovo-
ru mi dovolte pozdravit čtenáře 
měsíčníku Holešovsko. Ve Sbo-
ru dobrovolných hasičů města 
Holešova jsem skutečně začínal 
již v dětství, tak jako mnoho 
současných členů. Mám spous-
tu krásných vzpomínek na per-
fektní partu dětí, závody, výlety  
i schůzky z té doby. Rád bych tou-
to cestou poděkoval manželům 
Františku a Marii Adámkovým za 
čas a práci, kterou nám věnovali. 

Dlouhou dobu jsem také vykonával funkci preven-
tisty sboru, působil v soutěžním družstvu mužů  
a přes deset let jsem vedl kroužek mladých hasičů, 
který ostatně funguje dodnes. Mám velkou radost, 
že zodpovědnou funkci vedoucí nedávno přijala 
bývalá členka kroužku, nyní studentka VOŠ se za-
měření na sociální pedagogiku Lucie Teplíčková.“ 

Co obnáší práce starosty sboru?
„Práce starosty sboru, který je zároveň 

jeho statutárním zástupcem, spočívá především 
na  účasti při různých jednáních, která probíhají 
v  rámci sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
zastupuje sbor při jednáních na Městském úřadě  
a při jednáních se sponzory a partnery. Mým dal-
ším a neméně důležitým úkolem bude koordinovat 
činnost našeho občanského sdružení.“

Má představa o fungování sboru, jako občan-
ského sdružení v budoucnu? 

Chtěl bych, abychom se i nadále podíleli 
na kulturním, společenském a sportovním dění  
v našem městě. Tradiční Hasičský ples se již usku-
tečnil 14. 2., dále nás čekají v měsíci květnu oslavy  
135 výročí založení sboru a 40. výročí od dostavení 
„nové“ hasičské zbrojnice. Budeme i nadále pokra-
čovat v pořádání akcí pro děti. Rád bych také obno-
vil činnost soutěžních družstev mužů a žen, která 
je v současné době pozastavena. Prioritou našeho 
spolku však i nadále zůstane spolupráce s městem 
při zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky 
města, preventivní činnosti a v pomoci občanům 
při živelných a jiných pohromách. Zkrátka se bu-
deme snažit pokračovat v činnostech, kvůli kterým 
naši předchůdci v roce 1880 dobrovolný hasičský 
sbor v Holešově založili. 

Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová

Petr Šidlík, 
nový starosta SDH Holešov
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Děti z kroužku Mladý policista v TYMY cen-
tru se po roce opět setkaly se zdravotní sestřičkou 
rychlé záchranné služby Gabrielou Pospíšilovou, 
která jim nejen připomněla zásady první pomoci, 
ale donesla také spoustu materiálů, s  nimiž děti 
mohly pracovat a nanečisto si zkusit někoho za-
chránit. 

V úvodu společného setkání si děti procviči-
ly volání s operátorkou záchranné služby, popsaly 
místo nehody i úraz, ke kterému došlo. Poté ve 
dvojicích dostaly balíčky se spoustou věcí, o kte-
rých neměly ani tušení, k čemu všemu slouží. Bě-
hem další hodinky však všichni nejen zjistili, ale na 
vlastním těle i vyzkoušeli jejich účel i účinek, a byli 
tak schopni svému zraněnému kamarádovi po-
skytnout první pomoc. Na tuto akci se přišly po-

PRVNÍ POMOC
dívat a poučit také maminky někte-
rých dětí, které se do společné práce 
s velkým nadšením rovněž zapojily. 

Hodina probíhala velmi názor-
ně, takže není divu, že pod vrstvami 
obvazového materiálu se děti jen 
těžko poznávaly.

Během zkoušení masáže srdce 
a resuscitačních technik na modelu 
zdravotní sestřička odpovídala na 
zvídavé dotazy dětí a maminek, kte-
ré se týkaly především úrazů v do-
mácnosti či úrazů z vlastních zkušeností.

Hodina se všem velice líbila a vzhledem  
k obsáhlosti a důležitosti daného tématu bude při-
praveno pokračování. 

Velké poděkování patří paní Gabriele Pospí-
šilové za skvělou přípravu, odborný výklad a pou-
tavé ukázky.

Jiří Složil, vedoucí kroužku

Sešli jsme se 20. února pod odborným vede-
ním Lubomíra Zavadila na degustaci odrůd jab-
lek. Měli jsme možnost testovat 21 vzorků odrůd 
jablek z našich sadů a dva druhy z marketu. Odrů-
dy poskytli sadaři Lubomír Zavadil a ing. Stani-
slav Inquort, CSc., z naší organizace a velkopěs-
titel pan Ivánek. Degustace se zúčastnilo 17 členů 
organizace. 

Pan Zavadil nás seznámil s postupem degu-
stace a stupnicí hodnocení. Každý účastník do-
stal předtištěný dotazník a anonymně zapisoval 
hodnocení stupnicí od 1 do 10. Hodnoceny byly 

Degustace odrůd jablek u zahrádkářů 
vzhled, chuť a další vlastnosti jednotlivých plodů. 
Tak jsme mohli srovnávat třeba stejný druh, ale 
pěstovaný v odlišné půdě a na jiném stanovišti. To 
se projevilo chuťově, ale i vzhledově, např. na vy-
barvenosti plodů. Na závěr degustace byla hodno-
cena odrůda GRAMMYSMITH, která je pěstová-
na v jižních státech světa, a PINOVA z Německa. 
Obě odrůdy měly nejnižší známky hodnocení. 

Vzhledově byla německá odrůda sice o stu-
peň před tou z jižních států, ale chuťově kyselá, 
vůně žádná, slupka velmi tvrdá. Podle odborníka 
byla jablka podtržená a nedozrálá. Víme proč. To 

aby přečkala transport. Škoda že se akce nezúčast-
nila širší veřejnost. Jistě bylo zajímavé toto srov-
nání a seznámení se s tím, že naše ovoce je mno-
hem kvalitnější a s velkým obsahem vitaminů než 
to z dovozu, které je sice obřích tvarů, ale toť vše. 
Zamysleme se nad tím a podpořme velkopěstitele 
v naší republice tím, že budeme vyhledávat naše 
velmi kvalitní ovoce a oni nebudou rušit sady, 
které desetiletí pěstovali. Uvědomme si, že takový 
strom roste několik let, než nám dá plody.

ZO ČZS v Holešově
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POZVÁNKA
Chovatelská přehlídka trofejí  
ulovených v roce 2014 
28. – 29. 3. 2015 v Holešově na zámku
Program
Sobota 28. 3. svod loveckých psů, prodej potřeb pro myslivost  
a přátele přírody, ukázky dravců sokolníky

Neděle 29.  3. prodej potřeb pro myslivost a přátele přírody, před-
náška o srnčí zvěři  odborníka na srnčí zvěř Pavla Scherera

HOLEŠOV, Palackého 777
vedle České spořitelny

TOTO JE SKUTEČNĚ AŽ

Platnost tohoto kuponu je 10 dnů a lze ho uplatnit i na obleky z nové kolekce.

www.modaprostejov.cz

NENIČTE!

,1000 - Kč
Ano! Čtěte prosím dál! Při nákupu jakékoliv pánské košile Vám odečteme 
200,- Kč a při nákupu jakéhokoliv obleku Vám odečteme 600,- Kč. Stačí 
odevzdat tento vystřižený kupon při placení. Na tento kupon můžete 
nakoupit až 2 ks pánské košile a jeden pánský oblek a tehdy nastane 
maximální sleva 1.000,- Kč. Slevu samozřejmě obdržíte i při koupi 
jednoho nebo dvou kusů zboží. Košile s využitím kuponu můžete 
nakoupit od úžasných 169,- Kč a oblek od 1.399,- Kč. A to už se vyplatí 
přijít. A pozor, akce navíc! Naprosto všechny kabáty jsme pro Vás 
slevnili až o 70%. Ceny jsou nyní od naprosto šokujících 599,- Kč. 

V sobotu dne 14. února 2015 proběhl v naší zbrojnici již tradiční hasič-
ský ples pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Holešov. Plesu předcházely 
rozsáhlé přípravy v podobě úklidu nejen velkého sálu, ale také celé hasičské 
zbrojnice a samozřejmostí pro nás byla ručně vyráběná výzdoba, aby se u nás 
návštěvníci a účastníci plesu cítili dobře a rádi se vraceli. Tato snaha se nám 
naplňuje, jelikož každoročně je na plese hojná účast známých tváří, které 
nám zachovávají přízeň již několik let. 

O zábavu se postarala dobře známá holešovská kapela Rytmix, která 
předvedla, že se stále vyvíjí a v jejím podání jsme si poslechli a zatančili si 
na spoustu nových hitů. Nechyběla ani bohatá tombola, do které nám svý-
mi dary přispěly desítky subjektů a sponzorů, kterým tímto co nejsrdečněji 
děkujeme. 

Z pohledu pořadatelů a doufáme, že i z pohledu návštěvníků byl ples 
vydařený a bylo vidět, že i nové vedení SDH se akce zhostilo zkušeně a pro-
fesionálně.

Ohlédnutí za hasičským 
plesem

Všetuláci sobě o. s. pořádá

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
V sobotu 28. března 2015 
od 7.30 hodin
Železo přichystejte před své domy.
Výtěžek bude použit pro realizaci 
Výstavby nové zvonice. 
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>>> Pokračování ze str. 1
Rekord trati, která vede z Prusinovic do Tu-

čap a zpět, již sedmým rokem drží s časem 0:29:26 
tanzánský běžec. Prvním českým závodníkem, 
který proběhl cílovou rovinkou, byl letos Robert 
Míč s  krásným časem 0:31:44, člen týmu VSK 
Univerzita Brno, a zajistil si tak prozatím čelní 
pozici v tabulce letošních desítek. Jak se sám vy-
jádřil, oproti loňsku se zlepšil o 50 vteřin a je to 
jeho druhá nejrychlejší silniční desítka kariéry. 
Výkon je pro něj o to cennější, neboť trať je velmi 
těžká a kopcovitá. Velká gratulace patří svěřenci 
Ondřeje Němce, členovi BK Tučapy Josefu Sedláč-
kovi (1970), který skončil na celkovém patnáctém 
místě s časem 0:34:30 a stal se tak nejrychlejším 
běžcem mikroregionu.  Ve své kategorii veteránů 
pak na pěkném 2. místě. Jak ale sdělil, věřil si, že 
ve své kategorii zvítězí. Nestalo se tak a nakonec 
se musel spokojit s  místem druhým za kolegou 
Danem Orálkem, který byl zhruba o 1,15 min. 
rychlejší. Dalšími a nutno říci podstatně mladší-
mi závodníky mikroregionu, kterým patří čelní 
místa ve výsledkové listině letošního ročníku, jsou 
Radoslav Šíbl (1980) EKODRILL Zlín s  časem 
0:34:45 a Ondřej Sedláček (1997 KČT-OB Hole-
šov), čas 0:36:51. První padesátku uzavřel s časem 
0:37:53 čtyřicátý devátý Ondřej Velička z Bystřice 

SPORT

Vítězství na 22. ročníku Rohálovské desítky 
vybojovali atleti z Maďarska

p. Hostýnem. Druhá příčka v ženské kategorii pa-
tří olomoucké závodnici Petře Kamínkové (1973), 
ADIDAS Boost Team. Ta zdolala trať s  časem 
0:37:11 a s favoritkou a nakonec i vítězkou Zitou 
Káczer bojovala o čelní pozici až do poloviny zá-
vodu. Tato zkušená závodnice, mnohonásobná 
česká mistryně, jedenáctinásobná vítězka zdejší 
trati a také držitelka ženského traťového rekordu 
(0:34:37) nám sdělila své pocity ihned po proběh-
nutí cílem: „Dlouho jsem se s ní snažila držet krok, 
pravidelně jsme se střídaly a až do poloviny závodu 
nebylo jasné, která z nás je na tom lépe. Závod se 
nakonec rozhodl krátce za polovinou v nejprudším 
stoupání. Maďarka zvýšila frekvenci a odpoutala 
se ode mne. Zhruba na šestém kilometru měla na 
vrcholu kopce do Prusinovic k dobru asi třicet met-
rů a svůj náskok už nepustila.“  S výsledkem je ale 
spokojená také z toho důvodu, že Maďarka, která 
ji předběhla, je přece jen téměř o generaci mladší. 
Na otázku jakým stylem a s kým trénuje, odpově-
děla: „Od roku 1998 nemám trenéra a tréninkový 
plán si sestavuji sama. Snažím se jít 3x týdně trať do 
pohody, 3x týdně ostré tempo na rychlost a 2x týd-
ně běhám kopce.“  Nejstaršími, více než sedmde-
sátiletými, účastníky závodu byli Jaroslav Gaman 
(roč. 1935, Avanti Havířov) a Jaroslav Merta (roč. 
1935, Iscarex Česká Třebová). Absolventem všech 

dvaadvaceti ročníků byl již jediný závodník - Jiří 
Prokop ze Zlína. Naopak nejmladším účastníkem 
hlavního závodu byl teprve dvanáctiletý Dominik 
Bulička z  AK Kroměříž (0:57:47). Čestným hos-
tem závodu byl Slezan Jiří Sýkora (AK Opava), 
držitel českého rekordu z  roku 1980 v  běhu na  
5 tisíc metrů (13:24:99). Se stejným časem obsa-
dil 9. místo na olympiádě v Moskvě v témže roce. 
„Mám jednu zásadu, tvrdí Jiří Sýkora: „Po ukon-
čení závodní kariéry už na žádných závodech nefi-
nišuji. Protože každý závod, kterého se zúčastním, 
vyhrávám! Sám nad sebou. Bez ohledu na umís-
tění. Protože jsem přemohl lenost a postavil se na 
start!“ Dekorování vítězů se společně se starostou 
Prusinovic Zbyňkem Žákovským, Jiřím Sýkorou  
a Ondřejem Němcem ujali starosta města Holešova 
Rudolf Seifert, místostarosta města Holešova Jaro-
slav Chmelař, předseda Mikroregionu Holešovsko 
Martin Bartík a Alena Symerská, členka AK Kro-
měříž, druhá na mistrovství ČR v běhu na 400 m 
v kategorii juniorek. Jedinečnou atmosféru celému 
závodu pak dává komentování dvojice Ondřej Ně-
mec a Jaroslav Šašek. Více informací, výsledkové 
listiny a další fotografie najdete na stránkách www.
rohalovskadesitka.cz a na www.holesov.cz.

Text a foto Jana Zapletalová

Trenér holešovské fotbalové přípravky Stanislav Jaša se svými svěřenci Gratulace patří také Milanu Roubalíkovi, který trať zdolal pod 50 minut 

Tomáš Navrátil 
a Downmall tour 2015

Řada lidí jistě ví, že downhill je označení pro disciplínu ve sjezdu na 
horských kolech. Co je ale Downmall tour, ví málokdo. Je to seriál tří závodů, 
které probíhají v obchodních domech v rámci Evropy. Mezi hlavní rysy těchto 
závodů patří sjíždění eskalátorů, dřevěné skoky a dropy.

Seriál začal v polském Sczetíně, dále pokračoval v Berlíně a finálový zá-
vod byl uspořádán v Praze v nákupním centru Arkády, kde má již tradiční 
místo konání. V závodě se předvedli pouze pozvaní jezdci z celé Evropy. Mezi 
nimi měl vyhrazeno místo i náš regionální závodník Tomáš Navrátil z Tučap. 
Tomáš si závod vychutnal, užil si show a perfektní atmosféru. Skončil na 28. 
místě. Tímto by chtěl poděkovat svému týmu, sponzorům a blízkým za pod-
poru v tomto sportu.

GiengerCarabik Bike Team
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Hranice na Moravě (JZ) - Hana Matelová  
a Pavel Širuček na zdejším šampionátu, který pro-
běhl ve dnech 27. 2.–1. 3., vybojovali mistrovské 
tituly - stali se mistry České republiky ve stolním 
tenisu. Matelová svým poměrem setů přehrála 
obhájkyni titulu z  loňského roku Ivetu Vacenov-
skou. Širuček triumfoval na MČR poprvé, Mate-
lová navázala na vítězství z roku 2013. 

Hanka Matelová mistryní republiky ve stolním tenisu
První finálový set  Matelová prohrála, pak ale 

v souboji s českou jedničkou Vacenovskou otočila 
na 4:1. „Prvním a druhým kolem jsem se doslo-
va protrápila. To byly asi nejtěžší zápasy v turnaji.  
A dneska jsem do toho šla s čistou hlavou, hrálo se 
mi super a podle toho také vypadaly výsledky. Mám 
z  toho skvělý pocit, protože kousek odtud bydlím  
a dnes u toho byla celá moje rodina,“ řekla Matelová.

Výsledky:      
Dvouhra - finále: Matelová (Sarmheim) - Vace-
novská (Linec) 4:1 (-7,7, 7, 9, 3).

Semifinále: Vacenovská - Pěnkavová (Hodonín) 
4:1 (4, -9, 5, 9, 5), Matelová - Štrbíková (Tarnobr-
zeg) 4:2 (11, 11, -11, 7, -10, 3). 

Do bojů jarní části házenkářské sezóny se 
chystá hned pět celků oddílu TJ Holešov. Mimo 
tří družstev minižáků a jednoho mladších žáků 
čekají v krajském přeboru jarní náročné souboje 
o důležité body i celek mužů. Soutěžní utkání za-
hájí 29. března 2015 domácím zápasem s celkem 
Uherského Hradiště. V zimní přestávce soutěže se 
podařilo udržet kádr pohromadě a navíc jej posílit 
na postu brankáře a spojek. Z Bystřice pod Hos-
týnem přišel Marcel Cagášek, brankář s extraligo-

Holešovští házenkáři začínají jarní část sezóny
vými a prvoligovými zkušenostmi, a po zranění se 
do branky vrací také domácí odchovanec Tomáš 
Běčák. Na post spojek se podařilo získat z Cemen-
tu Hranice Marka Večerku a z Plzně Jiřího Cvikla, 
bývalého juniorského reprezentanta, který přišel 
kvůli pracovním povinnostem do Zlína. 

Cíl družstva mužů je pro tuto sezonu jedno-
značný. Vybojovat postup do II. ligy a hrát v Ho-
lešově opět kvalitní a dobrou házenou, na úrovni, 
na kterou byli její příznivci léta zvyklí. 

Kompletní jarní termínová listina domácích utkání 
družstev TJ Holešov

kategorie den čas utkání 

mladší žáci 29. 3. 2015 - neděle 9.00 TJ Holešov – HC Zubří 

muži 29. 3. 2015 - neděle 10.30 TJ Holešov – Slavia Uherské hradiště 

muži 12. 4. 2015 - neděle 10.30 TJ Holešov – Tatran Litovel „B“

mladší žáci 18. 4. 2015 - sobota 9.00 TJ Holešov – Jiskra Otrokovice

minižáci 18. 4. 2015 - sobota 10.00 Turnaj miniházené „B“ – Holešov 

minižačky 19. 4. 2015 - neděle 9.00 Turnaj miniházené „C“ – Holešov

muži 26. 4. 2015 - neděle 10.30 TJ Holešov – TJ Valašské Meziříčí

mladší žáci 2. 5. 2015 - sobota 10.00 TJ Holešov – TJ Rožnov p. R. 

muži 10. 5. 2015 - neděle 10.30 TJ Holešov – Sokol Žeravice 

mladší žáci 16. 5. 2015 - sobota 10.00 TJ Holešov – TJ Vsetín 

muži 24. 5. 2015 - neděle 10.30 TJ Holešov – Sokol Senice n. H. 

mladší žáci 6. 6. 2015 - sobota 10.00 TJ Holešov – Slavia Uherské Hradiště

Kádr celku družstva mužů tvoří: 
Brankáři - Cagášek Marcel, Nezhyba Daniel, 

Běčák Tomáš
Hráči - Kočí Marek, Kočí Petr, Švec Marian, 

Gorec Tomáš, Bábek Pavel, Kozelský Jan, Mrázek 
Jan, Večerka Marek, Cvikl Jiří, Ševčík Michal, 
Uruba Tomáš, Bardoděj Antonín, Vojta Vladimír, 
Beneš Eduadr, Löffelmann Tomáš

Trenér -  Kočí Jaroslav, asistenti - Josef Vota-
va a Vladimír Běčák 

POZVÁNKA - Jarní přehlídka Mažoretek Holešov
neděle 26. dubna od 15.00 hodin 
v tělocvičně 3. ZŠ Holešov

Karneval v sokolovně 
slavil úspěch

Rozzářené dětské oči, nadšení a radost – to bylo odmě-
nou pořadatelům gymnastického oddílu TJ Sokol Holešov, 
který tradičně uspořádal dětský karneval, tentokrát 20. února. 
Ve svátečně vyzdobeném sálu vystřídali gymnastky a gymnasty 
princezny a princové, broučci, berušky, baletky, vodníci či pirát, 
k vidění byla zajíčci, víly nebo břišní tanečnice.  Diskotéku zajiš-
ťoval, také již tradičně, Dalibor Šmakal, který zapojoval děti do 
soutěží a jiných aktivit. Zkrátka o zábavu bylo postaráno.

Odpoledne zpestřilo také vystoupení malých mažoretek 
a cvičební ukázky gymnastů. Navíc gymnasté umožnili všem 
přítomným maskám cvičení na malé trampolíně, kde se tvořila 
obrovská fronta a trenér se musel hodně ohánět, aby uspokojil 
všechny zájemce. 

Nechyběla ani tombola - malá i velká, a samozřejmě i sou-
těž masek. Aby vše bylo neutrální, vybírali nejhezčí a nejzajíma-
vější masky samotní rodiče, takže objektivnost byla zaručena. 
Třetí místo vyhrál nejroztomilejší loupežník, na druhou příčku 
usedl dokonalý pirát, na trůn nejkrásnější masky pak usedl vod-
ník k nerozeznání od pravého vodníka u rybníka na vrbě. 

Oddíl Sportovní gymnastiky TJ Sokol Holešov děkuje tou-
to cestou všem sponzorům za jejich dary.

Za výbor TJ Sokol Holešov 
Hana Georgiánová
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FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY
Moravskoslezská divize žen

12. kolo FK Holešovské holky TJ Sokol 
Horní Bečva Neděle 5. 4. 14.00

13. kolo VOLNO VOLNO VOLNO -
14. kolo FK Holešovské holky AFC Veřovice Neděle 19. 4. 14.00
15. kolo FK Holešovské holky FK Nové Sady Neděle 26. 4. 14.00

16. kolo TJ Valašské  Meziříčí FK Holešovské
holky Sobota 2. 5. 13.30

17. kolo FK Holešovské holky FC ELSEREMO
Brumov Neděle 10. 5. 14.00

18. kolo TJ Slavia Stachovice FK Holešovské
holky Pátek 15. 5. 17.00

19. kolo Spartak Lubina FK Holešovské
holky Sobota 23. 5. 15.00

XX. kolo (nádstavba) FK Holešovské
holky

Sobota 30. 5.
Neděle 31. 5. ?

XY. kolo FK Holešovské holky (nádstavba) Neděle 7. 6. 14.00

Příprava SFK ELKO Holešov
První utkání sehráli hráči v rámci tréninku na hřišti 3. ZŠ. Soupeřem byl na 

rozehrání slabší Sokol Slavkov a utkání skončilo skórem 8:1. Následovalo utkání 
na umělé trávě v Hulíně, soupeřem bylo družstvo rovněž hrající Krajský pře-
bor Olomouckého kraje FC Želátovice. Holešov zvítězil 6:3, když branky stříleli 
Marek 2, Pumprla 1, Machálek 1, Lomaka 1, Křenek 1. Třetí utkání také na UT 
na hřišti Baťova - soupeřem byla divizní Fatra Slavia Napajedla. První půle byla 
naprosto vyrovnaná, žádné mužstvo své šance neproměnilo. Holešov nastoupil 
v sestavě Bakala - Charuza, Roubalík, Bačík, Matulík, Holík, Münster, Očad-
lík, Lomaka - Marek a Křenek. Ve druhém poločase tréner Malík stáhl ze hřiště 
Roubalíka, Bačíka, Holíka, Lomaku a vystřídali je Chudárek, Kadlčík, Plachý, 
Barták. Hra hlavně v defenzivě skřípala a to se projevilo na konečném skóre 4:0. 
Příští utkání hráči odehrají 1. března na hřišti v Chropyni a soupeřem bude TJ 
Kvasice.              

- HR -

Rohálovská 50ka představila 
netradiční videopozvánku

Pořadatelé Rohálovské padesátky i letos představili nevšední videopo-
zvánku na tento závod horských kol, který startuje v Prusinovicích a projíž-
dí také Holešovem. Hlavní pořadatel závodu Martin Koplík nám video krát-
ce okomentoval: „Jen sestřihy záběrů z minulých ročníků nestačí, a proto do 
videa zahrnujeme vtip a příběh. Trailer k 6. ročníku je v duchu filmu Rocky, 
ve kterém zimní příprava hlavního hrdiny nesměřuje k boxovému klání, ale k 
závodu horských kol. “ Odkaz na videopozvánku: https://www.youtube.com/
watch?v=n5iRhBbmfb0

6. ročník Rohálovské padesátky odstartuje 25. 4. 2015. Pokud se aktivně 
nezúčastníte, doporučujeme místním občanům navštívit brod Rusavy pod Holaj-
kou (cyklisté jim projíždí od 13.00). Více informací o závodě na www.vesani.cz.

Ing. Martin Koplík

VÝSLEDKY KOPANÉ 
MUŽSTVO SFK ELKO HOLEŠOV

V  sobotu 21. února, sehráli naši hráči přátelské utkání na umělé trávě 
v areálu 3. ZŠ Holešov. Jejich soupeřem bylo mužstvo z Kostelce u Holešova. 
Hráči SFK zvítězili 5:2, branky stříleli Machálek 2, po jedné Pumprla, Křenek  
a Sumec.  Další přípravný zápas sehrál Holešov v neděli 1. března na umělé 
trávě v Chropyni a soupeřem byl FC Kvasice. Soupeř nastoupil z poloviny se-
stavy s bývalými hráči Slavie Kroměříž. Kvasice nakonec zvítězily 4:2 (poločas 
2:2). Sestava Holešova v  prvním poločase: Janalík, Matulík, Bačík, Charuza, 
Kadlčík, Očadlík, Holík, Münster, Sumec, Křenek a Pumprla. Již v 9. minutě 
po krásné přihrávce to byl Očadlík, který střílí na 1:0. Již ve 12 min. je však 
vyrovnáno na 1:1. Ve 27. minutě nařizuje rozhodčí pokutový kop ve prospěch 
SFK, se kterým ale zle naložil Očadlík a střílí jen do břevna. Ve 40. minutě jde 
na bránu sám Křenek, ale posílá míč vedle. Co se bohužel nepodařilo nám, 
podařilo se soupeři a ve 41. minutě zvyšuje na 1:2. Ve 44. min. důrazný Bačík 
za přispění protihráče vyrovnává na 2:2. Do druhého poločasu tréner Malík 
prostřídal polovinu mužstva a sehranost začala skřípat. I když to, co dokázali 
hráči Holešova během celého zápasu nedat, volalo do nebe. Pumprla dokonce 
obešel i brankáře, ale napálil míč do tyče. Do druhého poločasu nastoupili tito 
střídající hráči: Bakala, Machálek, Marek, Chudárek a Barták. V tomto zápase 
chyběli Roubalík, Lomaka a Olša.

- HR -
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Dne 28. února se v Holešově  uskutečnil  
1. ročník Bowlingového turnaje bikerských týmů 
Holešovska,  kdy  se setkalo 11 týmů (v každém 
týmu 4 hráči + podpůrný tým). 

Petr Musil: DĚKUJI VŠEM BIKERSKÝM 
TÝMŮM, VŠEM SPONZORŮM ZA CENY, ZA 
DARY OD JEDNOTLIVCŮ ČI BIKERSKÝCH 
TÝMŮ. MYSLÍM, ŽE SE TURNAJ POVEDL  
A SNAD BYLA V  HOLEŠOVĚ ZALOŽENA 
NOVÁ TRADICE... Na další ročník připravíme 
již nějaká pravidla, abychom se vyhnuli nepříjem-
nostem při vyhlašování vítězů. Majitel bowlingu 
byl z této akce bikerů unešen a sdělil, že i s promí-

První ročník Bowlingového turnaje bikerských 
týmů Holešovska

tačkou upoutávky na letošní Rohálovskou 50ku to 
byla výborná akce. Odkaz na foto: http://rbtslima-
ci.rajce.idnes.cz/Turnaj_bowlingu_bikerskych…

VÝSLEDKY BOWLINGOVÉHO TURNAJE BI-
KERSKÝCH TŮMŮ
1. VESANI - 557 b
2. SOKOL TŘEBĚTICE - 549
3. OD MORAVA - 485 ...
4. COBRAM BIKE TEAM - 482
5. DRÁSAL TEAM - 468
6. SANITKA 66 - 428
7. VŠETULSKÉ BAJK TÝM - 406

8. CYKLOŽOPY - 393
9. RBT SLIMÁCI - 375
10. UNITE - 322
11. HOLEŠOVŠTÍ POKALÍŠCI - 263 /JUNIOŘI

JEDNOTLIVCI: MUŽI
HAJA - VESANI - 175 b
TUPÝ - SOKOL TŘEBĚTICE - 171
ZAPLETAL - SOKOL TŘEBĚTICE - 159
ŽENY:
KOLÁŘOVÁ - DRÁSAL TEAM - 140 b
SPÁČILOVÁ VĚRKA COBRAM - 139
KOVÁŘOVÁ - RBT SLIMÁCI - 116

První fotka je z turnaje ve slovenské Šaľe, druhá z polských Goczalkowicz - jsou součástí partnerského města Pszcyna. Výsledky na obou turnajích výrazně 
ovlivnila chřipková epidemie, nicméně z Polska si Kateřina Kasalová (viz foto) přivezla cenu pro nejlepší brankářku.

Foto z turnajů DFK Holešov

19. kolo Divize D, 21. 2., SH Holešov
FbC Slow Shoes Holešov - SFK Kozel Počenice 
7:3 (0:2, 3:1, 4:0)
B(A) Holešova: 24. Mikeška D. (Grygera),  
37. Müller, 38. Kašný (Nedbal J.), 43., 48. Gry-
gera (Nedbal R., Tkadlčík), 52. Lánský (Nepraš),  
57. Nedbal J. (Vysloužil)
 
20. kolo Divize D, 22. 2., SH Holešov
FbC Slow Shoes Holešov - FBK Spartak Hluk 
6:10 (1:4, 4:3, 1:3)
B(A) Holešova: 20., 29. Nedbal R. (Nepraš, Fri-
drich), 29. Müller (Nedbal R.), 35. Nedbal J. (Fri-
drich), 37. Mikeška D. (Fridrich), 60. Grygera 
(Nedbal R.)
Vyloučení: 11., 16. Kašný (2,2), 26., 38. Nepraš 
(2,2), 34. Müller (2)
Sestava: Mikeška O. - Fridrich, Nepraš, Nedbal R., 
Vysloužil - Grygera, Tkadlčík, Mikeška D., Müller, 
Šiška (jen 1. zápas), Lánský, Kašný, Svozil (jen  
1. zápas), Nedbal J. 

Jaroslav Fuksa

21. kolo Divize D, 7. 3. ČPP Aréna Ostrava
SFK TJ Slovan Havířov - FbC Slow Shoes Hole-
šov 10:3 (4:1, 3:2, 3:0)
B(A) Holešova: 4. Müller (Grygera), 22. Nedbal 
R. (Vysloužil), 38. Nedbal J. (Vysloužil)
Vyloučení: 34. Fridrich (2), 35., 42. Nedbal R. 
(2,2), 40., 54. Müller (2,2), 45. Grygera (2)

Výsledky florbalových turnajů
22. kolo Divize D, 8. 3. SH Horní Suchá
FbK Horní Suchá - FbC Slow Shoes Holešov 2:4 
(0:1, 0:3, 2:0)
B(A) Holešova: 14. Nedbal J. (Mikeška D.),  
21. Mikeška D. (Nedbal R.), 23., 26. Müller (Vy-
sloužil, Nedbal J.)
Vyloučení: 56. Fridrich (2), 58. Nedbal J. (2)

Sestava: Mikeška O. - Fridrich, Nepraš, Vysloužil, 
Nedbal R., Grygera, Nedbal J., Müller, Kašný, Svo-
zil (jen sobota), Tkadlčík (jen sobota), Mikeška D. 
(jen neděle)
Konečná tabulka Divize D: https://www.cesky-
florbal.cz/souteze/elitni/divize

Jaroslav Fuksa

Termínová listina jaro 2015 - muži A 
KOLO DEN DATUM ČAS SOUPEŘI HŘIŠTĚ ODJEZD

15. SO 28. 03. 2015 15.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Vigantice STŘELNICE

16. NE 05. 04. 2015 15.30 Vizovice – SFK ELKO HOLEŠOV   STŘELNICE     13.45

17. SO 11. 04. 2015 15.30 SFK ELKO HOLEŠOV – Provodov  STŘELNICE

18. SO 18. 04. 2015 16.00 Rožnov p. R. - SFK ELKO HOLEŠOV   STŘELNICE     14.00

19. SO 25. 04. 2015 16.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Morkovice   STŘELNICE

20. PÁ 01. 05. 2015 18.30 Baťov - SFK ELKO HOLEŠOV   STŘELNICE     17.00

21. SO 09. 05. 2015 16.30 Kelč - SFK ELKO HOLEŠOV   STŘELNICE     14.45

22. SO 16. 05. 2015 16.30 SFK ELKO HOLEŠOV – Boršice    STŘELNICE

23 NE 24. 05. 2015 16.30 Fryšták - SFK ELKO HOLEŠOV   STŘELNICE     15.15

24. SO 30. 05. 2015 16.30 SFK ELKO HOLEŠOV – Luhačovice    STŘELNICE

25. SO 06. 06. 2015 16.30 Vsetín - SFK ELKO HOLEŠOV   STŘELNICE     14.15

26. SO 13. 06. 2015 16.30 SFK ELKO HOLEŠOV – Bystřice p. H.  STŘELNICE

Termínové listiny oddílů - muži B, dorost, žáci A, žáci B - uveřejníme v příštím čísle
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VLASTIVĚDA

Deset let od převzetí holešovského zámku 
městem je sice výročí relativně krátké, ale v kaž-
dém případě je to jeden z významných mezníků  
v jeho historii. A těch mezníků bylo relativně 
hodně.

Panské sídlo se v místech dnešního zámku 
rozkládalo už ve třináctém století - byla to zřejmě 
dřevěná tvrz, obehnaná valy a palisádou, prav-
děpodobně dost velká a pohodlná, když majite-
lé panství, biskupové olomoučtí, se na této tvrzi 
zastavovali a občas zde pobývali, jak je zřejmé  
z několika biskupských listin v Holešově vydaných. 
Po vyčlenění alodia - soukromého vlastnictví 
šlechtických držitelů holešovského panství, pánů 
ze Šternberka - z biskupského léna v 15. století se 
tato tvrz rozšiřuje a přestavuje na kamenný gotický 

hrad. Jeho pozůstatky byly objeveny v zámeckém 
příkopu obráceném ke kostelu sv. Anny při stavbě 
zásobovacího tunelu do zámku ve značné hloub-
ce. Dalším pozůstatkem z této doby je gotická kle-
nutá místnost před mostem vedoucím do zámku, 
několik architektonických prvků ve sklepě zámku 
pod křídlem s hlavním vchodem a mostem, stud-
na, v současnosti obnovená na nádvoří zámku,  
a menší zbytky zdiva v těle kostela sv. Anny. Tyto 
pozůstatky zhruba vymezují plochu gotického ho-
lešovského hradu. 

Za posledních Šternberků ve století šestnác-
tém je hrad přebudován ve výstavný renesanční 
zámek. Ten má zřejmě půdorys velkého L, kde 
jeho delší strana zhruba odpovídá křídlu dnešní-
ho zámku s hlavním vchodem (jen je o něco kratší 
- dodnes se v depozitáři muzea v přízemí zacho-
valo renesanční okno ve zdi, kterým budova kon-
čila) a kratší strana odpovídala části dnešního kří-
dla s velkým sálem. Ale i na současném nádvoří se 
při výkopových pracích nalezla řada pozůstatků 
staveb, které patřily ke šternberskému zámku (zá-
klady točitého schodiště, vnitřní místnosti kolem 
něj a chodba vedoucí zřejmě do sklepa nacházejí-
cího se zhruba v místech dnešní sala terreny).

Tento původní zámek, doplňovaný zřejmě  
i za dalších majitelů panství - Žerotínů a Lobkovi-
ců - několikrát vyhořel a zřejmě zcela zpustl během 
třicetileté války. Když potom v roce 1650 kupuje 
holešovské panství Jan hrabě z Rottalu, není zá-
mek obyvatelný, hrabě za pobytu v Holešově byd-
lí v panském domě (nyní restaurace V Podzámčí, 
bývalé Las Vegas). Přesto se nový holešovský pán 
rozhoduje postavit právě v Holešově, na místě 

Desetiletý i staletý zámek
starého zámku, reprezentativní sídlo, odpovída-
jící jeho významu jako nejmocnějšího a jednoho 
z nejbohatších šlechticů na Moravě. Jeho volba 
padá na nejvýznamnějšího stavitele v rakouském 
soustátí, císařského architekta Filiberta Luchese. 
Jeho projekt novostavby (která ale převzala rela-
tivně hodně prvků a zdí z původního zbořeniště 
starého zámku) představoval typ raně renesanční-
ho palazzo in fortezza - paláce v pevnosti. Celko-
vá hmota zámku odpovídala už tehdy jeho sou-
časné podobě. Barevnost fasád byla možná šedo 
zelená (s určitostí to víme až z poloviny 18. sto-
letí). Celková koncepce budovy ale byla odlišná. 
Zatímco vnější podoba zámku vyvolávala dojem 
strohé pevnosti obklopené mohutným příkopem, 
se čtyřmi věžemi v rozích a s relativně hladký-

mi zdmi, jen střídmě oživený-
mi málo vystupujícími pilastry  
a lizénami (ostatně výzdobnými 
prvky, které se v Holešově od té 
doby s oblibou používají prak-
ticky dodnes), ihned po vstupu 
do zámku se návštěvník ocitl  
v nádherně zdobeném paláci - 
stěny chodeb i místností byly do 
posledního místečka vymalová-
ny sytě barevnými rostlinnými  
i figurálními fantaskními moti-
vy, společenské prostory navíc 
ozdobeny (dodnes zachovanými, 
ale již jen bílými, tehdy bohatě 
malovanými) štukami, nástrop-
ními freskami. Dokonce i fasáda 

nádvoří byla jiná než nyní - jednak v prvním po-
schodí zámku nebyla uzavřená chodba, ale otevře-
ná pavlač, jednak prvky fasády byly dramaticky 
vystouplé či naopak propadlé - podstatně plastič-
tější než v současnosti. 

Jan z Rottalu své přepychové sídlo nedosta-
věl. Přecenil zřejmě svou moc a styky. Část zám-
ku vystavěl ne na vlastních, alodních pozemcích, 
ale na pozemcích manských, biskupských, a to 
bez povolení olomouckého biskupa. Když odmítl 
respektovat biskupskou stavební uzávěru a cel-
kem arogantně kontroval tím, že přes biskupské 
pozemky musí vozit stavební materiál, stěžoval 
si biskup u císařské kanceláře a ta definitivně sta-
vební práce zakázala v situaci, kdy zámek byl sice 
zastřešen, ale druhé patro nebylo hotové, pokoje 
zde byly otevřeny do krovu.

Dalším stavebníkem holešovskéo zámku se 
stal až prasynovec Jana hraběte z Rottalu, poslední 
Rottal, František Antonín, hrabě z Rottalu. Tomu 
se už v roce 1717, kdy se ujímá vlastnictví pan-
ství, podaří dosáhnout zrušení zákazu pokračovat 
ve stavbě a rychle pokoje druhého patra stavebně 
dokončuje. Kromě těchto stavebních aktivit budu-
je v prvním i druhém patře tzv. enfiládu - nechává 
probourat průchody - dveře mezi všemi pokoji, 
které jsou v přesném zákrytu za sebou, takže je 
při otevřených dveřích vidět přes celé křídlo. En-
filáda ale měla praktický význam - do té doby se 
muselo zejména v prvním patře přecházet mezi 
pokoji vždy přes otevřenou pavlač bez ohledu na 
počasí. František Antonín hrabě z Rottalu rovněž 
zřizuje zámeckou kapli se sochami tehdy mladé-
ho Bohumíra Friče a zřejmě nechává pořídit nové 

nástropní malby v sala terreně, za jeho doby je 
zřejmě upravena - vyrovnána a zateplena - fasáda 
nádvoří zámku. Jeho hlavním stavebním počinem 
je ale přebudování zámecké zahrady - doposud 
zřejmě skromnější zahrada holandského typu se 
čtvercovým půdorysem kanálů (současná krajní 
ramena zámeckého trojzubce) byla podstatně roz-
šířena a nově založena v současných liniích - s do-
budovanou sítí vodních kanálů ve tvaru trojzubce, 
s rozsáhlým francouzským parkem plným drob-
ných staveb, sochařských děl a ozdobných záhonů, 
štěpnic a oranžérií a s navazující oborou (bažant-
nicí) s průseky a loveckými zařízeními.

Další rody, které vystřídaly Rottaly v držbě 
holešovského panství - Nadasdyové a Erdodyové 
a po nich Bruntálští z Wrbna - už jen nechaly vy-
zdobit nástěnnými malbami některé pokoje dru-
hého patra (mimo jiné několik sálků zde vyzdo-
bil bystřický malíř Jan Sviták tehdy (na počátku  
19. století) módními, tzv. pompejánskými moti-
vy ve stylu maleb z doby antického Říma. Jinak 
však zámek a zejména zahrada spíše chátraly - po 
rozdělení obrovského rottalovského dominia na 
několik menších panství už výnosy pouze z pan-
ství holešovského nestačily na údržbu a rozvoj tak 
velkého areálu, jako byl a je zámek s rozlehlou za-
hradou. Mimo jiné byl zasypán prostřední kanál 
trojzubce a na ploše před zámkem se pěstovala 
zelenina a brambory. Během 19. století zmizela 
většina sochařské výzdoby zahrady, vnitřní stěny 
zámku a štuková výzdoba byly natřeny na bílo  
a vnější fasády získaly okrovo-žluto-červené nátě-
ry, které se opakují dodnes.

Určitý rozvoj zaznamenal zámek za posled-
ních Wrbnů - zejména díky matce posledního 
majitele panství, Elvíře, rozené princezně Wit-
telsbachové z bavorského královského rodu, byl 
zámek přizpůsoben pohodlí a standardům konce  
19. století - vnitřní architektura a zejména výzdo-
ba byly zjednodušeny, vybudovány rozvody vody  
a elektřiny, odpady, obnoven střední kanál trojzub-
ce a zahradní parter vrácen okrasné, i když zjed-
nodušené roli. Došlo k několikanásobné výměně 
střechy - původní barokní střechu nahradila jed-
noduchá stanová a tu opět mohutná mansardová.

Ale tyto úpravy finančně prakticky vyčerpaly 
holešovský hraběcí velkostatek, takže jeho posled-
ní desetiletí ve století dvacátém byly dobou pust-
nutí a chátrání, neboť se nedostávalo peněz už ani 
na běžnou údržbu. A doba po druhé světové vál-
ce, kdy byl zámek znárodněn, sice znamenala jeho 
maximální využití pro kulturní účely, ale stavební 
znehodnocení a v interiéru až devastaci. 

Po získání zámku městem se při rozhodování 
o podobě výsledné rekonstrukce došlo k názoru, 
že se bude dosahovat takové jeho podoby, jaká 
byla na konci 19. a na začátku 20. století, kdy došlo  
k jeho poslednímu rozvoji a pozůstatky tohoto sta-
vu jsou nejzachovalejší. Ale samozřejmě se nejedná 
o plnou repliku tohoto stavu, při rekonstrukci jsou 
uplatňovány i moderní architektonické postupy - 
jsou například použita moderní svítidla v interié-
ru, nádvoří je plně vydlážděné žulovými kostkami 
poprvé v historii budovy - doposud vždy zde byl 
převážně mlat, jen někdy v 18. století bylo nádvoří 
částečně vydlážděno pískovcovými valouny. 

Karel Bartošek
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(kb) Od roku 2000 se město Holešov, respektive Městská památková zóna 
Holešov zúčastňuje soutěže O nejlepší program regenerace MPR a MPZ. Tuto 
soutěž organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Mi-
nisterstvo kultury. Jedná se o součást relativně velmi rozsáhlého programu 
– všechna města, která na svém území mají městskou památkovou rezervaci 
nebo městskou památkovou zónu, jsou povinna dle vládního usnesení zpraco-
vávat vždy na pět let program jejich regenerace a údržby, stejnojmenný dotační 
program Ministerstva kultury přispívá každoročně na údržbu a restaurování 
památek v rámci jednotlivých památkových rezervací a zón (v Holešově byly 
tyto prostředky v uplynulých letech využity ke komplexnímu zrestaurování ev-
ropsky unikátních bočních oltářů ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie). 

Už v roce 2013 vyhrála Městská památková zóna Holešov (MPZ) krajské 
kolo této soutěže, v loňském roce jsme se soutěže (dle dobrých mravů se vítěz 
soutěže do dalšího ročníku nehlásí) nezúčastnili a v letošním roce jsme opět 

Holešov opět vyhrál krajské kolo soutěže o nejlepší 
program regenerace

vyhráli krajské kolo. S vítězstvím v krajském kole soutěže je spojena jednak 
publicita a zvýšení prestiže města, jednak jednorázová dotace ve výši 100 tisíc 
korun na opravu a údržbu památek v  MPZ. V  letošním roce jsme se navíc 
oproti předloňskému roku dostali do užšího výběru na vítěze celostátního 
kola,  5. března navštívila holešovské památky komise Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstva kultury a Národního památkového 
ústavu, která bude rozhodovat o vítězi celostátního kola. 

V této soutěži jsme srovnáváni s takovými unikátními památkovými re-
zervacemi, jako je Český Krumlov, Slavonice, Třeboň, Malá Strana či Staré 
město Pražské a dalšími. Samozřejmě co se týká hodnoty a proslulosti pamá-
tek, tady asi nemáme šanci. Hodnotí se ale péče o památky, jejich využití, cel-
kový kulturní život a aktivity v památkové zóně či rezervaci a tady se zřejmě 
minimálně v celokrajském a možná i v celostátním měřítku opravdu nemáme 
za co stydět.

byl s  průměrnou teplotou 10,92 °C nejteplejší od 
roku 1953 od zahájení měření na Meteorologické 
stanici v Holešově.

Hlavně zimní měsíce byly o téměř 4 °C teplej-
ší dlouhodobých průměrů. 15. ledna dosáhla max. 
teplota hodnoty 15,3 °C, naopak 26. pak klesla na 
-13,3 °C. Sněhová pokrývka dosáhla pouze výšky 
poprašku, tj. do 0,5 cm dne 21. 1. Půda stihla pro-
mrznout do hloubky 12 cm na konci měsíce ledna.

Jaro bylo opět teplotně slabě nad normálem, 
srážkově ale 1/3 pod dlouhodobými úhrny. Léto 
bylo srážkami i dosaženými teplotami spíše nor-
mální. Nejvyšší teplota 34,0 °C byla naměřena 10. 
6. Zaznamenáno bylo 40 dní s  letními teplotami  

Rok 2014 
a 11 dní s tropickýmí teplotami nad 30 °C a jednou 
tropickou nocí. Jen měsíc srpen s  průměrnou T 
17,51 °C byl 0,7 °C pod dlouhodobým průměrem. 
Slunečního svitu bylo o téměř 50 h méně, než je  
231 h normálu pro toto období. 

Celkově jsme měli možnost pozorovat 41 blíz-
kých bouřek. První už v dubnu a naopak poslední 
v roce až 22. října v nočních hodinách.

Nejvydatněji pršelo v měsíci září. 96 mm srážek 
je téměř dvakrát více, než je na tuto roční dobu ob-
vyklé. Závěr roku byl stále teplotně nadnormální, nej-
více v listopadu 7,78 °C oproti 4,13 °C normálu. Sil-
vestr byl už mrazivý s min. teplotou vzduchu -14,4 °C.

Petr Škop, MSt Holešov

POZVÁNKA
Den otevřených dveří na Meteorologické 
stanici v  Holešově se bude konat v  sobotu  
21. března od 9 do 13 hodin. Zároveň si do-
volujeme upozornit širokou veřejnost, že od 
letošního roku jsou veškeré jednotlivé i škol-
ní exkurze zpoplatněny a je nutno předem 
provést objednávku služby. 

Děkujeme za pochopení a zveme Vás na 
prohlídku odloučeného pracoviště ČHMÚ.   

Petr Škop
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Masopust se dodržuje především v obcích mikroregionu
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▶ 21. 3. Den zdraví a řemesel - 3. ZŠ, 
 9.00 – 13.00 hod. 
▶ 21. 3. Taťánin dopis - předpremiéra 

studentského snímku točeného na zámku - 
19.00 hod., New Drive Club 

▶ 22. 3. Otylka - divadelní představení pro 
děti, kino Svět

▶ 24. 3. Holešovsko za okupace aneb Co se 
na výstavu nevešlo - přednáška - studovna 
Městské knihovny od 17.00 hod.

▶ 25. 3. Taneční hodiny pro starší a pokro-
čilé - divadelní představení, v hl. roli Josef 
Dvořák, kino Svět

▶ 26. 3. Velikonoční jarmark na nám.  
Dr. E. Beneše - 10.00 – 17.00 hod.

▶  27. - 28. 3. Noc s Andersenem Holešov - 
od 18.00 hod., Městská knihovna, TYMY

▶ 27. 3. Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová 
s kapelou ELKO Band - 20.00 hod., zámek 
- New Drive Club

▶ 28. 3. Zahájení zámecké sezony 
▶ 29. 3. O zlé královně - divadelní pohádka 

pro děti - kino Svět
▶ 27. - 29. 3. Okresní přehlídka mysliveckých 

trofejí - zámek Holešov 
▶ Do 31. 3. Cesta - výstava obrazů a kreseb 

T. Krejčího - Městská knihovna Holešov
▶  4. 4. Noční prohlídka - Strašidelný zámek - 

19.00 – 21.00 hod.
▶ 4. 4. Mezinárodní entomologická výstava - 

8.00 – 13.00 hod., zámek Holešov  
▶ 9. 4. Nezapomeneme… Literárně-hudební 

pásmo k 70. výročí osvobození města
▶ 17. 4. LAYLA ZOE - zpěvačka blues - New 

Drive Club Holešov, 19.30 hod.
▶ 17. 4. BIG BAND J. Hájka - sál kina Svět
▶ 17. 4. Večerní prohlídka synagogy při 

svíčkách - 20.00 hod., Šachova synagoga
 
Změna programu vyhrazena 
- více na www.holesov.info; www.holesov.cz

Fotoreportáž

22. ročník Rohálovské desítky

Další pozvánky a aktuální reportáže 
najdete na www.holesov.cz v podsekcích 
aktuality, akce. 

UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, 
že na webových stránkách města Holešova 
www.holesov.cz pod odkazem AKCE na-
jdou kalendář plánovaných akcí a pořadů 
v  Holešově a mikroregionu. Termíny jsou 
závazné, změna programu vyhrazena. Ten-
to kalendář budeme během roku průběžně 
doplňovat a zařadíme i pozvánky na kul-
turní, společenské či sportovní akce zaslané 
různými spolky i jednotlivci.  

Start nejmladší kategorie dívek

Nervozita před startem hlavního závodu

Malí fotbalisté z Holešova na „bedně“ Nejmenší kluci

Dekorování vítězných mužů a nejlepších žen


