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POZVÁNKA
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Výstava děl Zdeňka Buriana 
na zámku v Holešově

Další koncert hudebního festivalu 
MUSICA Holešov 2015 

Pozvánka na 6. ročník
Rohálovské 50ky

Pozvánka na Dny města 
Holešova

Město ocenilo vybrané pracovníky 
z holešovských škol a školských zařízení

Holešov - V letošním roce uplynulo již 10 let od doby, kdy město Hole-
šov zakoupilo zámek od jeho majitelů, rodiny Dohnalovy. Poté město započalo  
s postupnými opravami zámku a revitalizací zámecké zahrady a obory. Jak jste 
se již mohli dočíst v minulém vydání, k tomuto výročí bude v  letošním roce 
směřováno hned několik společenských akcí. 

Tou první bylo setkání a koncert festivalu MUSICA Holešov, které se ko-
naly v  prostorách zámku za účasti pozvaných a významných hostů ve středu  
18. března. Společenské setkání, které proběhlo v  sala terreně zámku, zahá-
jil starosta města Holešova Rudolf Seifert. Přivítal všechny hosty a promluvil 
podrobně o historii a sledu oprav zámku v průběhu desetiletého období. Poté 
postupně převzali ocenění města Holešova z rukou jeho nejvyšších představite-
lů ti přítomní hosté, kteří se o rozkvět zámku nějakým významným způsobem 
zasloužili. Téměř každý z nich měl prostor k tomu, aby se vyjádřil a popsal svůj 
pohled na obnovu zámku. Po celou dobu slavnosti byly promítány videozázna-
my a fotografie z průběhu rekonstrukce zámku, příjemný byl i kulturní program. 

Pokračování v sekci město >>>

Oslavy 10 let od převzetí zámku městem

Kpt. Mgr. Hana Pacíková působí jako pedagožka práva a kriminalistiky na Vyšší policejní škole a Střední 
policejní škole MV v Holešově.  27. března převzala v Kongresovém centru v Praze od odborné poroty pres-
tižní cenu Zlatý Ámos 2015 a od poroty složené ze žáků škol jednotlivých finalistů cenu Dětský Ámos 2015. 

Dny města 2015
Vážení Holešované,
podobně jako v  minulých letech i letos při-
pravuje město Holešov Dny města Holešo-
va. Jedná se o kulturně-společenské setkání, 
v  rámci kterého do Holešova přijíždějí i zá-
stupci partnerských měst. Letošní Dny města 
proběhnou od středy 13. května, kdy město 
předá spolkům a aktivním lidem z  našeho 
okolí dotace. Ty každoročně rozděluje Zastu-
pitelstvo města v tzv. Akci milion.
Na pátek 15. května je připraven další z kon-
certů festivalu MUSICA Holešov - Collegium 
Marianum – a v  sobotu ráno (16. 5.) si čle-
nové sboru dobrovolných hasičů připome-
nou 40 let od postavení hasičské zbrojnice  
a 135 let od založení sboru. Připojí se také so-
kolové z  místní jednoty se stejným výročím  
a proběhne požehnání novým hasičským vo-
zidlům. Pokračování na str. 3 >>>
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Oslavy 10 let od převzetí zámku městem

Město ocenilo vybrané pracovníky z holešovských 
škol a školských zařízení

1. Základní škola Holešov

3. Základní škola Holešov

2. Základní škola Holešov

Účinkovali žáci ze ZUŠ F. X. Richtera Holešov
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

>>> Pokračování ze str. 1
Doprovodnou akcí slavnostního večera 

byla výstava Rekonstrukce zámku ve fotografi-
ích - opravy zámku v letech 2005–2015, která je 
instalována v arkádách přízemí zámku a bude 
dále doplněna a přepracována v celkovou expozici 
zachycující desetileté období v novodobých ději-
nách objektu. Vrcholem večera byl úvodní kon-
cert jarní řady festivalu Musica. Starosty města 
Rudolfa Seiferta jsme se zeptali:

Jak hodnotíte průběh celého desetiletého 
období oprav a rekonstrukce, můžete je čtená-
řům v krátkosti popsat?

Období deseti let můžeme vidět různými po-
hledy. Je to mnoho, nebo málo? V lidském životě je 
to jistě dost, v historii města nebo takové stavby, 
jako je zámek, takřka nic. Přesto se těchto deset 
let zapíše do historie zámku jistě zlatým písmem. 
Investice přesahující tři sta milionů korun udělala 
z objektu jeden z nejzajímavějších a jeden z nejví-
ce využívaných zámků na Moravě a město Holešov 
se může pochlubit kvalitními společenskými pros-
torami nesmírné historické ceny. A co víc, s  pro-
cesem oprav se nezapomnělo i na využití prostor, 
jako je jejich nabízení ke společenskému užívání 
a setkávání. Je třeba ocenit to, že jsou prostory 
plně a variabilně využívány a navíc že neslou-
ží jen k  velmi prestižním akcím (koncerty, plesy, 
výstavy republikové úrovně), ale také klubovým 
pořadům nebo akcím pro děti a mládež a hlavně 

Oslavy 10 let od převzetí zámku městem
že jsou určeny i spolkům, školám a vlastně všem 
Holešovanům.

Komu byste chtěl nejvíce poděkovat, kdo 
se podle Vás významně zasloužil o realizaci  
a financování oprav a rekonstrukce, jaký byl pů-
vodní plánovaný rozpočet ve srovnání s nynější 
realitou? 

Osobností, které se zasloužily o přípravu kou-
pě zámku, samotnou koupi a potom obnovu pa-
mátky – a to nejen objektu zámku, ale i zahrady 
– je skutečně mnoho. Připomněl jsem je na zmiňo-
vaném setkání v sala terreně. Jedná se o komisi kul-
tury z období let 2000–05 a pak dále některé členy 
zastupitelstva města, občanské sdružení Castellum 
Holešov a další aktivisty. Zajímavé je, že první od-
hady celkové rekonstrukce zámku se pohybovaly 
kolem 80 milionů korun. Nyní, jak už jsem uvedl, 
přesahuje investice 300 milionů a další se připravu-
jí, protože je třeba dokončit střechu, fasády apod. 

Jaké plány má město, co se týká další po-
stupné rekonstrukce, co bude nyní následovat 
a může město v  této souvislosti dosáhnout na 
nějakou dotační podporu?

Pokud zastupitelstvo města schválí zařazení 
finančních prostředků, mělo by se ještě letos začít 
s opravami střechy, tedy s dokončením obnovy stře-
chy ze severní venkovní části (k Holajce) a obno-
vou fasády tohoto křídla. V dalších letech by potom 
mohlo město každé křídlo postupně opravit. Pokud 

se tedy nepodaří získat peníze jednorázově z většího 
projektu a investici by pak nebylo třeba rozkládat 
do více let. Evropské projekty se nyní připravují  
a čeká se na výzvy. Je třeba dále opravit a zrestau-
rovat vstupní portál, který je v  havarijním stavu,  
a také zcela opravit most. Ten je na tom podobně. 
Letos probíhá také celkem razantní revitalizace 
zeleně v zámeckém parku a připravena je obnova 
mlatové plochy před zámkem. Další velké investice 
si vyžádá oprava druhého patra, ale je třeba pro něj 
nalézt využití, a potom všemožné restaurátorské 
práce. Jedná se o zámeckou kapli, nástěnné obrazy 
v  patrech, štukovou výzdobu atd. To se ale pohy-
bujeme v dalších, asi opět stovkách milionů korun.

Na jaké další společenské a kulturní akce 
související s  tímto výročím se mohou občané 
v letošním roce těšit?

První připomínky výročí proběhly v  březnu, 
tedy k datu 16. 3. (2005), kdy byla podepsána smlou-
va o koupi zámku městem. Během roku se uskuteční 
řada dalších akcí, a to jak festival Musica Holešov, 
tak i další koncerty a výstavy či společenská setkání. 
Na podzim bude představena rozsáhlá výstava k vý-
ročí zahájení obnovy zámku, připravována je kon-
ference, na které vystoupí zainteresované osobnosti 
a odborníci, a také vyjde sborník z této konference. 
Připravuje se také vydání brožury o zámku z pera 
historika profesora Pokludy.

Za rozhovor poděkovala 
Jana Zapletalová

>>> Pokračování ze str. 1
Následovat bude Folklorní odpoledne, tradiční 
slavnostní vyhlášení a ocenění osobností města 
Holešova a křest CD country kapely Texas.
V neděli Dny města uzavřeme mší svatou za měs-
to a jeho obyvatele a dopoledním matiné Holešov-
ského komorního orchestru.
Na Dny města Holešova Vás jménem zastupitel-
stva města srdečně zvu.

Rudolf Seifert, starosta

Dny města 2015

I schválila pro realizaci zakázky „Moderní efektivní 
úřad Holešov“ jako nejvýhodnější nabídku společ-
nost C SYSTEM CZ, Brno, Otakara Ševčíka 938/56; 
II pověřila starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta pod-
pisem smlouvy s touto společností;
schválila realizaci projektu „Sadové úpravy v obci 
Martinice“ dle předloženého návrhu s tím, že obec 
Martinice převezme na sebe následnou péči a údržbu 
vysázených dřevin;

5. mimořádná schůze Rady města 
Holešova, která se konala 4. března 2015

schválila uzavření dohody o užívání předmětu vý-
půjčky - prostor klubovny Pionýrské skupiny Dr. 
Mirko Očadlíka Holešov, Smetanovy sady, příspěv-
kovou organizací Středisko volného času Holešov, 
Sokolská 70, dle předloženého návrhu;

neschválila návrh na odvolání Ing. Jitky Martínkové 
z funkce vedoucí odboru MěÚ Obecní živnostenský 
úřad.

Každá obec či město má několik výrazných a významných osobností, které 
přesahují i hranice regionu. Takový člověk byl i Rudolf  Pšenka z Přílep. Skrom-
ný, pracovitý, aktivní a zásadový. Mezi veřejností naší oblasti známý především 
jako pilot a propagátor letectví na Holešovsku a Kroměřížsku. V obci jako dlou-
holetý starosta a sokol, který se zasloužil po roce 1990 o osamostatnění Přílep, 
udržení školy v obci a vybudování přístavby i s bazénem, obnovu Sokola v Pří-
lepech či budování potřebné infrastruktury a svébytnosti obecního společenství. 
Během svého života se zapsal mnoha drobnými i významnými činy do myslí 
a srdcí obyvatel regionu, a tak bylo i pro nás velmi smutné rozloučení s tímto 
obětavým člověkem. 

Opustil nás 17. března ve věku nedožitých 78 let a rozloučení proběhlo 
v kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově 23. března 2015. V našich vzpo-
mínkách ale zůstává dál…

Rudolf Seifert

Za Rudolfem Pšenkou…
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vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala 
23. února 2015;
schválila zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřej-
nou zakázku „Město Holešov - pronájem kopírovací 
techniky“ dle předloženého návrhu; 
I schválila uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o dílo“ se 
společností RAPOS, spol. s r. o., Holešov, Nerudova 325, 
IČ 25504487, na akci „Humanizace Centra pro senio-
ry v Holešově - 2. etapa“ dle předloženého návrhu a II 
pověřila starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta podpisem 
tohoto dodatku.
I rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise 
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Humanizace Centra pro seniory v Holešově - 4. eta-
pa“ o prvních třech uchazečích v tomto pořadí: 1. RA-
POS, spol. s r. o., Holešov, Nerudova 325, IČ 25504487; 
2. AVENZO VICE a. s., Brno, Křižíkova 2988/68g, IČ 
27686680; 3. TM Stav, spol. s r. o., Vsetín, Jasenice 729, 
IČ 48399477; II pověřila starostu města Mgr. Rudolfa 
Seiferta uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchaze-
čem č. 1 společností RAPOS, spol. s r. o., Holešov, Ne-
rudova 325, IČ 25504487; odmítne-li vybraný uchazeč 
uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li k uzavření smlouvy 
řádnou součinnost v termínu do 15 dnů, pověřila sta-
rostu města uzavřením smlouvy s dalším uchazečem ve 
vybraném pořadí;
pověřila odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí 
činit veškeré úkony včetně výběrových řízení a uzaví-
rání smluv u nájmu a pachtu pozemků z majetku města 

6. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
16. března 2015

Holešova pro účely zemědělského využití. Toto usnesení 
nahrazuje usnesení Rady města Holešova č. 398/2013, 
odstavec II, z 16. 12. 2013; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit sta-
tut a zásady pro poskytování půjček z Fondu rozvoje by-
dlení města Holešova dle předloženého návrhu; 
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inže-
nýrské sítě na částech pozemků p. č. 208/18, 208/19, 
232/3, 351, 335/6, 361/6, 361/8, 394/1, 394/2, vše k. ú. 
Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za-
stoupená společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. 
A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se stav-
bou „Holešov, F. X. Richtera - kabelová smyčka VN“ dle 
předloženého návrhu.
Schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýr-
ské sítě na části pozemku p. č. 182/1, v k. ú. Holešov, pro 
společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupená společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
25733591, v souvislosti se stavbou „Holešov, Malá - úpra-
va kabel NN - Darebníček“ dle předloženého návrhu;
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inže-
nýrské sítě na částech pozemků p. č. 435, k. ú. Holešov, 
p. č. 1943/1, k. ú. Holešov, p. č. 365/7, k. ú. Všetuly, pro 
společnost RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíš-
ská 940, IČ 27295567, v souvislosti se zřízením plyno-
vodních přípojek dle předloženého návrhu; 
projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí 
rady města za období únor/2015; 

I vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky s názvem „Informační panely 
KORIS a přípojky el. energie II“; II schválila 1. výběr 
nejvhodnější nabídky Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vy-
hlídce 559/8, 664 48 Moravany, IČ 42588022 v před-
loženém znění; 2. uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem;
rozhodla o udělení „Pamětních listů v deskách“ pracov-
níkům holešovských škol a školských zařízení: PaedDr. 
Jaroslavě Dvořákové, Mgr. Jarmile Hanáčkové, Ing. Ivo 
Halabalovi, Mgr. Kateřině Mrnůštík Navrátilové, Mgr. 
Lence Janské, Mgr. Kateřině Jarkovské, Ing. Bc. Jiří-
mu Cihlářovi, Stanislavě Gajdošové, Marii Pavelkové, 
Renatě Sklenářové, Mileně Markové a Věře Hradilové  
u příležitosti oslav Dne učitelů 2015; 
schválila podání žádosti o finanční dotaci na pořízení 
10 ks velkoobjemových nádob a 200 ks kompostérů  
z „Operačního programu životní prostředí“;
jmenovala předsedu a další členy konkursní komise 
pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky 3. Zá-
kladní školy Holešov takto: Mgr. Rudolf Seifert, staros-
ta města Holešova - předseda komise; členové komise: 
Ing. Radek Doležel, místostarosta města Holešova, Mgr. 
Dalibor Blecha, pracovník Krajského úřadu Zlínské-
ho kraje, Mgr. Blanka Moráčková, ředitelka Základní 
školy Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostý-
nem, Mgr. Gabriela Kovářová, pedagogická pracovnice  
3. Základní školy Holešov, Mgr. Jana Chodníčková, 
školní inspektorka České školní inspekce, Evžen Horák, 
člen školské rady;

vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala 
16. března 2015;
jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Město Holešov - pronájem kopírovací techniky“: 
členové: Ing. Radek Doležel, Ing. Martin Koplík, Lud-
mila Hřeben Štaudnerová, Irena Ďuláková, Mgr. Mi-
chaela Miklíková, Ing. Dušan Leško; náhradníci: Bc. 
Jaroslav Chmelař, Ing. Martin Knápek, Jiřina Hradilo-
vá, Ing. Tomáš Maceška, Ing. Marie Krajcarová, Ilona 
Kupková; 
I schválila uzavření smlouvy o nájmu a o provozování 
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu se společ-
ností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 

7. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala 
30. března 2015, mimo jiné

3666/64, Kroměříž, IČ 49451871 dle předloženého ná-
vrhu a II pověřila starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta 
podpisem této smlouvy;
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inže-
nýrské sítě na částech pozemků p. č. 3636/2, p. č. 3636/1, 
vše k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupená společností E.ON Česká republika, s. r. o.,  
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se 
stavbou, „Holešov, Želkov - kabel NN, Růžička“ dle 
předloženého návrhu;
odložila projednání zprávy týkající se poskytnutí půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům 
dle předloženého seznamu; 
schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových 

prostor budovy čp. 1419 
v ul. Pivovarská, a to  
v suterénu místnost č. 
011 o rozloze 25,72 m2 
dle předloženého návrhu; 
schválila zveřejnění zá-
měru pronájmu neby-
tových prostor (bufetu)  
v areálu fotbalového hři-
ště na Střelnici o rozloze 
50 m2 dle předloženého 
návrhu; 
doporučila Zastupi-
telstvu města Holešova 
schválit prodej měst-
ského pozemku p. č. 
968/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1 m2, 
k. ú. Všetuly, Stanislavu 
a Marii Robešovým za 
kupní cenu 300 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 vzala na vědomí odstoupení Jiřího Zapletala od žá-
dosti o prodej částí městských pozemků p. č. 710, p. č. 
709/1, p. č. 705/53 a p. č. 705/1, v GPL č. 1421-77/2014 
pozemek označen 705/53, o výměře 609 m2, vše k. ú. 
Všetuly, a II uložila vedoucímu odboru finančního při-
pravit k projednání zprávu týkající se nového zveřejnění 
uvedených pozemků; 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat sou-
hlas s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 1608/7, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1608/7,  
k. ú. Holešov, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Holešova;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zve-
řejnění záměru prodeje městských pozemků v lokalitě 
ul. Školní v Holešově, případně jejich částí, p. č. 1071, 
p. č. 1072, p. č. 1073, p. č. 1074, p. č. 1075, p. č. 1077, p. 
č. 1078, p. č. 1079, p. č. 1080, a p. č. 2961/1, vše ostatní 
plocha, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu; 
schválila s účinností od 1. 4. 2015 plat řediteli Městské-
ho kulturního střediska Holešov Mgr. Pavlu Chmelíkovi 
dle předloženého návrhu;
schválila účast školských příspěvkových organizací 
města Holešova ve vyhlášeném projektu MŠMT „Pod-
pora zabezpečení škol a školských zařízení“ s tím, že 
případná finanční spoluúčast bude hrazena z rozpočtu 
jednotlivých zařízení; 
schválila udělení „Pamětního listu v deskách“ kpt. Mgr. 
Haně Pacíkové, která působí jako pedagožka na VPŠ  
a SPŠ MV v Holešově, ke Dni učitelů za získaný titul 
Zlatý Ámos, nejoblíbenější učitelka a Josefu Bláhovi za 
dlouholetou činnost v Osadním výboru Žopy.
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V letošním roce dochází k tvorbě nového, již 
v  pořadí třetího Komunitního plánu sociálních 
služeb (KPSS) v Holešově. Ten bude platit pro ob-
dobí 2016–2020 a zároveň dochází ke zhodnocení 
uplynulého období střednědobého KPSS, který 
byl schválen Zastupitelstvem města Holešova pro 
období 2012–2014. Dokument byl Radou města  
a Zastupitelstvem města Holešova prodloužen na 
rok 2015 v návaznosti na Střednědobý plán sociál-
ních služeb ve Zlínském kraji vzhledem ke změnám 
ve financování sociálních služeb v České republice.  

KPSS slouží především k  tomu, aby tým od-
borníků a uživatelů zhodnotil potřeby a zájmy obča-
nů daného regionu a naplánoval si pro další období 
sociální služby a zájmové aktivity, o které bude mezi 
občany města zájem. Nezbytností tohoto plánová-
ní je i návaznost na Střednědobé plány KPSS, které 
jsou ze zákona povinné pro Krajské úřady České 
republiky. Města, která se zapojila do komunitního 
plánování, jsou ve výhodě, a mají tak možnost do-
sáhnout na různé granty vypsané Zlínským krajem 
při podávání projektů v oblasti sociálních služeb. 

Tvorbou nového Komunitního plánu pro ob-
dobí let 2016–2020 se v  našem městě zabývají dvě 
pracovní skupiny - Osoby ohrožené sociálním vylou-
čením a Senioři a osoby se zdravotním postižením.

Pracovní skupiny jsou tvořeny poskytovateli 
sociálních služeb, uživateli – klienty a zadavatelem, 
kterým je v tomto případě zástupce města, a koor-
dinátorem KPSS /pracovník MěÚ Holešov/. 

Nakonec práci pracovních skupin a jejich 
návrhy zhodnotí a zkoordinuje řídicí skupina slo-

Připravujeme nový Komunitní plán sociálních služeb 
pro období 2016–2020

žená:  předseda řídicí skupiny Bc. Jaroslav Chme-
lař – místostarosta, zodpovědný za sociální oblast,  
předseda pracovní skupiny Osoby ohrožené soci-
álním vyloučením Mgr. Milan Jelínek, předseda 
pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním 
postižením Mgr. Ivana Bozděchová, koordinátorka 
KPSS Mgr. Irena  Seifertová. 

K pravidelným schůzkám nyní dochází inten-
zivněji, jelikož na podzim tohoto roku bude Radě 
města a následně Zastupitelstvu města Holešova 
předložen ke schválení nový návrh Komunitního 
plánování sociálních služeb v Holešově.

Tým odborníků zasedal od poloviny minulého 
roku velmi intenzivně a hodnotil nynější střednědo-
bý plán KPSS v návaznosti na KPSS Zlínského kraje, 
hodnotil současný KPSS, co se v Holešově podařilo 
v  sociálních službách vybudovat, co se nezdařilo, 
případně která sociální služba zanikla buď pro ne-
dostatek financí, nebo pro nezájem uživatelů.

Do nového Komunitního plánu budou zahr-
nuty nové projekty sociálních služeb v  návaznosti 
na Střednědobý komunitní plán Zlínského kraje, 
aby bylo vše společně doladěno a především aby so-
ciální službu ocenili uživatelé – klienti z řad občanů 
našeho města. Bohužel je smutné, že mnohé služby 
zanikly a pravděpodobně zaniknou anebo ani ne-
vzniknou pro nedostatek finančních prostředků. 
Nejprve je potřeba, aby byla služba zaregistrovaná 
jako sociální služba, dále aby získala dostatečný 
počet hodnoticích bodů v rámci hodnocení Střed-
nědobého plánu sociálních služeb Zlínského kraje  
a finanční spoluúčastí ze strany města Holešova. 

Samozřejmě jako správný hospodář musí 
město zvažovat, zda je podpora dané sociální služ-
by  prospěšná občanům a bude-li dostatečně vyu-
žívána.  

Na podzim tohoto roku zastupitelé rozhod-
nou, které sociální služby bude město Holešov pre-
ferovat.

Vzhledem k tvorbě nového komunitního plá-
nu pro období 2016–2020 vzešla iniciativa pracovní 
skupiny Senioři a osoby se zdr. postižením, zapojit 
občany Holešova a poptat se na vaše názory v do-
tazníkovém šetření. 

Budeme rádi, pokud nám sdělíte vaše názo-
ry na sociální služby v  Holešově, čekáme na vaše 
případné návrhy, náměty a podněty ve spojitosti se 
zlepšením sociální oblasti v Holešově.    

Irena Seifertová -  koordinátorka Komunitního 
plánování sociálních služeb města Holešova     



6 Holešovsko

1. Označte, prosím, všechny soc. služby, instituce, organizace nebo 
 zájmové aktivity, které využíváte vy nebo někdo z vaší rodiny:
• pečovatelská služba poskytovaná Charitou Holešov
• ošetřovatelská služba poskytovaná Charitou Holešov    
• rozvoz obědů poskytovaný Charitou Holešov
• půjčovna kompenzačních pomůcek (vozíky, polohovací lůžka atd.) Cha-

rita Holešov 
• pastorační asistent - Charita Holešov    
• pobyt v Centru pro seniory, Příční 1475, Holešov    
• odlehčovací služby v Centru pro seniory, Příční 1475, Holešov    
• Pobyt v Domově se zvláštním režimem Kopretina, Příční 1475, Holešov     
• Klub důchodců Holešov
• činnost střediska volného času TyMy, Sokol, Skřítek atd.
• raná péče
• Charita Holešov - krizová pomoc občanům v nouzi 
• Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Charita Holešov 
• Kontaktní centrum „PLUS“ Kroměříž, pracoviště Charita Holešov 
• terénní pracovník ARGO, spol. dobré vůle Zlín 
• MěÚ Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407  
• Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně, pracoviště Holešov 
• ubytovna PST Trade a. s., Holešov Tovární 1346, Palackého 777 /Fontá-

na/ a jiné ubytování
• Sbor Jednoty bratrské Holešov
• jiná služba ve městě, jaká? .............................................................................
• využívám službu/y mimo Holešov, kde? .....................................................
•  nevyužívám žádné

2. Jak jste se o službě, kterou vyžíváte, dozvěděl/a?
• od rodiny, od přátel, spolupracovníků, sousedů
• od někoho, kdo se s podobným problémem setkal
• od lékaře
• z  „Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí“
• od pracovníka Městského úřadu – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• od pracovníka Úřadu práce ČR, pracoviště Holešov
• nabídka poskytovatelů /organizací/, kteří službu poskytují (Charita, 

MěÚ, SAS, JB, CpS atd.)
• z tisku, internet, elektronický katalog soc.služeb
• jinak, uveďte

3. Jste spokojen s rozsahem a kvalitou poskytované soc. služby?
a) ano
b) částečně /můžete zdůvodnit/  .......................................................................
c) ne, proč? ..........................................................................................................

4. Jaké služby a pomoc pro občany, které dosud nejsou v Holešově, byste 
využil/a vy nebo někdo z rodiny?

• přechodné krizové bydlení 
• možnost nízkonákladového bydlení - sociální bydlení
• chráněné bydlení
• azylový dům pro rodiny, azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům 

pro muže

DOTAZNÍK
URČENÝ OBČANŮM MĚSTA HOLEŠOVA

PRO OBLAST KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016–2020
Vážení občané Holešova a místních částí,
chceme Vás požádat o spolupráci v dotazníkovém šetření v oblasti sociálních potřeb občanů města a informovanosti o poskytovatelích soci-

álních služeb v Holešově. Odevzdaný a zpracovaný dotazník bude sloužit jako jeden z podkladů pro tvorbu Komunitního plánu sociálních služeb 
města Holešova na období 2016–2020. 

Vyplněné dotazníky, prosím, zašlete nejpozději do 15. 5. 2015 na adresu MěÚ Holešov, Odbor SVZ – Mgr. Irena Seifertová, Masa-
rykova 628, 769 01 Holešov. Případně je můžete doručit osobně na podatelnu MěÚ nebo přímo na MěÚ, Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, Tovární 1407, Holešov, případně e-mailem: irena.seifertova@holesov.cz. Dotazník je ke stažení i na stránkách města Holešova  
http://www.holesov.cz/  – Aktuality.

/Můžete vyznačit i více odpovědí v položené otázce./  

• nízkoprahové denní centrum (veřejné hygienické středisko)
• bezplatná sociálněprávní poradna, dluhové poradenství
• terénní sociální práce pro lidi bez domova
• pomoc při hledání zaměstnání
• nízkoprahové centrum pro děti a mládež
• osobní asistence v domácnosti
• hospic – péče o klienty v konečném stadiu
• denní stacionář pro seniory
• nic nepostrádám
• jiná služba či pomoc, napište ........................................................................

5. V případě zhoršení zdravotního stavu, stáří nebo sociálních problé-
mů obrátíte se na:

• Poskytovatele soc. služeb /Charita Holešov, Centrum pro seniory Hole-
šov, K centrum, Argo Zlín/

• bydlení v Domě zvláštního určení /dříve DPS/
• lékař
• MěÚ odbor Sociálních věcí a zdravotnictví /poradenství, hledání vhod-

né sociální služby/
• Sbor Jednoty bratrské, jiné církve, /které?/  ................................................
• rodinné příslušníky
• jiné osoby, instituce, zařízení soc. služeb . ...................................................

6. Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních službách 
 a možnostech pomoci?
a) ano           b) ne

7. Co by podle Vás mohlo vést k lepší informovanosti o sociálních 
 službách v Holešově?
• více informací v „Holešovsku“
• aktualizace „Průvodce sociálními a zdravotními službami v  Holešově  

a okolí“
• více informací na MěÚ Holešov – odboru sociálních věcí a zdravotnictví
• více informací na internetových stránkách města Holešova
• více informací přímo u poskytovatelů sociálních služeb
• terénní pracovníci, kteří poradí, doporučí službu
• více informací u lékařů
• nic, jsou dostačující, jiné, uveďte ..................................................................

Pokud máte návrhy ke zlepšení životní situace, popř. sociálních služeb, 
které by Vám mohly/ měly pomoci, uveďte:  ................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Děkujeme za Váš čas, odpovědi a názory. Budeme se snažit Vaše náměty 
využít do připravovaného Komunitního plánování sociálních služeb pro 
období let 2016–2020. 

Komunitní plánování sociálních služeb                        
MěÚ Holešov - Odbor SVZ                                                                                        
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Město Holešov získalo grant z Operačního programu Životní prostře-
dí na ozelenění protihlukového valu podél jihovýchodního obchvatu města 
mezi cestami do Žop a Přílep na ploše přibližně 5,5 ha. Výběrové řízení na 
realizaci zakázky vyhrála slovenská firma Green project, s. r. o. z Trenčína 
s cenou 8,5 milionu korun. Realizace výsadeb byla zahájena v polovině dub-
na. Vysazují se stanovištně původní dřeviny, a to přibližně 2 500 ks stromů  
a 25 000 ks keřů. Výsadba této zeleně přispěje ke zlepšení kvality prostředí 
obyvatel a zvýšení ekologické stability krajiny, která je v místní zemědělské 
krajině velmi nízká. Město tímto na sebe vzalo nemalý závazek. Podmínkou 
získání grantu je zajištění udržitelnosti projektu na dobu minimálně 10 let.  
U dřevin je to doba, kdy vyžadují maximální péči. Město proto musí v následu-
jících letech nadále investovat a provádět adekvátní následnou péči o výsadbu.

Zahájení výsadby 
izolační zeleně

Projekt Humanizace Centra pro seniory 
v  Holešově – 2. etapa je zaměřen na provedení 
rekonstrukce vnitřních prostor v  budově Centra 
pro seniory (CpS) s cílem zvýšit kvalitu poskyto-
vaných služeb (rekonstrukce sociálních zařízení 
na pokoji). Kapacita objektu je 180 lůžek.

Stavební práce začaly v červnu loňského roku 
(2014) a dokončení oprav je plánováno dle smlouvy  
o dílo na červen 2015.

Projekt je plně v souladu se Střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji. 

Opravy CpS v Holešově pokračují i v letošním roce

Práce probíhají za plného provozu, což je velmi 
náročné jak pro seniory žijící v CpS, personál, tak  
i pro firmu RAPOS, spol. s r. o., která na rekon-
strukci budovy pracuje. 

Aby bylo možné vždy opravovat potřebné 
části budovy, musejí se klienti sestěhovat do vol-
ných prostor. 

Koncem října loňského roku proběhla ko-
laudace zrekonstruovaných bytových jednotek 
v 8. NP, 7. NP a nové prádelny, která se nachází 
v  prostorách 1. podzemního podlaží. Poté byly 

tyto hotové části předány uživateli do provozu  
a uvolnila se ostatní patra, aby v nich mohly po-
kračovat stavební práce. 

Další dvě zrekonstruovaná patra (6. NP  
a 5. NP) byla zkolaudována 13. února 2015. Ná-
sledně došlo k předání těchto bytových jednotek 
do provozu uživateli, přestěhování obyvatel centra  
a vyklizení dalších prostor pro pokračování v re-
konstrukci objektu. 

Nyní probíhají stavební práce na bytových 
jednotkách ve 4. NP, 3. NP, 2. NP a v prostorách 
rehabilitace, která se nachází v 1. NP.

Projekt Humanizace CpS je financován z  Ope-
račního programu ROP NUTS II Střední Morava  
a rozpočtu města Holešova. Náklady se pohybují 
okolo třiceti milionů korun.

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy byla vyhlášena dotace na podporu zabezpečení 
škol a školských zařízení, která vychází z aktuální 
potřeby zajistit dostatečné zabezpečení všech těch-
to zařízení. Žádost bylo možné podat do 3. 4. 2015. 
Celková úroveň poskytnuté dotace se bude odvíjet 
od výše disponibilních prostředků ministerstva. 
Podporován bude především nákup bezpečnost-
ních prvků, a to dveří, zámků, kamer, závor, oploce-
ní, osvětlení a záznamové techniky. Výše finančních 
prostředků může dosahovat až 100 % celkových 
nákladů projektu. Žádost o dotaci v této výzvě po-
dala Mateřská škola Radost v Holešově a Ústřední 
školní jídelna Holešov. Cílem projektu je zlepšit 
stávající bezpečnostní situaci v objektech mateřské 
školy i školní jídelny při příchodu a odchodu dětí  

Podané žádosti o dotaci v měsíci dubnu
a zaměstnanců. Vzhledem k  jejich rozlehlosti je 
nutné snížit riziko vniknutí a volného pohybu ci-
zích osob v areálech. 

Město Holešov se již v  roce 2013 rozhodlo 
pro zateplení Mateřské školy Sluníčko, Holešov. 
Na základě toho v následujícím roce podalo žádost  
o dotaci, která byla bohužel zamítnuta. Jelikož Mi-
nisterstvo životního prostředí vyhlásilo prostřed-
nictvím Státního fondu životního prostředí České 
republiky (SFŽP ČR) LXIV. výzvu pro podávání 

žádostí o poskytnutí podpory v  rámci Operační-
ho programu Životní prostředí (OPŽP), využilo 
město Holešov další příležitosti a připravilo no-
vou žádost o dotaci, kterou odevzdalo krajskému 
pracovišti. Obsahem projektu je výměna vytipo-
vaných původních oken a dveří v objektech, kom-
pletní zateplení konstrukcí a půdních prostorů. 
Hlavní cíl projektu tvoří dosažení úspory energií  
a finančních nákladů mateřské školy. 

Projektový tým města
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Poslední novela zákona o podmínkách pro-
vozu vozidel na pozemních komunikacích přines-
la hodně zásadních změn, které byly v  minulosti 
poměrně často medializovány v  tisku, rozhlase  
i v televizi. Přesto bychom rádi občany upozornili 
na některé z nich prostřednictvím našeho regionál-
ního měsíčníku Holešovsko. 

Vlastníte-li vozidlo, které je v centrálním re-
gistru vozidel pouze odhlášeno předchozím pro-
vozovatelem, musíte podat na úřad žádost o zápis 
vlastníka a provozovatele do registru silničních vo-
zidel nejpozdějido 30. června 2015. V případě, že 
žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne 
a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: ob-

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu
čanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady 
k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registra-
ci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenč-
ní kontrole, doklad o platné technické prohlídce, 
popř. plná moc s  ověřeným podpisem, pokud se 
neúčastníte vyřizování osobně.

V  případě, kdy vlastníte vozidlo, které bylo 
dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 
(je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na 
úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho vyu-
žití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administra-
tivně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších 
případech dočasného vyřazení (po polovině roku 
– tedy po 30. červnu 2013) máte rovněž povinnost 

nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administ-
rativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li 
vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem  
a zároveň dočasně vyřazené z provozu, je vaší po-
vinností podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt, 
tedy do 30. června 2015.

Bližší informace vám rády poskytnou zaměst-
nankyně MěÚ Holešov, úsek registru vozidel: Rad-
ka Uherková a Eliška Pitrunová, tel. 573 521 302, 
e-mail: radka.uherkova@holesov.cz; eliska.pitruno-
va@holesov.cz.

autor: Mgr. Renata Junáková, vedoucí Odboru 
dopravního a správního MěÚ Holešov

S  příchodem léta zpravidla častěji než v  ji-
ném ročním období vyrážíme do zahraničí, jehož 
klidnou přípravu může narušit fakt, že příliš pozdě 
zjistíme, že se blíží konec platnosti našich dokla-
dů. V horším případě pak to, že naše doklady již 
platné nejsou. Abychom si v  tomto smyslu život 
zbytečně nekomplikovali, je nezbytné platnost 
svého občanského průkazu, cestovního pasu, ale 
i řidičského průkazu překontrolovat včas. Zá-
konné lhůty pro vydání těchto dokladů jsou „na-
staveny“ tak, aby se v  tomto čase jejich výroba  
i doručení na příslušný úřad k  předání občanovi 
skutečně stihly. Z  uvedeného je zřejmé, že výraz-
né časové urychlení vyřízení těchto dokladů není 
v moci úředníka, který přebírá žádost občana. 

Občanské průkazy - vydávají se ve lhůtě  
30 dnů, občan si může zvolit, zda požádá o vydá-
ní občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  
a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez 
čipu. Žádost o vydání občanského průkazu mů-
žeobčan podat u kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, v hlavním měs-
tě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22. 
V  případě ztráty, odcizení, poškození nebo zni-
čení občanského průkazu (případně v  souvislosti 
s  výkonem volebního práva) se vydávají občan-
ské průkazy bez strojově čitelných údajů s  dobou 
platnosti 1 měsíc; žádost o jeho vydání se podává 
současně se žádostí o vydání občanského průkazu 
se strojově čitelnými údaji. Občan si může při podání 
žádosti o vydání občanského průkazu se strojově či-
telnými údaji a s čipem nebo bez čipu zvolit obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, u kterého ob-
čanský průkaz převezme; pokud tak neučiní, pře-
vezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností, který je příslušný k jeho vydání.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji  
a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává 
ve lhůtě 30 dnů občanům ve věku do 15 let s do-
bou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s do-
bou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze 
prodloužit. Žádost se podává u obecního úřadu 
s  rozšířenou působností, v  jehož správním ob-
vodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Ces-
tovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji lze převzít jen u úřadu,  
u kterého byla podána žádost o jeho vydání. Ces-
tovní pas bez strojově čitelných údajů a bez no-
siče dat s biometrickými údaji se vydává, žádá-li 
občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 
30 dnů, v těchto případech se cestovní pas vydává  
s dobou platnosti na 6 měsíců ve lhůtě do 15 dnů. 
Žádost o jeho vydání se podává u obecního úřa-

Čas letního cestování se blíží – aneb máme všechny 
doklady platné?

du obce s rozšířenou působností, v jehož správním 
obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu, ale 
i mimo jeho místo trvalého pobytu nebo u kterého-
koliv matričního úřadu. Cestovní pas bez strojově 
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými 
údaji lze převzít u orgánu příslušného k jeho vydá-
ní nebo jiného úřadu, který občan uvedl v žádosti, 
například u matričního úřadu.

Řidičské průkazy - vydávají se ve lhůtě do 
20 dnů za předpokladu, že jsou splněny zákonné 
podmínky pro jejich vydání. Žádost se podává  
u obecního úřadu s rozšířenou působností, v je-
hož správním obvodu je občan přihlášen k  tr-
valému pobytu. Je-li žádost držitele řidičského 
průkazu podána po uplynutí doby jeho platnosti, 
je vybírán správní poplatek 50,- Kč. Požaduje-li dr-
žitel řidičského oprávnění o vydání nového řidič-
ského průkazu ve lhůtě kratší (než je 20 dnů), lze 
mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po 
úhradě správního poplatku ve výši 500 Kč. K žádos-
ti  o vydání řidičského průkazu musí být přiložen  
platný doklad totožnosti žadatele, řidičský průkaz, 
jedna aktuální fotografie, popř. lékařský posudek  
u osob nad 65 let věku. Držitel řidičského oprávnění 
je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo 
prostřednictvím zmocněné osoby na základě ově-
řené plné moci  na příslušném obecním úřadu 

obce s rozšířenou působností. Zároveň s převzetím 
řidičského průkazu je držitel povinen odezdat  ne-
platný řidičský průkaz.

Mezinárodní řidičský průkaz vydá držiteli 
řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností bezodkladně po podání 
žádosti o mezinárodní řidičský průkaz. Správní 
poplatek za vydání tohoto dokladu činí 50,- Kč. 
S žádostí o vydání mezinárodního řidičského 
průkazu je třeba předložit platný doklad totožnosti, 
platný řidičský průkaz a jednu fotografii.

O občanský i řidičský průkaz lze požádat ve 
lhůtě 30 dnů (ve výjimečných případech maximál-
ně 60 dnů) před koncem jejich platnosti zdarma. 
Bližší informace vám rády poskytnou zaměstnan-
kyně MěÚ Holešov:
úsek občanských průkazů:
Kateřina Marcinová, tel. 573 521 352, e-mail: kate-
rina.marcinova@holesov.cz
úsek cestovních dokladů:
Petra Dočkalová, DiS., tel. 573 521 351, e-mail: pe-
tra.hradilova@holesov.cz
úsek řidičských průkazů:
Jaroslava Valášková, tel. 573 521 306, e-mail: jaro-
slava.valaskova@holesov.cz

autor: Mgr. Renata Junáková, vedoucí odboru 
dopravního a správního MěÚ Holešov
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Je polovina dubna, ale venku to spíš připomí-
ná zimu, jaro je však již v plném proudu a s jeho 
příchodem začíná také zvýšená aktivita související 
s úklidem nejen venkovních ploch, ale i vnitřních 
prostor domů, bytů a zahrádek. Přesto, že se tato 
aktivita projevuje zvláště teď, na jaře, musíme se 
po celý rok věnovat likvidaci a úklidu různých po-
užitých předmětů a obalů. Tyto movité věci ozna-
čujeme souhrnným jménem „ODPAD“. Pokud 
odpad vzniká na území obce při činnosti fyzic-
kých osob – občanů s výjimkou odpadů vznikají-
cích u právnických a fyzických osob oprávněných 
k podnikání, mluvíme o komunálním odpadu. Do 
roku 2001 byl veškerý komunální odpad z Hole-
šova svážen a ukládán na skládky odpadu. V prů-
běhu tohoto roku byly na území města rozmístěny 
1100 l kontejnery na separovaný odpad. Občané 
dostali možnost z komunálního odpadu separovat 
papír, sklo, plast do nádob modré, zelené a žluté 
barvy. Důvodem, proč byl tento systém zaveden, 
bylo vytřídit z  komunálního odpadu využitel-
né složky odpadu a tím umožnit jeho recyklaci. 
Ušetří se zdroje energie, surovin a důležité je také 
to, že se veškerý odpad neukládá na skládkách. 
Důvody, proč třídit, jsou tedy jak ekologické, tak 
ekonomické. Od roku 2001 uběhla dlouhá doba 

Informace Technických služeb Holešov, s. r. o.
a systém nakládání s odpady byl stále zdokonalo-
ván. Byl zprovozněn sběrný dvůr, kde mají občané 
možnost ukládat biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrádek, stavební suť, nebezpečný odpad apod. 
Z  komunálního odpadu se také vyčlenil veškerý 
elektroodpad, který má občan možnost ukládat 
na sběrném dvoře v  režimu zpětného odběru. 
Kontejnery na separovaný odpad byly rozšířeny  
o kontejnery, do kterých je možnost ukládat textil. 

Legislativně jsou hlavní cíle v oblasti hospo-
daření s odpady stanoveny takto: 

První tři oblasti může každý občan ovlivnit. 
Každý občan má možnost využívat vratné obaly, 
minimalizovat spotřebu obalů a v neposlední řadě 
odpady „ŘÁDNĚ TŘÍDIT“. Občané Holešova 
v  roce 2014 vyprodukovali 2  461 tun směsného 
odpadu, což představuje cca 212 kg/obyvatele. 
Přesto, že v  uplynulých letech nedošlo ke sníže-

ní produkce směsného odpadu, nepatří Holešov 
k největším producentům tohoto odpadu. V Čes-
ké republice byla v roce 2013 produkce směsného 
komunálního odpadu 279 kg/obyvatele. Důvo-
dem toho, že nedošlo k nárůstu směsného odpa-
du, bylo zavedení separace do sběrných nádob, ale 
také možnost ukládat odpad ve sběrném dvoře. 
Za posledních deset let se zvýšila produkce plas-
tových obalů z 38 tun na 74 tun, skla z 87 tun na 
115 tun a papírových obalů z 81 tun na 153 tun. 
Celkem vytřídil každý občan Holešova cca 33 
kg recyklovatelných odpadů (plasty, sklo, papír).  
I když množství vytříděných složek komunálních 
odpadů je ovlivněno mnoha faktory, jakými jsou 
velikost města, druh zástavby, skladba obyvatel, je 
zřejmé, že k dosažení celostátního průměru schází 
cca 7 kg. Kromě vyseparovaného množství využi-
telného odpadu hraje také velkou roli jeho kvalita. 
Je na každém z nás, abychom třídění odpadů vě-
novali větší pozornost.

Do odpadových nádob vhazujme jen to, 
k čemu jsou určeny! PLAST, PAPÍR, SKLO!

Ing. Miroslav Strnad
jednatel Technických služeb Holešov, s. r. o.

Holešov - Dotazy na různá témata, týkající 
se života v  Holešově, zazněly na setkání vedení 
města s občany. To se konalo 2. dubna v podve-
čer v sále kina Svět. Krom nejvyšších představitelů 
města přišli na dotazy zhruba dvacítky zúčastně-
ných občanů odpovídat i zástupci vedení MKS 
Holešov, velitel městské policie, vedoucí a pra-
covnice odboru výstavby, rozvoje a životního pro-
středí a pozvání Bc. Jaroslava Chmelaře přijal také 
Ing. Jakub Černoch, výkonný ředitel firmy Indu-
stry Servis ZK, a. s., působící ve Strategické prů-
myslové zóně Holešov (SPZ). Úvodním tématem 
besedy bylo kácení a ořez stromů v  zámeckém 
parku. Situaci dopodrobna popsala a osvětlila Ing. 
Pavla Pšejová, která má na  odb. výstavby, rozvoje 
a životního prostředí na starost ochranu přírody 
a krajiny. Sdělila, že práce probíhají přesně podle 
harmonogramu a projektu schváleného Státní pa-
mátkovou péčí. Do konce března bylo provedeno 
kácení a ořez, na podzim letošního roku se budou 
vysazovat nové dřeviny (více viz. článek Ing. Pavly 
Pšejové v sekci město, MěÚ). Zároveň sdělila, že 
podobnou, avšak ještě razantnější obnovou, pro-
šla kroměřížská Květná zahrada. Zazněl rovněž 
návrh na uzamykání zámecké zahrady v  noční 
době. Dalším diskutovaným tématem byl úklid 
Holešova technickými službami po zimním obdo-
bí a dotaz na možnost použití jiných posypových 
materiálů než štěrkové drti. Odpověděl staros-
ta města, že se uvažovalo o solení, ale vzhledem 
k ochraně životního prostředí se od této varianty 
upustilo. Nejdiskutovanějším tématem podveče-
ra bylo využití SPZ a zahájení prací na budování 
rychlostní komunikace R49. Debatu otevřel svým 
dotazem směřujícím na J. Černocha Ing. Luděk 
Hradil, který se tázal na to, jaké úsilí a iniciativu 
v současné době vyvíjí společnost Industry Servis 
ZK, a.s. v tom, aby do SPZ přivedla nové investo-
ry. Ti zde, krom dvou prosperujících firem, stále 
chybí. Žádal také o vysvětlení, jakým způsobem 

Setkání vedení města s občany Holešova
se brání atakům aktivistů tří „ekolo-
gických společností“. Odpověď Čer-
nocha byla velmi jasná a podrobná. 
Finálním výstupem bylo sdělení, 
že potenciální investoři, kteří mají 
zájem podnikat v  SPZ, chtějí mít 
jasno, za jak dlouho budou moci 
výrobu či podnikatelskou činnost 
zahájit. To jim vedení není schopno 
prozatím říci, neboť z  důvodů ata-
ků „ekologů“ byla veškerá stavební 
řízení přerušena. To většinou kaž-
dého již v  počátku jednání odradí. 
Město Holešov i společnost Industri 
Servis, a. s. jsou proto v tomto smě-
ru bezmocní. Bylo by třeba změnit 
legislativu, aby se dalo v  této věci něco podnik-
nout. J. Černoch jednal s mnoha vládními činiteli, 
dokonce i s prezidentem republiky, a vše je proza-
tím marné. O problémech, které má ze stejných 
důvodů společnost POKART, jež v zóně již vyrábí, 
pohovořil i místostarosta J. Chmelař. Pokud by 
firma získala stavební povolení na vybudování 
skladových prostor, které zde chybí, mohla by 
poskytnout pracovní příležitost dalším desítkám 
potřebných občanů (viz. článek v minulém vydá-
ní Holešovska). Obdobné problémy jsou nuceni 
řešit také investoři rychlostní komunikace R49. 
Důsledkem její absence nejen pro Holešov je stále 
se zvyšující dopravní zatížení. Další dotazy se tý-
kaly zabezpečení budovy bývalého hotelu Slavia. 
S  aktuální situací seznámil Ing. Tomáš Nedbal. 
Mj. sdělil, že investor při stavebních úpravách 
nedodržel podmínky stanovené stavebním povo-
lením a Památkovým ústavem a věc se nyní řeší 
prostřednictvím stavebního řízení. Další  dotazy 
se týkaly budovy staré radnice a bytové zástavby 
v  jejím zadním traktu. Dostalo se jim odpovědi, 
že všechny tyto nemovitosti odkoupila od původ-
ního majitele firma Synot, která přislíbila, že pů-

vodní stavební záměr - výstavbu bytů - dokončí 
podle projektu. Diskutovalo se také na téma revi-
talizací některých ulic a částí města a chybějících 
parkovacích míst v  Holešově. Starosta R. Seifert 
sdělil, že veškerá bytová zástavba (sídliště v Hole-
šově) byla vybudována před 30 – 40 lety. Tehdy 
nebylo třeba počítat s  tolika parkovacími místy 
jako dnes, kdy ve většině rodin jedno auto nesta-
čí. Vedení radnice se proto na revitalizovaných 
místech a parkovištích snaží vybudovat vždy cca 
o 20 parkovacích míst více, než zde bylo původně. 
Bohužel, ani to nestačí. Padla zde také otázka, zda 
se v Holešově bude stavět Kaufland. Odpověděla 
Ing. Pšejová, s tím, že stavební řízení bylo přeru-
šeno. Investor nemůže začít stavět, a to ze stejných 
důvodů jako R49, na popud „ekologických akti-
vistů“. Vyskytují se zde některé druhy ohrožených 
živočichů. Hlavní téma debaty uzavřel L. Hradil, 
řekl: „Z toho nám plyne ponaučení doporučit na-
šim dětem, aby si zažádaly o stavební povolení již 
nyní, v mladosti. Neboť se dostáváme do podobné 
situace jako v minulosti, kdy existovaly pořadníky 
na přidělení bytů, na které se čekalo desítky let.“

JZ
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Jak jsme již avizovali dříve nebo na jiném 
místě Holešovska, čeká ulici 6. května ve Všetu-
lích významná rekonstrukce. Tu si vyžádal přede-
vším velmi neutěšený stav samotné komunikace, 
která je v  majetku Zlínského kraje a je komuni-
kací II. třídy a která je již dávno po své životnosti. 
Obyvatelé i město Holešov obnovu této cesty již 
mnohokrát po kraji požadovali a vloni na jaře se 
podařilo dohodnout příslib, že Ředitelství silnic 
Zlínského kraje (ŘSZK) investici skutečně zařadí 
do svých priorit. Z tohoto důvodu i město připra-
vuje opravu přilehlých ploch a také nové napojení 
na ulici Palackého (v podobě kruhové křižovatky) 
nebo vyřešení komunikačního uzlu kolem mostu 
přes Rusavu v místech výjezdu na Rymice.

Protože se jedná nebo se bude jednat o zá-
sadní zemní práce, komunikuje město i se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Kroměříž, která 
přislíbila obnovu či úpravu svých stávajících sítí 
v ulici či vybudování nových vedení. Tato spolu-
práce je na velmi dobré úrovni a společnost již 
zahájila projektování svých částí stavby.

Setkání s  místními obyvateli proběhlo  
7. dubna ve středisku volného času a tam byli 
zástupci města i VaK seznámeni s  přibližným 
harmonogramem investice i možnými problémy. 
Naopak toto setkání přineslo několik důležitých 
poznatků i pro investora a přiblížilo možné nedo-

Oprava ulice 6. května významnou připravovanou 
investicí

statky, které může stavba s  sebou 
přinést a které pociťují obyvatelé 
lokality.

Těch věcí k  řešení je mnoho 
– především se jedná o koordina-
ci všech přípravných prací a poté  
i samotnou realizaci investice – do 
projektu jsou totiž podobnými roz-
sahy investic zapojeny společnosti 
Ředitelství silnic Zl. kraje, Vodo-
vody a kanalizace a město Holešov, 
dále bude vše třeba konzultovat  
a popř. skloubit s  dalšími správci 
sítí a samozřejmě s obyvateli a je-
jich potřebami. Bude nutno čás-
tečně redukovat zeleň a následně 
ji obnovit – proto se připravuje 
studie obnovy zeleně v ulici – bude třeba zajistit 
příjezd a parkování pro obyvatele lokality v době 
stavby, zajištění dopravy pro místní zemědělce, 
zásobování provozoven atd. 

Ulice 6. května je významnou a historicky 
cennou lokalitou města. Část od Sokolské ulice 
k  Rymicím je typickou hanáckou vesnicí i s  vý-
raznými plochami návsi. Naopak část k Palackého 
ulici je z velké části tvořena domečky „dělnické“ 
kolonie z počátku 20. století. Ulice ale tvoří jeden 
celek a mělo by se k  ní i takto přistupovat. Má 

svá historická a urbanistická specifika, a proto si 
zaslouží i komplexní řešení se zachováním histo-
rických prvků, jako je pamětní kříž, pumpa nebo 
plánovaná zvonice, se kterou i město ve studiích 
řešení počítá, ale také rozšíření o další komuni-
kační plochy či místa a mobiliář.

Nyní tedy nastává etapa přípravy projektové 
dokumentace a jistě proběhne i řada dalších se-
tkání nejen odborné veřejnosti, ale také obyvatel 
a místních podnikatelů a živnostníků či aktivistů.

Rudolf Seifert

Jak dál s Holešovskem 
– měsíčník, nebo čtrnáctideník?

Od loňského roku se stále v některých zastupitelských kruzích ho-
voří o Holešovsku a jeho podobě či způsobu vydávání. Na toto téma se 
také mimo jiné sešlo pracovní jednání zastupitelstva města a členové to-
hoto orgánu si vyměnili názory a také se snažili najít koncensus pro další 
vydávání periodika. Dá se říci, že se celkem jednoznačně přiklonili k po-
skytování novin zdarma do schránek, tedy ke způsobu distribuce jako 
nyní, ale komplikovanější to bylo s  vyjádřeními k  tomu, zdali vydávat 
měsíčník, nebo čtrnáctideník.  Zde o jeden hlas převážil čtrnáctideník. 

Problematikou se zabývala také redakční rada, která se na poslední 
schůzce naopak jednoznačně vyjádřila pro měsíčník. Protože bude třeba 
už jednoznačně rozhodnout a zastupitelstvo určilo termín polovinu tohoto 
roku, žádáme Vás, milí čtenáři, tímto o vyjádření v přiložené minianketě.

V dnešní době je totiž třeba dbát i na další způsoby komunikace  
a město nyní připravuje nové internetové stránky i další způsoby komu-
nikace, a tištěná média tím i v  Holešově ztrácejí na atraktivitě. Přesto 
je poskytování novin do schránek jedním z důležitých komunikačních 
prvků v našem městě a je dobré ho zachovat. Je třeba ale uvést, že dvoj-
násobná distribuce je o mnoho náročnější na roznos a také náročnější na 
personální zajištění, a to zpracování novin.

Prosíme o vystřižené anketního lístku a doručení jakýmkoli způso-
bem na podatelnu MěÚ (ulice Masarykova) nebo do Městského infor-
mačního centra či Městské knihovny, a to do 5. května 2015.  

Anketní lístek:
1) Jste pro měsíčník, tedy 12 čísel ročně, s doručením do domovních 
schránek?
ANO      /      NE
2) Jste pro čtrnáctideník s doručením do domovních schránek: 
asi 23 čísel ročně?
ANO    /        NE 
3) Jste pro to, aby bylo Holešovsko prodáváno v  obchodech a trafi-
kách, nebo distribuováno přes tzv. vydávací místa (úřady, prodejny 
apod.)? Tedy ne roznosem do domovních schránek.
ANO     /        NE

Děkujeme za spolupráci
Rudolf Seifert, starosta
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Veřejná schůze osadního výboru v Žopích
Žopy - Protože v nedávné době proběhly po 

uplynutí čtyřletého volebního období v  místních 
částech Holešova, vyjma Tučap, volby nových zá-
stupců osadních výborů (OV), konaly se postupně 
v každé z nich veřejné schůze OV. První proběhla 
v úterý 24. března v Žopích, tradičně v hostinci u 
Bubíků, za účasti čelných představitelů holešovské 
radnice. Zúčastnila se jí přibližně padesátka míst-
ních občanů. Přítomné přivítal a jednání zahájil 
předseda OV Luděk Hradil. Nezapomněl vzpo-
menout na skvělého spoluobčana a dlouholetého 
svědomitého kronikáře obce a člena OV, zesnu-
lého Jindřicha Dovrtěla. Velká slova díků patřila 
také Josefu Bláhovi za jeho dosavadní práci v OV, 
především za 35leté správcování na budově OV - 
bývalá škola. Sám poté, dojat, sdělil, že se mu ne-
odchází lehce a že v  budově bývalé školy nechal 
kus svého života. Výčet investičních akcí a akcí na 
údržbě obce v období let 2011–2014 opět přednesl 
L. Hradil. Především se jednalo o položení kanali-
zace, vykleštění příkopů před obcí, drobné opravy 
na budově OV, čištění Žopky, revitalizaci stromů 
na návsi obce a další drobné opravy. Nemalé in-
vestice a spousta práce některých místních občanů 
byly vynaloženy na rekonstrukci místnosti v  bu-
dově OV (nová podlaha, výměna oken atd.). Díky 
členkám OV je v obci pestrý a bohatý i kulturně-
-společenský život, a tudíž výborné společenské 
klima. Seznam těch nejdůležitějších akcí, které zde 
proběhly, uvedla Martina Sedláčková. Poděkovala 
sdružením místních hasičů a cyklistů za spoluprá-
ci při pořádání některých z nich. 

Následovala stěžejní informace veřejné schů-
ze o průběhu voleb do OV Žopy na období 2015 
–2019. L. Hradil uvedl, že jeho složení bude opět 
devítičlenné. Občané obdrželi do svých domov-
ních schránek přihlášky na kandidátní listinu. Tu 
doručilo pouze devět občanů z  celé obce, tudíž, 

Občané v místních částech Holešova volili nové 
zástupce osadních výborů

podle slov Hradila, nebylo o kom 
rozhodovat a všech devět kandidá-
tů je navrženo za členy nového OV. 
Kandidátky odevzdali Michal Divílek, 
Martin Janalík, Pavel Frodl ml., Luděk 
Hradil, Martina Sedláčková, Marie 
Javoříková, Lenka Matelová, Ivan Ko-
tas, Radek Sedlář. Návrh na toto slo-
žení OV byl předán starostovi města 
Holešova Mgr. Rudolfu Seifertovi ke 
schválení radou a zastupitelstvem. 
Následovaly informace o pasportiza-
ci zeleně v obci a odstranění kaštanu 
u zvonice. Náhradní výsadba bude 
provedena letos na podzim. Dlouze se 
diskutovalo o areálu a ukončení výpůjčky pro SDH 
Holešov k 31. 12. 2014. Poděkování za navrácení 
areálu do majetku města, a tedy obce patří přede-
vším místostarostovi města Bc. Jaroslavu Chme-
lařovi. Ten poté promluvil o dlouhém procesu 
úředních jednání a úkonů, které navrácení areálu 
předcházely. Při té příležitosti sdělil starosta města 
Mgr. Rudolf Seifert, že do rozpočtu obce na drob-
né investiční akce bylo pro letošní rok přidáno  
50 tis. Kč oproti loňsku. V souvislosti s areálem řekl, 
že záleží jen na vůli místních občanů, jaké si určí 
priority a co všechno by chtěli v areálu mít. Město 
je poté schopno pomoci při žádání o dotace. Musí 
se ale prvně určit na co. Na řadu přišla diskuse. Na 
dotazy a upozornění občanů odpovídali zástupci 
radnice i OV. Pavel Frodl starší požádal o opravu 
a zpevnění cesty ke svému rodinnému domu. Mi-
roslav Michalčík upozornil na opravu havarijního 
stavu komunikace a chodníků od poloviny obce, 
od mostku přes potok směrem k zastávce autobu-
su. Jednání ohledně této opravy bude muset být za-
hájeno s krajským ředitelstvím silnic a dálnic Zlín. 
Marie Měchurová poukázala na odvádění fekálií 
z domácností do potoka. L. Hradil proto apeloval 

na připojení domů na místní kanalizaci a na sank-
ce za znečišťování životního prostředí. Táňa To-
mečková upozornila na havarijní stav břízy v dolní 
části obce u domů Hlavinkových a Tomečkových. 
Je v jednání odborné skácení tohoto stromu s Pav-
lou Pšejovou z odboru životního prostředí města 
Holešova. Pan Hofman vznesl dotaz na umístění 
veřejných WC v Holešově. R. Seifert označil místa, 
kde je možno WC použít. Je to na zámku v přízemí 
arkád, na MěÚ Holešov rovněž v přízemí, na ná-
draží a na hřbitově. Dále se mnozí tázali na mož-
nost odklonění dopravy přes Holešov povolením 
průjezdu po komunikacích v průmyslové zóně. Na 
tento dotaz obsáhle odpověděl J. Chmelař s tím, že 
zóna je v majetku kraje a ten nedal městu Holešov 
svolení z  toho důvodu, že komunikace na takové 
zatížení není zřízena. Hovořil rovněž o rychlostní 
komunikaci R49, jejíž budování se neustále zdržu-
je i kvůli aktivistům sdružení Egeria, sdružení Za 
zdravé a krásné Holešovsko. V závěru jednání ještě 
Táňa Tomečková poděkovala představitelům měs-
ta za letní prázdninové studentské brigády, které 
probíhaly i v  Žopích. Občané by přivítali jejich 
opakování. Jednání ukončil L. Hradil. 

Količín (JZ) - Veřejná schůze osadního vý-
boru (OV) a zároveň beseda s  občany za účas-
ti představitelů města Holešova proběhla také 
v Količíně. Konala se ve středu 25. března v hos-
podě U tří lip. Jednání zahájil předseda OV Rado-
van Kaňa. Po přivítání hostů poděkoval přítom-
ným občanům za účast a přednesl jména občanů, 
kteří byli navrženi do nového, sedmičlenného  
OV - Radovan Kaňa, Zdeněk Školoud, Ing. Mar-
ta Fuksová, Iva Marková, Daniel Marek, Markéta 
Habrová a Zdeněk Horák. Tento OV si již navrhl  
i svého předsedku, kterým by měl být opět R. 
Kaňa. Ten nezapomněl na poděkování bývalým 
členům Pacourkovi a Ing. Kubíkovi. 

Investičními prioritami obce na volební ob-
dobí 2015–2019 by měly být rekonstrukce chod-
níků a vybudování multifunkčního hřiště na kou-
pališti namísto stávající nádrže. Ohledně těchto 
dvou finančně náročných akcí již obec požádala 
město o spolupráci. V obci budou doplněny nové 
dopravní značky: Průjezd zakázán a Omezení 
rychlosti na 30 km/h v Nové ulici a na Škarbalo-
vě, kde je největší pohyb dětí. Zabudováno bude 
zrcadlo na výjezdu z Nové ulice, kde je nepřehled-
ný výhled a stalo se tu už několik nehod. Dále 

Veřejná schůze osadního výboru v Količíně
bude zakázáno stání v prostorách kolem zvonice. 
V květnu proběhnou opravy v místech výkopů ka-
nalizace a budou se řešit problémy reklamované 
jednotlivými občany, jako je oprava cesty za Zla-
tohlávkovým, vyřešení problémů se spodní vodou 
a plnění sklepů u Podsedníčků atd. Rovněž bylo 
dohodnuto s  městem Holešov, že bude využito 
firmy Strabag v Količíně a opraví se i problémo-
vá místa vozovky, kde se tvoří kaluže, především 
u autobusové zastávky a na křižovatce ze Škar-
balova na Pravčice. V  požadavcích je i zpevnění 
cesty asfaltem k  domu Mirinských a Fuksových. 
Dále OV chtěl v novém volebním období pokra-
čovat v pracích, které si stanoví na svých schůzích 
OV. Zápisy z  těchto jednání budou umístěny na 
informačních tabulích v obci a také na webových 
stránkách obce. Následně předal slovo zástupcům 
vedení radnice. 

Starosta města Rudolf Seifert poděkoval mi-
nulému OV za práci. Ocenil také to, že společen-
ský život v obci je na dobré úrovni. Dále řekl, že 
zastupitelstvo města na svém jednání 27. dubna 
oficiálně zvolí nový OV Količín. Promluvil také 
o rozpočtu obce na rok 2015, který je navýšen  
o částku 50 tis. Kč na drobné investiční akce. Při-

slíbil, že město a jeho pracovníci budou nápomoc-
ni v získávání dotací z různých dotační programů 
na inv. akce, které si Količínští určí jako prioritní. 
Rovněž oba místostarostové sdělili, že se i na ně 
mohou občané se svými starostmi a požadavky 
obracet. Místostarosta R. Doležel také sdělil, že 
v případě požadavků o kompostéry, na které měs-
to s  největší pravděpodobností obdrží dotaci, se 
mohou občané obracet na OV. Žádost o ně byla 
podána, v současné době je projekt v jednání. 

V  průběhu dalších dvou hodin se dlouze 
jednalo a diskutovalo o problémech, které mají 
někteří místní občané po vybudování nové kana-
lizace a s tím související úpravy místních i polních 
cest v okolí obce obce. Na jednotlivé dotazy odpo-
vídal starosta města a Ing. Tomáš Nedbal, vedoucí 
odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí. 
Podle názoru přítomných občanů je hlavní pro-
blém v  přečerpávací stanici, která tlačí odpadní 
vody z Količína do Všetul. Nedbal přislíbil, že se 
postará o co nejrychlejší prošetření projektové do-
kumentace stanice. Co se týká navýšení povrchu 
příjezdové komunikace k  čističce, ale upozornil, 
že většina komunikací se po ukončení prací uvádí 
do původního stavu. >>>
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>>> Diskuse ohledně kanalizace a reklamací 
byla uzavřena s tím, že se občané, kteří mají něja-
ké problémy, v nejbližší době sejdou, reklamace se 
sepíší a předloží dodavateli stavby najednou k ře-

řešit postupně, po jednotlivých ulicích, jak se to 
dělá v Holešově.

Poté se ještě stanovil termín oslav osvobo-
zení. Ty proběhnou ve dnech 7. - 8. května. Po-
sledním tématem diskuse bylo opět hřiště v areálu 
koupaliště. Obec si sama musí určit, jak by ten-
to prostor měl vypadat, čím by měl být vybaven. 
Na základě těchto požadavků bude třeba zho-
tovit projekt. Vedení města bude OV nápomoc-
no v  případném vypracování žádosti na dotační 
programy. Dle starosty města nastala nyní vhodná 
doba, neboť právě začíná nové projektové období. 
Poslední dotaz se týkal možností vyčištění koryta 
řeky Rusavy.

Na závěr R. Kaňa poděkoval všem obča-
nům, kteří v loňském roce nabídli své síly, svůj čas  
a energii při různých opravách a zkrášlení obce, 
a v neposlední řadě městu Holešov za spolupráci. 

JZ          

šení. Na tuto pracovní schůzku budou pozváni 
pracovníci tech. dozoru, projektanti, projektanti 
přípojek k jednotlivým domům, zástupci dodava-
telské firmy a zástupci z VaK Kroměříž. Nejprve 

se prověří projekty, pokud se najdou 
chyby, budou se řešit s  dodavateli. 
Problémem je i stará kanalizace. Ta 
byla vybudována v  roce 1947 a ne-
existuje od ní žádná dokumentace. 
Starosta ještě dodal, že firma KKS, 
která byla dodavatelem, patří k nej-
lepším, které u nás tyto práce děla-
jí. Další diskuse se vedla na téma 
veřejného osvětlení v  obci, které je 
na mnoha místech nedostačující. 
K  tomu se opět vyjádřil R. Seifert 
s  tím, že výměna osvětlení v  celé 
obci by znamenala několikamiliono-
vou investici. Tento problém je třeba 

Dobrotice - V  pořadí poslední místní částí 
Holešova, kde se konalo veřejné zasedání osadního 
výboru (OV), byly Dobrotice. Jednání, které pro-
běhlo na zdejším Sádku ve čtvrtek 26. března, se 
opět zúčastnili zástupci vedení radnice. Stěžejními 
body programu byly, podobně jako v předešlých 
dvou místních částech Holešova, volby členů no-
vého OV, hodnocení investičních akcí v obci, které 
zde proběhly, a plán investic na další období. Sešla 
se zde zhruba šedesátka místních občanů. Jednání 
zahájila dosavadní a ještě úřadující předsedkyně 
OV Naděžda Hlobilová. Přivítala přítomné hosty a 
u příležitosti končícího volebního období zhodno-
tila činnost dosavadního OV. Nejzásadnější inves-
ticí v obci bylo vybudování nové komunikace přes 
Dobrotice. Mezi další úspěšně dokončené projekty 
patří hlavně investice v Sádku (rekonstrukce soci-
álního zařízení, topení, výměna židlí a stolů, část 
oplocení areálu, kanalizace). Dalším úspěchem, 
kterého se podařilo dosáhnout, je zbudování pře-
chodu pro chodce u mateřské školy. Zrealizovala 
se rekonstrukce vantroků vedoucích nad Rusavou 
a opraveny byly autobusové zastávky v obci. OV se 
také snažil podporovat kulturní a sportovní život 
v  obci. Naopak z  nejrůznějších důvodů se nepo-
dařilo zrealizovat rekonstrukci mostů přes řeku 
Rusavu (ke hřišti a ke mlýnu), které jsou v hava-
rijním stavu. Nepodařilo se opravit místní rozhlas, 
prozatímním neúspěchem skončily také reklamace 
závad na komunikacích v obci.

Odstupující OV sestavil několik návrhů a plá-
nů investic na rok 2015, které by se měly zrealizovat 
v  co možná nejkratší době. Jedná se o zakoupení 
traktoru za účelem sečení trávy na veřejných pro-
stranstvích v obci, o rekonstrukci přístupové cesty 
do budovy mateřské školy, prořezání lípy u hlavní 
cesty a vyčištění okolního prostranství, odstranění 
živého plotu před budovou školy a před sousedním 
domem č. p. 28 a o vybudování chodníku k čerpací 
stanici. O tom, které projekty budou mít větší pri-
oritu, by však již měl rozhodovat nově zvolený OV.  

Nejdůležitějším bodem programu bylo i zde 
seznámení s  výsledky voleb nového OV. Nejvíce 
hlasů získali Zdeněk Kukla starší, Ivan Adámek, 
Lenka Adámková, Tomáš Sedláček, Miroslav Juři-
ca, Stanislav Lobpreis, Josef Šimčík a Michal Šim-
čík. Tři z nich - Adámková, Juřica a Sedláček, se 
členství vzdali. Zbytek kandidátky se řeší, proza-
tím zůstává OV sedmičlenný.

Následovalo poděkování starosty města za 
pozvání. Dále řekl, že minimální počet členů OV 

Veřejná schůze osadního výboru v Dobroticích
jsou tři. „V minulém období zde bylo devět členů, 
nyní je navrženo sedm. Je na vás, občanech, zda 
výbor doplníte. Ale i v sedmi lidech lze utvořit 
plnohodnotný OV, který zastupitelstvo 27. dubna 
potvrdí. Zbývá ještě navrhnout předsedu.“ Rovněž 
Dobroticím byl rozpočet na drobné investiční akce 
navýšen o 50 tis. Kč. „Z loňského roku máte ušet-
řeno 108 tis. Kč, tzn., že letos můžete proinvestovat 
celkem 308 tis. Kč,“ dodal Seifert.

Následovala diskuse. Poukázáno bylo na ne-
rovnosti na cyklostezce vedoucí do Dobrotic ko-
lem zámecké obory (prorůstající kořeny stromů). 
Dále bude třeba zahrnout do požadavků vybudo-
vání víceúčelového dětského hřiště. Ideální místo 
pro něj by bylo na Malé stránce. Byl vznesen poža-
davek na instalaci světel k cyklostezce, již dlouhou 
dobu do cesty ční dráty. Starosta přislíbil, že v le-
tošním roce zde bude osvětlení zrealizováno. Pro-
blém je také ujíždějící opěrná zeď u domu č. p. 46  
a řešen by měl být také vjezd k  bytovce. 
Ing. Tomáš Nedbal si problémy zazname-
nal a přislíbil, že věci prověří s techniky 
města a budou se řešit. Diskutovalo se  
i o cestě k nádraží ČSD, která zde byla vy-
budována předloni. Jezdí zde těžká vozi-
dla bez jakéhokoliv omezení. Jízda po ní 
by měla být upravena dopravním znače-
ním. Jako další velký problém, který trápí 
většinu občanů obce, jsou jezdci na ko-
ních. Na veřejných prostranstvích se cho-
vají neukázněně, trus neuklízejí, ale vět-
šinou ponechávají ležet na zemi. Největší 
problém je na hřišti, kam kromě koní jez-
dí motorkáři a čtyřkolky. Bylo zde proto 
navrženo, že by problém mohlo  vyřešilo 
stanovení pravidel - regulí, třeba vydáním veřejné 
vyhlášky, kde by bylo přesně stanoveno, kde a za 
jakých podmínek se mohou „koňáci“ na veřejných 
prostranstvích pohybovat. Dále byl vznesen poža-
davek na instalaci nástřešku k zastávce u bytovky. 
Dlouze bylo diskutováno o dobudování polních 
cest, které jsou spojnicí s okolními obcemi. Situace 
se vyvíjí pomaleji, neboť v Žopích byla pozastave-
na pozemková reforma. Samy obce by měly dbát  
o to, aby byly mezi sebou propojeny, i v  rámci 
obhospodařování polností. Existují na to i evropské 
peníze. V některých okolních obcích již takové ces-
ty - biokoridory - existují, např. z Bořenovic do Pa-
cetluk. D. Hlobílek poukázal na nutnost řešení ka-
nalizace do Sádku. Problém se bude řešit souběžně 
s budováním silnice. Řešilo se rovněž to, zda jsou 

protipovodňová opatření (hráz mezi Jankovicemi  
a Dobroticemi), dostačující. Podle slov odborníků 
je stavěná na tisíciletou vodu. A je postavena tak, 
aby se voda rozlévala směrem k Jankovicícm. Další 
dotaz se týkal kompostérů. Jakmile je město bude 
mít, každá z  místních částí obdrží určitý počet  
a bude na OV, jaký systém zvolí pro jejich rozdě-
lování. Dále se hovořilo o problémech s uložením 
odpadu z  jarního a podzimního úklidu. Odpově-
děl T. Nedbal s tím, že tento biologicky rozložitel-
ný odpad mohou občané umístit v případě plného 
kontejneru i kolem něj, pokud už bude plný. Při té 
příležitosti sdělil starosta, že občané mohou využít 
možnost odběru kompostu z kompostárny TS až 
do příštího roku zdarma, po předešlé dohodě s ře-
ditelem TS. V závěru diskuse zazněla připomínka, 
že do domovních schránek nebyl doručen dosta-
tečný počet kandidátních lístků, aby mohl tento vy-
psat každý člen rodiny. Na to odpověděla N. Hlo-

bilová, že každý, kdo chce v OV pracovat, se může 
přihlásit a R. Seifert jen její slova potvrdil s tím, že 
se jedná o anketu, která není řízena žádným záko-
nem. Až konečné schválení zastupitelstvem urču-
je zákon. Další variantou je, že se občané mohou  
o práci v OV přihlásit i po proběhnutém zastupi-
telstvu. Diskusi uzavíral Zdeněk Hlobil, který řekl, 
že občané by se měli na veřejném zasedání sejít 
alespoň jednou za rok namísto toho, aby se pro-
blémy řešily na benzince či v hospodě apod. „Buď-
me skromní a děkujme městu za to, co se zde za 
posledních patnáct let vybudovalo,“ dodal Hlobil. 
Jednání ukončil starosta Seifert, poděkoval odstu-
pující předsedkyni za práci a novému OV popřál 
mnoho úspěchů.

JZ                                         
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Výsledky voleb členů 
do Osadního výboru 
Tučapy
Počet odevzdaných volebních lístků 126 
z celkového počtu 354. Účast voličů 35,59 %
Zvolení členové a rozdělení funkcí:
Zdeněk Chytil – předseda OV Tučapy
Soňa Křepelková – místopředseda OV Tučapy
Zuzana Vrtělková – zapisovatel OV Tučapy
Ing. Marek Haragoš – člen OV Tučapy
David Martinec – člen OV Tučapy
Ing. Lucie Křepelková – člen OV Tučapy
Bc. Jan Adámek – člen OV Tučapy

Soutěž 
o nejkrásnější balkon 
a předzahrádku

Město Holešov si váží Vaší snahy o vy-
lepšení tváře města a chce Vás podpořit! 

Na měsíc červen připravujeme vyhlá-
šení soutěže v Holešově a jeho místních čás-
tech v těchto kategoriích: 
1. kategorie - o nejkrásnější balkon 
2. kategorie - o nejkrásnější předzahrádku 

Zapojit se může každý, kdo se chce po-
dělit o svou květinovou radost na balkóně 
nebo v předzahrádce rodinného nebo by-
tového domu. Pro trojici nejlepších v každé 
kategorii budou připraveny tematicky zamě-
řené ceny. Bližší informace čekejte v dalším 
čísle Holešovska a na webových stránkách 
města.

Připravte se již na jaře na letní hod-
nocení!

Zápis ze schůze 
OV Tučapy
Datum: 7. 3. 2015
Přítomni: Zdeněk Chytil, Soňa Křepelková, Ing. 
Marek Haragoš, Ing. Lucie Křepelková, Bc. Jan 
Adámek, Zuzana Vrtělková
Body schůze:
1) sčítání hlasů po konaných volbách do OV
celkem 126 odevzdaných volebních lístků (35,59 % 
- volební účast)
Z. Chytil 125 hlasů, S. Křepelková 119 hlasů, Ing. 
L. Křepelková 119 hlasů, Bc. J. Adámek 119 hlasů, 
D. Martinec 119 hlasů, Ing. M. Haragoš 118 hlasů, 
Z. Vrtělková 117 hlasů, Ing. L. Adámek 1 hlas, O. 
Provazník 1 hlas, Mgr. L. Trhlíková 1 hlas 
2) volba předsedy OV – Z. Chytil
3) volba místopředsedy OV – S. Křepelková
4) volba zapisovatele – Z. Vrtělková
5) plánování činnosti na následující období
6) stanovení data další schůze OV 
(další termín 20. 3. 2015, 19.30 hod.)

Zápis vyhotovila: Zuzana Vrtělková, 
7. 3. 2015, Tučapy

Datum konání schůze: 31. 3. 2015
Přítomní zástupci města Holešov: 
Mgr. Rudolf Seifert – starosta 
Bc. Jaroslav Chmelař – místostarosta
Ing. Radek Doležel – místostarosta
Ing. Tomáš Nedbal
Mgr. Jana Slovenčíková
Ing. Marie Krajcarová

Přítomni za OV Tučapy:
Zdeněk Chytil – předseda OV
Soňa Křepelková – místopředsedkyně OV 
Ing. Lucie Křepelková
Bc. Jan Adámek

Celkový počet přítomných: 6 zástupců města 
Holešov, 4 členové OV, 38 občanů

Body schůze:
1) Zahájení schůze 18:00 hod., přivítání účastníků, 
seznámení s volbou 7 členů do OV obce Tučapy  
a představení přítomných zástupců města Holešov.
2) Seznámení s plánovanými návrhy OV pro obec 

Zápis z veřejné schůze obce Tučapy
Tučapy na rok 2015:
- rekonstrukce zázemí na fotbalovém hřišti (pří-
pojka, šatny, sociální prostory, vybudování víceú-
čelového areálu)
- zřízení obchodu v budově OV
- rekonstrukce budovy mateřské školy a Kultur-
ního domu 
3) Předání prostoru na dotazy a návrhy návštěvní-
ků, mezi které patřily mj.:
- slíbená doposud nerealizovaná výstavba komu-
nikace (Dobroslávkovi)
- zpevnění polní cesty vedoucí z  Tučap kolem 
družstva a navazující na komunikaci do Holešova 
(problematika nejen v období zimy)
- vybudování cyklostezky 
- problematika nebezpečné zatáčky u hospody 
(propadlost mostu, označení zatáčky bezpečnost-
ními reflexními šipkami)
- problematika tučapského potoka (nebezpečí zá-
plav)
- nepořádek ze stromů v ulici u potoka (diskuze  
o možnosti vykácení bříz)
- propad chodníků na návsi a s  tím související 

problematika zatékající vody k přilehlým domům
- vybudování komunikace a inženýrských sítí  
v části obce Pod Chrásťama (Olšák, Pospíšilík)
- opravy komunikací poničených následkem 
úpravy kanalizace
- absence zásněžek při hlavní komunikaci mezi 
obcí Tučapy a městem Holešov
- absence zrcadla při výjezdu z vedlejší komuni-
kace u zvonice
4) Seznámení občanů s  plánovanými kulturními 
akcemi v obci Tučapy v roce 2015:
- 11. 4. 2015 tradiční Košt slivovice 
- 30. 4. 2015 Pálení čarodejnic 
- 28. 6. 2015 Hodové slavnosti
- Vycházka na Hrádek pro děti i dospělé (plánova-
ný termín na léto – bude upřesněno) 
- Posezení seniorů (plánovaný termín na podzim 
– bude upřesněno)
5) Poděkování a rozloučení s  občany, ukončení 
schůze 19:45 hod.

Zápis vyhotovila: Ing. Lucie Křepelková, 
31. 3. 2015, Tučapy

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
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V  zájmu osvěty oslovila redakce novin Ho-
lešovsko RNDr. Jaroslava Hrabala, ředitele divize 
ekologie a sanací MEGA a. s. Pan doktor je hole-
šovským rodákem a patriotem, který se dlouhodo-
bě zabýval problematikou spodních vod v Holešo-
vě v  souvislosti se starými ekologickými škodami 
ve firmách MOPAS a LOANA.

Pane doktore, z jakého území je zásobováno 
vodou jímací území Holešov?

Termín „spodní voda“ není správný, ačkoliv 
se celkem běžně používá. Spodní je třeba prádlo, 
voda je podzemní. Také se poměrně běžně setká-
váme s  termínem „podzemní jezero“, přičemž si 
lidé představují nějakou velkou dutinu zaplněnou 
vodou, ve které – při troše dobré vůle – by se třeba 
dalo i plavat. Takové dutiny samozřejmě existují, 
skoro každý se svezl na lodičce po Punkvě, ale jen 
v krasových oblastech. Zásobárnu podzemní vody 
u Holešova si můžeme představit nejspíše jako hro-
madu hodně vlhkého štěrkopísku. Všechny póry 
jsou zaplněny vodou, a pokud do tohoto horizontu 
vyhloubíme jámu (studnu, vrt), naplní se vodou a 
my ji můžeme využívat. 

Geologický základ jímacího území u Holešo-
va má v podstatě na svědomí srážka Afriky s Ev-
ropou. Následkem této kolize se vyvrásnily vysoké 
hory (Alpy, Karpaty) a vznikly hluboké příkopy. 
Tyto příkopy pak byly vyplněny materiálem snese-
ným vodou z horských částí. Kdybychom se doká-
zali přenést o asi 5 milionů let zpět, uviděli bychom 
hodně vysoké štíty hostýnských hor a teplé moře 
na jižní Moravě. Za poslední miliony let docházelo 
k  transportu štěrkopísků z  hor do údolí. Tehdejší 
krajinu můžeme přirovnat například k  současné-
mu předhůří Himálaje, kde z  ledovcových údo-
lí jsou dravými toky vyplavovány mocné kužele 
štěrkopísků. Jižně od Holešova je usazena až 80 m 
mocná vrstva štěrkopísků, z nichž asi 70 m je zvod-
nělých. V poslední době ledové byly uloženy vrstvy 
spraší, které vznikly vyfoukáním prachu z  ledov-
cových sedimentů. Tyto spraše kryjí štěrkopísky a 
daly základ úrodné půdě.

Podzemní voda uzavřená v pórech štěrkopís-
ku není statická, ale pomalu teče od místa jejího 
vsaku až k  místu jejího odvodnění (většinou do 
povrchového toku). Zdrojem vody jsou tedy atmo-
sférické srážky spadlé v takzvané infiltrační oblasti, 
tedy v místě, kde prosáknou do podloží, v našem 
případě na západní části Hostýnských vrchů. Pod-
zemní voda se pomaličku pohybuje k řece Moravě. 
Voda, kterou pijeme, tak napršela před několika de-
sítkami let. V některých strukturách můžeme najít 
vody staré i miliony let. Voda při svém pohybu re-
aguje s horninou, dochází k rozpouštění minerálů, 
ale také k samočisticím procesům (jako například 
u pískového filtru v domovní ČOV). Některé látky 
(třeba i zavlečené člověkem) jsou odstraňovány a 
naopak voda je obohacována o minerály. Ochranné 
pásmo vodního zdroje by mělo být stanoveno prá-
vě tak, aby samočisticí schopnosti horniny zajistily 
kvalitu podzemní vody. Z tohoto úhlu pohledu by 
v ochranném pásmu nemělo být nic, co by mohlo 
představovat riziko pro jímací území.

Pane doktore, historicky na jižním okraji 
Holešova fungovaly opravny automobilů ČSAO, 
kdy vozidla stála na trávníku s velkými úniky ole-
jů a nafty. Je pravda, že v tomto případě si příro-
da pomohla sama? 

Příroda je samozřejmě mocná, ale je to jak 
s  člověkem. Pár bacilů zvládne sám a ani si toho 
nevšimne, ale když je toho na něj moc, potřebuje 
odbornou pomoc. S  kontaminací je to podobné. 

Holešovslá strategická průmyslová zóna a spodní vody  
Samočisticí mechanismy mají své hranice. Když 
někde vycmrndáme flašku oleje, katastrofu nezpů-
sobíme, s vytečenou cisternou je to už horší. Olej 
nebo nafta jsou v podstatě přírodní látka a přede-
vším mikroorganismy jsou schopny ji využít pro 
svůj rozvoj. Většina těchto organismů však také 
potřebuje kyslík a ten je spotřebováván na oxidaci 
ropných látek. Větší intenzita kontaminace tak způ-
sobuje deficit kyslíku a tím i zastavení samočisticí-
ho procesu. Přírodě můžeme nechat jen to, co sama 
zvládne, s ostatním potřebuje pomoct. 

Při provádění průzkumných vrtů a následné 
analýzy v MOPASU a LOANĚ se zjistily jaké zne-
čišťující látky?

Ono to vlastně bylo naopak. Nejdřív se na 
počátku 90. let minulého století zjistila kontamina-
ce v pitné vodě dodávané do vodovodního řadu a 
teprve následně se hledal zdroj této kontaminace. 
Tím kontaminantem byl tetrachlorethylen, ně-
kdy nazývaný perchlor, využívaný masivně jako 
odmašťovadlo, čisticí prostředek, ale třeba i jako 
extrakční činidlo k  výrobě bezkofeinové kávy. Je 
to látka, která velmi dobře rozpouští tuky a sama 
se v nich rozpouští. Kromě těchto „technologicky 
přívětivých vlastností“ má však i drobné nedostat-
ky. Je v podstatě jedovatá a pravděpodobně i kar-
cinogenní, rozpouští se částečně ve vodě, je těžší 
než voda a hlavně v  nižších koncentracích není 
lidskými smysly rozpoznatelná. Vodu s  kapkou 
benzínu nedokážete vypít, ale perchlor nepoznáte 
ani ve vyšších koncentracích. Obsahy perchloru, 
které nám v 80. a 90. letech minulého století tek-
ly z  holešovských kohoutků, překračovaly dnešní 
limity v desetinásobcích. Po zjištění tohoto stavu 
byla na úpravně pitných vod na letišti zprovozněna 
technologie, která tyto látky odstraňovala a která 
pracuje dodnes.

Chlorované uhlovodíky (tetrachlorethylen, 
trichlorethylen a dichlorethylen) jsou nejrizikověj-
šími látkami, a to kvůli své jedovatosti a také po-
měrně rychlému šíření v podzemní vodě. Hlavním 
zdrojem těchto látek byl bývalý provoz podniku 
LOANA. Při výrobě pleteného zboží pro děti, určitě 
si někteří z  čtenářů pamatují hlavní artikl - pun-
čocháčky těžce definovatelné barvy s jedním švem 
vpředu a dvěma vzadu, při jehož výrobě byl k od-
maštění zbytků mazacích olejů z  pletacích strojů 
používán právě tetrachlorethylen. Podle získaných 
informací bylo za dobu provozu spotřebováno 
celkem 150 t této rizikové látky a naprostá většina 
byla vypuštěna do ovzduší a následně se dostala do 
půdy. Přitom 1 kg tetrachlorethylenu je schopen te-
oreticky kontaminovat nad stanovený limit pro pit-
nou vodu až 100 000 m3 vody. Každý, kdo nosil tyto 
punčocháčky, se vlastně svým způsobem podílel na 
kontaminaci vodního zdroje. Ačkoliv se o konta-
minaci vědělo od roku 1991, nebylo možno zajistit 
financování sanace. Až teprve v  letech 2012–2013 
byly získány prostředky z   Operačního programu 
Životní prostředí. Část nákladů uhradil také majitel 
areálu pan František Tomaník. Primární ohnisko 
kontaminace v tomto areálu bylo již odstraněno.

Jako další zdroj rizikových látek byl identi-
fikován areál podniku MOPAS. Vyskytuje se zde 
kontaminace ropnými látkami, a to nejen úkapy z 
odstavené techniky, ale především ze skladování 
pohonných hmot a technologických operací (např. 
demontáž motorů). V  podniku se používaly také 
chlorované uhlovodíky (tetrachlorethylen) pro od-
mašťování součástek. Ačkoliv podnik má již 20 let 
takzvanou ekologickou smlouvu, tj. závazek státu, 
že provede a uhradí odstranění ekologických škod, 
sanace dosud nebyla provedena. Důvodem je na-

prostý nezájem odpovědných osob na Ministerstvu 
financí skutečně řešit tento problém a je zcela lho-
stejno, která strana zrovna „sedí“ v  ministerském 
křesle. Ať to byla ODS, ČSSD, TOP 09, nebo nově 
ANO 2011. Můj osobní pocit je takový, že součas-
ný stav odstraňování starých ekologických zátěží 
v  rámci ekologických smluv je nejhorší za celých 
těch 20 let, co se danou problematikou zabývám.

Při průzkumech z  období plného provozu 
jímacího území byly zachyceny i indicie existence 
zdroje znečištění chlorovanými uhlovodíky, tento-
krát trichloethylenem. Vzhledem ke skutečnosti, 
že kontaminace touto látkou se vyskytovala v  již-
ní části jímacího území, byly jako předpokládaný 
zdroj uvažovány objekty letiště. Po snížení výkonu 
jímacího zdroje kontaminace vymizela.

Jaký tedy má vliv množství odebíraných 
podzemních vod na stav kontaminace pitné vody?

Jímací území Holešov má povoleno odebírat 
až 80 l/s podzemní vody, dlouhodobě 70 l/s. Při 
tomto odběru, který byl v  minulosti dlouhodobě 
realizován, došlo k  poklesu hladiny podzemní 
vody až o 15 m a vytvoření rozsáhlého depresního 
kužele o průměru až 1 km. Depresní kužel si mů-
žeme představit jako prostor, ze kterého byla voda 
odčerpána a nestačí přitékat. Pokud není voda na 
prameništi letiště využívána, přitéká do prostoru 
jímacího území od východu až severovýchodu. 
Při maximálním odběru a zaklesnutí hladiny pod-
zemní vody je aktivován i přítok z ostatních smě-
rů. Může se tak přitáhnout kontaminace i z  úze-
mí, které by jinak neovlivnilo kvalitu vody (např. 
z prostoru letiště, tedy nynější průmyslové zóny). 
To byl zřejmě důvod občasného přítoku trichlor- 
ethylenu do jižní části prameniště. Vysoké odběry 
podzemní vody způsobují i intenzivnější přitažení 
kontaminace z oblasti podniků MOPAS a LOANA. 
To se projevilo např. na konci roku 2012 a počátku 
roku 2013, kdy z provozních důvodů byla obnove-
na činnost nejsevernější studny prameniště a zcela 
změnila rozložení kontaminace v jižní části areálu 
MOPAS. Současný stav odběru na prameništi mi 
není znám, ale bude zlomkem možného odběru. 
Existence starých ekologických zátěží v dosahu de-
presního kužele tedy znamená především limitní 
omezení pro množství odebíraných podzemních 
vod. Stejně tak by musel být omezen odběr pod-
zemních vod z důvodu potenciálního vzniku zátěže 
v prostoru SPZ.

Od zřízení strategické průmyslové zóny 
v Holešově (SPZ) očekávali jak funkcionáři, tak 
lidé vznik nových pracovních míst, daně pro 
Holešov, rozvoj města vč. bytové výstavby apod. 
Současný stav znáte. V SPZ funguje jediná pro-
sperující firma POKART, která není napojena na 
plynové vedení a kanalizaci, tudíž se nemůže dál 
rozvíjet. Jaký je Váš názor na tento stav a co byste 
doporučoval? 

Na tuto otázku nejsem příliš kompetentní od-
povědět. Mohl bych pouze spekulovat, co očekávali 
funkcionáři, ostatně je toho plný internet. Stejně 
tak obyvatelé, to je celkem běžné dilema. Normální 
člověk chce dobře placenou práci a příjemné pro-
středí pro život. Přitom hranice obého jsou indivi-
duální. Horníkovi v uranových dolech nevadí hal-
da za vesnicí. Zarytý ochránce přírody bude bránit 
křečka vlastním tělem a vedle jeho nory si vykope 
vlastní. Otázka zní, zda bylo vhodné budovat tak 
velkou SPZ na pozemku s  velmi úrodnou půdou 
a střetem zájmů s  ochranným pásmem vodního 
zdroje. Máme tu nějakou legislativu a složkové zá-
kony MŽP stanovují určité mantinely. Menší man-
tinely se zkrátka lépe překonávají.  
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Jaký je Váš názor na jednání občanských 
sdružení Energia, Krásné Holešovsko a Ohnica? 

Činnost těchto sdružení neznám dopodrob-
na. Zaznamenal jsem aktivity kolem revitalizace 
Amerického parku. Obecně každé občanské sdru-
žení je jistě záslužná věc. Ať je to okrašlovací spo-
lek na sídlišti, nebo vysoce sofistikovaná nátlaková 
organizace typu Děti Země. Je tak ventilován určitý 
názor, který by za jiných okolností nemusel zaznít 
a třeba by to byla i škoda. Je to jistá zdravá opozice 
místním samosprávám i státní správě. Působnost 
téměř každého občanského sdružení však má i své 
hranice, za nimiž je již jeho činnost překážkou. 
Jednou z oblastí, do které velmi intenzivně vstupují 
občanská sdružení, je proces posuzování vlivů na 
životní prostředí (E.I.A.). Já jako osoba s oprávně-
ním MŽP jsem zažil řadu veřejných projednávání, 
kdy odborné argumenty a předkládaná relativně 
jednoduchá fakta byla „veřejností“ odmítnuta jen 
na základě postoje „protože proto“. Český člověk 
obecně nevěří odborníkům a obecně „autoritám“ - 
možná tak ještě paní doktorce na poliklinice, když 
předepíše ty správné prášky. Nejspíš to bude tím, 
že „autority“ za předchozího režimu nám neříkaly 
pravdu a současný stav není v zásadě jiný. Hod-
nocení E.I.A. by mělo být garantem minimalizace 
vlivu záměru na životní prostředí. Celý systém má 
podle mého názoru zásadní pochybení v  tom, že 
zpracovatel je placen investorem. Proč by pak ob-
čan měl věřit takto nezávislému odborníkovi. Kdo 
je nezávislý, ať hodí kamenem. Takže jak z  toho  
a novela zákona E.I.A. to ještě komplikuje. Je třeba 
z  pozice státní správy dokázat eliminovat vylože-
ně cílené obstrukce (viz např. stavba dálnice D8), 
a přesto akceptovat oprávněné požadavky těchto 
sdružení, tedy občanů v nich sdružených. Všimně-
te si však, že v některých případech má ekologický 
nátlak vyloženě ekonomický podtext.

V  holešovské SPZ měla velký zájem stavět 
firma MITAS (výroba pneu). Z důvodů překážek 
a nejasností postavila tato firma fabriku v Otro-

kovicích v místech, kde jsou nánosy štěrkopísku 
z řeky Moravy, a to bez protestů ekologů a jiných 
sdružení. Dokážete najít vysvětlení, proč zrovna 
v Holešově existuje tolik překážek ze strany eko-
logů a o 20 km dál to jde bezproblémově? 

Každý tvor, a tedy i člověk - natož investor, 
dává přednost jednodušším řešením, respektive 
dosažení vytyčeného cíle za vynaložení co nejmen-
ší energie. Nemám zcela kompletní informace, ale 
z pohledu manažera odpovědného za rozvoj podni-
ku bych osobně volil lokalitu, kde mám k dispozici 
kompletní infrastrukturu (nádraží, dálnice, napo-
jení na inženýrské sítě atd.) a minimální odpor ve-
řejnosti je také nezanedbatelný bonus. Podle mého 
názoru by pro výstavbu průmyslových podniků 
měly být přednostně využívány tzv. brownfields, 
tedy již nevyužívané průmyslové areály. Bohužel ty 
nejsou rovnoměrně rozptýleny a rozumím tomu, 
že i Holešov si zaslouží vhodný stupeň moderní 
industrializace. 

Pokud zůstanu u své profese, tedy geologa, 
musím konstatovat, že zdroje podzemních vod 
v této části Otrokovic jsou nevyužitelné, a to z dů-
vodu vysoké kumulace průmyslu i obytné zóny. Do 
tohoto prostoru natékají mimo jiné i podzemní 
vody z oblasti Zlína. Významné zdroje podzemních 
vod se vyskytují severně od Otrokovic v  relativně 
souvislém pruhu až téměř po Olomouc a tam, snad 
s  výjimkou východní části Kroměříže, velkou ku-
mulaci průmyslu nenajdete. 

Musíme si uvědomit, že ekologická hnutí 
se vždy musí opřít o nějaké nosné téma. A pitná 
voda je téma, které zaujme skoro každého – vždyť 
i pivo se musí vyrábět z kvalitní vody. Možná si to 
ještě dostatečně neuvědomujeme, ale pitná voda je 
velmi důležitý zdroj. Klimatické modely nás straší 
nástupem suchých období, respektive anomálních 
poměrů (záplavy, sucha), které povedou ke ztrátám 
vodních zdrojů. Můžeme si o tom myslet své a já 
jako geolog a geochemik nemůžu souhlasit s celou 
řadou argumentů „globálních oteplovačů“, ale to je 

jiná kapitola. Nicméně pokud je zde nosné téma, je 
zde i zájem veřejnosti a investiční záměry se hůře 
prosazují. Nemyslím si, že by občané Holešova byli 
více „zelení“ než občané Otrokovic, ale zkrátka 
fabrika na pneumatiky v Otrokovicích je tak jaksi 
normální…

Jednou jste se vyjádřil v  tom smyslu, že 
„špekáčky se dají opékat i ve stohu slámy, pokud 
se přijmou patřičná požární a bezpečnostní opat-
ření“. Co navrhujete, jaké řešení pro holešovskou 
SPZ tak, aby se splnila očekávání a zároveň se 
ochránily zdroje pitné vody?

Ano, pokud máte dostupné technologie, mů-
žete si je opéct třeba i na orbitální stanici. Dokážu 
si představit speciální ohniště chlazené kapalným 
dusíkem s lapačem jisker a automatickým hasicím 
systémem. Ale proč něco takového vůbec konstru-
ovat, když si 50 m od stohu můžu udělat stejně 
bezpečné ohniště z pěti kamenů. A s holešovskou 
průmyslovou zónou je to podobné. Pokud hodlám 
umístit průmyslový podnik do ochranného pás-
ma vodního zdroje, musím počítat s  tím, že mě 
to bude stát něco navíc. A je otázkou, zda investor 
bude ochoten to něco navíc dát. Vše ostatní je věc 
jednání, a to včetně zapojení veřejnosti do toho-
to procesu. Dialog s  veřejností není jednoduchý, 
ale je v demokratické společnosti nezbytný. Svým 
způsobem si Holešované musí na přítomnost SPZ 
zvyknout a vzít ji za svou. Vyžaduje to především 
jednoznačnou otevřenost správců zóny, státní sprá-
vy i samosprávy a nezatajování jakýchkoliv infor-
mací. Jinak SPZ nepřestane být nepřítelem, poten-
ciální hrozbou. Nejhorším přístupem je pozice síly  
a tvrzení typu „nic se nemůže stát“. Vždycky se 
něco může stát. Na jednom veřejném projednává-
ní, když už došly i ty nejhloupější z hloupých argu-
mentů, se zvedl lehce podroušený strejda a pronesl: 
„a co když vám na tu vaši superfabriku spadne leta-
dlo.“ Inu, i letadla padají…

 Za rozhovor poděkovala 
Jana Zapletalová a Josef Sedlář 
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Novinky z Horního Lapače
Nové vozidlo pro JSDH Horní Lapač

 JSDH v Horním Lapači bude mít nové zásahové vozidlo. Stávající auto-
mobil Avia 30 je již hodně přestárlý. 

Nové vozidlo bude pořízeno s příspěvkem Zlínského kraje ve výši 300 
tisíc korun. Zbývající minimálně 30% podíl uhradí obec z vlastního roz-
počtu.

 
V Horním Lapači zateplí obchod

Místní obecní prodejna potravin bude mít nový kabát. Zateplení ob-
vodového pláště, podlahy půdy a výměna oken a dveří budou provedeny 
dodavatelskou firmou Miloslav Hladík za cenu dle smlouvy o dílo 637 924 
korun. Na akci byla poskytnuta dotace z Evropského fondu soudržnosti 547 
915 korun a ze Státního fondu životního prostředí ČR 32 230 korun. Práce 
budou zahájeny 1. dubna 2015 a dokončeny do 2. 6. 2015.

Ve čtvrtek 26. 3. navštívil základní školu v Žeranovicích již podruhé Mgr. 
Ondřej Machálek, historik-muzeolog, pracovník MKS Holešov a správce hole-
šovského muzea.

Přijel žáky 4. a 5. ročníku seznámit s pravěkem na Holešovsku. Svoje po-
vídání bohatě prokládal promítanými obrazovými rekonstrukcemi ze života 
našich předků od konce doby ledové přes několikasetleté působení tajemných 
Keltů na našem území až po příchod Slovanů. Nejvíce žáky samozřejmě zaujaly 
různé muzeální exponáty, ať už originály, nebo rekonstrukce. Od skutečné ma-
mutí stoličky, pazourků v různých stupních dokonalosti opracování, prasekyrky, 
pranože, prajehly, pravrtáku… Kluky nejvíce zajímaly různě dokonalé lovecké 
nástroje, děvčata zase keltské šperky. Přednáška byla regionální, což znamená, že 
se pan historik zmínil i o posledních archeologických nálezech (např. u Pravčic). 
A kdykoliv pojedou naši žáci na blízký Hostýn, tak si uvědomí „…aha, tady bylo 
přece již keltské oppidum.“ RM

Nahlédnutí do historie

Maškarní rej v obci Martinice
Dne 8. března 2015 pořádal druhým rokem folklorní soubor Jabloňka 

Martinice, z. s. Maškarní rej pro místní i přespolní děti.
Účast byla hojná i přes velkou nemocnost dětí a začínající jarní prázd-

niny v našem kraji.
K tanci a poslechu hrála živá hudba Naši kamarádi.
Navštívil nás také klaun v roli kouzelníka, který dětem tvořil na přání 

balónková zvířátka.
Všichni si užili bohatou tombolu, spoustu legrace a zábavy.
Protože tento termín, tj. 8. březen, patří každoročně Mezinárodnímu 

dni žen, nezapomněli pořadatelé ani na ně. Snažili se je potěšit přáníčkem a 
malou pozorností.

Akce se velmi zdařila, za což patří velký dík všem, kteří se na jejím or-
ganizování podíleli.

Již nyní se těšíme v příštím roce na shledanou!
Petra Zrníková
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KULTURA

HOLEŠOV (JZ) – Čtveřice světově proslu-
lých kytaristů „The European Guitar Quartet“ 
zahájila 18. března 2015 letošní ročník koncertní 
řady festivalu MUSICA Holešov 2015. 

Tento první večer jarní koncertní řady MU-
SICA Holešov 2015 nabídl posluchačům oprav-
dovou hudební lahůdku - Evropské kytarové 
kvarteto. Jedinečný soubor čtyř hvězd akustic-
ké kytary - The European Guitar Quartet, jehož 
koncertní vystoupení jsou pro sólovou vytíže-
nost jednotlivých členů vzácná, se v Holešově 
představil pouhý den po svém koncertě v Praze.  
Tento koncert ve velkém sále holešovského zámku 
byl také milou připomínkou 10 let od odkoupe-
ní zámku městem a důkazem propojení kultur-
ního života města s touto historickou památkou. 
„Zrození nové zářivé hvězdy na koncertním nebi.“ 
Těmito slovy popsal německý deník Dresdner 
Neueste Nachrichten koncertní debut souboru 
v roce 2012. Setkání dvou globálních hvězd kla-
sické kytary a dvou nejvýraznějších protagonistů 

Úvodní koncert hudebního festivalu MUSICA Holešov 2015  
akustické kytary provázelo 
nadšené přijetí posluchačů  
i kritiky. Proto nebylo překva-
pivé, že následovala pozvání 
na festivaly po celém světě, 
včetně velkých festivalů ve 
Skandinávii a Německu (Ber-
gen Music Festival, MDR 
Musiksommer) stejně jako 
na prestižní akce v Rakous-
ku, Švýcarsku, Indii a Jižní 
Americe. Současný program 
koncertů nese přiléhavý ná-
zev DANZA, neboť kombi-
nuje intenzivní, virtuózní a oduševnělou hudbu 
Jižní Ameriky a Evropy a bere posluchače na 
vzrušující hudební pouť. V unikátní interpretaci 
se mísí díla Astora Piazzoly a tance paraguay-
ské kytarové legendy Agustína Barriose s melo-
dickými skladbami Mistra Niccola Paganiniho  
a rytmy balkánských tanců (Dusan Bogdanovic). 

Díla Thomase Fellowa a Reentka pak mají rysy 
soudobé koncertní hudby, world music a jazzu. 
Tito čtyři hudebníci - Zoran Dukic, Pavel Steidl, 
Thomas Fellow a Rentko – každý z nich je po prá-
vu uznávaným hráčem – si kladou za úkol kom-
binovat tradici instrumentálního koncertu s ex-
presivními, dynamickými zvuky moderní hudby. 

(kb) Nemáme se v  Holešově za co stydět. 
Zdejší kulturní život je opravdu mimořádně boha-
tý, přímo nabitý až nepřebernou, košatou nabíd-
kou všech možných akcí, zejména pak koncertů. 
Je otázkou, zda nám tady poněkud nechybí roz-
manitost – všechny ty koncerty, festivaly, setkání 
a všelijaké další kumštování občas trošku recyklují 
samy sebe, setkáváme se se stále stejnými jmény, 
hudebními styly, s klasickým koncertním pojetím, 
kdy před obecenstvo nastoupí tu amatéři, tu pro-
fesionálové a zahrají, zazpívají či zatančí většinou 
velmi umně svá čísla, obecenstvo zatleská a jde se 
domů, po holešovsku dom.

Veškerá tato skutečnost ale byla přímo roz-
metána v  sobotu 14. března. To, co zažilo těch 
necelých padesát návštěvníků pašijového koncer-
tu Ecce homo v holešovském děkanském chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie, to bylo opravdu skoro 
zjevení, v každém případě mimořádně silná, oje-
dinělá a nová  kulturní, hudební, vizuální a v ne-
poslední řadě duchovní zkušenost, která přímo za-
třásla všemi, kteří měli to štěstí a odvahu překonat 
mimořádně nepříjemné, až hnusné počasí, vydržet 
lezavou zimu, dostávající se bez ohledu na kvalitu 
oblečení až ke zkřehlým kostem a na koncert, bo-
hužel málo a hlavně krátce propagovaný dorazili.

Ten, kdo přišel, uviděl zhruba čtyřicetičlen-
nou skupinu mladých lidí – amatérů, jejichž já-
dro tvoří schola z  nedalekých Pozlovic, kteří se 
svými přáteli ze širokého okolí připravili projekt 

Zjevení v Holešově, 14. března 2015
Festivus. Jedná se o vokálně-instrumentální pro-
vedení pašijového oratoria moderního skladatele 
Pavla Hladkého, ale ve zcela neobvyklém, a přitom 
skvělém nastudování. Především jeden ze členů 
tohoto projektu, Jiří Mikulec, oratorium doplnil 
o instrumentální mezihry. Využil jak klasické-
ho obsazení – houslí, violoncella a příčné flétny, 
tak i rockovou sekci složenou z elektrické kytary, 
kláves, baskytary a bicích. Tím z  relativně strohé 
skladby vytvořil nádhernou koncertní lahůdku se 
sladkými, jímavými i rockově drsnými pasážemi. 
Techničtí spolupracovníci projektu celý prostor 
skvěle nazvučili. Tím odstranili velkou nevýhodu 
našeho děkanského kostela – špatnou akustiku –  
a vytvořili velmi příjemný, často až podmanivý 
zvuk celé skladby. Důmyslné osvětlení bodovými  
a barevnými reflektory v duchu vizuálního dopro-
vodu (využívající také křišťálových ozdob obrovské-
ho historického kostelního lustru, které rozkládaly  
silné bílé světlo reflektoru na miliony třpytících se 
záblesků) podmalovávalo nejen hudební a pěvec-
ké, ale i herecké výkony zpěváků. Velké obrazov-
ky komentovaly jednotlivé části skladby, což také 
přispělo k  orientaci posluchače a zároveň diváka.  
A nakonec – skvělé, nadšené pěvecké výkony dva-
cítky mladičkých zpěváků, přelévající se z klasické-
ho oratorního, operního zpěvu do rockových poloh, 
především barvou použitého 
materiálu lehce naznačené 
kostýmy hlavních představi-
telů (Ježíš, Marie Magdalena, 
Jidáš, Satan v  překvapivém, 
ale velmi sugestivním podání 
dívky, Petr, Herodes a spousta 
dalších), střídmá choreografie 
sólistů, kteří se pohybovali po 
chrámovém prostoru v  soula-
du se svými party – to vše, ve 
vzájemném souladu, dialogu 
či naopak hádce a rozporu, 
bylo přímo zázračné. Srozu-
mitelná hudba spojená s  jed-
noduchými texty, vycházející-

mi z Nového zákona, oslovila každého – věřícího  
i ateistu, starce i dítě, a to tak, že celý koncert nikdo 
ani pořádně nedýchal.

Prostě řečeno – takto silný zážitek Holešova-
né v  hudební oblasti už dlouho, dlouho nezažili. 
Možná že všichni členové projektu Festivus neod-
vedli úplně profesionální výkony. Ale jejich nadše-
ní, důmyslné provázání a vygradování všech částí 
tohoto projektu nejen že zahladilo všechny případ-
né nedostatky, ale povýšilo dojem z  koncertu na 
opravdový niterný zážitek. 

Je obrovská škoda, že oratorium slyšelo tak 
málo posluchačů. Stálo by za to zvážit opakování 
koncertu a jeho umístění do nějakého teplejšího 
místa – třeba na zámek. Ale určitě si nenechte 
ujít organizátory projektu připravovaný vánoční 
koncert, jen doufejme, že se z  Pozlovic do Hole-
šova znovu vypraví. Ale máme v  našem městě 
jednu velkou výhodu – jedna z  hlavních organi-
zátorek projektu Festivus je Veronika Vavrysová, 
pracovnice Městského úřadu Holešov, tedy jistě, 
doufejme, propagátorka účinkování v našem měs-
tě. Protože opravdu – stojí to za to, tak intenzivní 
umělecký a kulturní prožitek nezažijete při deseti 
běžných koncertech, kde interpreti odvedou svou 
naučenou machu. Opravdu, v Holešově bylo v so-
botu 14. března zjevení!

Pálení čarodějnic 
na tvrzi Kurovice
Již tradiční pálení čarodějnic na středověké 
kurovické tvrzi se koná ve středu 30. dubna 
od 17.00 hodin. Občerstvení, nádherné kos-
týmované čarodějnice a další strašidla v ta-
jemném prostředí gotické tvrze a vystoupení 
historické hudby. 
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Holešov - Pan Andersen by měl určitě radost, protože nejen v Městské 
knihovně Holešov, ale i v  mnoha jiných školských zařízeních včetně SVČ 
TYMY připravili pro své dětské čtenáře oblíbenou  Noc s Andersenem. Kon-
krétně v knihovně se konal již její šestý ročník. Společně se tak opět připojili 
k celonárodní (i mezinárodní) akci, pořádané na počest slavného dánského 
pohádkáře. 

Jedná se o jednodenní nocování dětí školního věku (navštěvující první 
stupeň ZŠ) v knihovnách. Tuto stále oblíbenější akci pořádají v Holešově již   
i základní školy a SVČ TYMY. V letošním roce nocovalo v knihovně celkem 
35 dětí a podle slov její ředitelky Ireny Železné letos již zájem převýšil prosto-
rové i personální možnosti knihovny. Pro většinu dětí je to velké dobrodruž-
ství a uhlídat a později i uspat tuto kupu neúnavných neposedů není vůbec 
jednoduché. A protože je potřeba děti zabavit, ale i unavit, odehrává se pro-
gram noci tradičně i na jiných zajímavých místech, než je knihovna. Letos se 
Noc s Andersenem uskutečnila v pátek 27. března. Více na www.holesov.cz

JZ              

Pátý ročník největšího českého rodinného 
festivalu nabízí program plný zvučných jmen  
i zajímavých atrakcí 

Tomáš Klus, Mig 21, Chinaski, David Ko-
ller s kapelou, Ivan Mládek a Banjo Band, Mňága  
a Žďorp nebo Gipsy.cz. To jsou hlavní hudební lá-
kadla pátého ročníku Holešovské Regaty - největší-
ho rodinného festivalu u nás. Každý rok ho navštíví 
téměř 20 tisíc lidí. 

Festival bude i letos dvoudenní - uskuteční 
se tradičně ve třetím červnovém víkendu 19.–20. 
června v   krásném prostředí zámeckého parku  
a zámku v Holešově. 

„V pátek večer vystoupí se speciálním kon-
certem Tomáš Klus, v  sobotu pak další vyhlášené 
kapely. Minulý rok se nám tento model osvědčil, 
rozhodli jsme se, že v  něm budeme pokračovat 
také letos“, objasnil mj. ředitel pořádající Agentury 
Velryba Michal Žáček. 

Sobotní hlavní festivalový den pak bude, kro-
mě koncertů, patřit již tradičně bohatému dopro-
vodnému programu. Soutěž netradičních plavidel 
je nedílnou součástí hlavního festivalového pro-
gramu a chybět nebude ani Mistrovství Holešova  
(a světa) v přejezdu vodní lávky. 

Kromě hudby si festival užijí návštěvníci i při 
doprovodném programu, který se pořadatelé snaží 
každý rok obměňovat podle stanovených témat.

Letos je jedním z  nosných témat „NOVÝ 
CIRKUS“, díky němuž se na festivalu objeví různé 
soubory s  cirkusovými vstupy. Asi nejznámějším 
vystupujícím bude soubor Long Vehicle Circus, 
který je známý i z finálových klání oblíbené televiz-
ní talentové reality show. Zajímavým zpestřením 
bude také pouliční soubor Vlkoryba s  představe-
ním s obřími loutkami, další náplní budou žonglér-
ská, artistická nebo provazochodecká vystoupení. 
Cirkusové umění si budou moci vyzkoušet i sami 
návštěvníci, pro které bude během celého dne při-
praveno několik cirkusových worskhopů, při nichž 
si sami můžou vyzkoušet žonglování, chůzi na chů-
dách nebo například akrobacii.

Vrcholem sobotního večera pak bude vystoupe-
ní šálových akrobatů, kteří akrobacií ve výšce udělají 
tečku za hlavním koncertem kapely Chinaski a záro-
veň odstartují také tradiční festivalový ohňostroj.

Pořadatelé mysleli i na sportovní vyžití dětí  
i rodičů. Ve spolupráci s  holešovskými pořadateli 
bude jedna z luk vyhrazena pro „Koutek legendár-
ního cyklomaratonu Drásal“, kde si diváci budou 
moci populární formou na vlastní kůži vyzkoušet, 

jaké to je jet náročný cyklistický závod. Pro malé ná-
vštěvníky bude připravena „Hravá louka klokánka 
Ríši“, kde najdou další zábavné i pohybové aktivity.

Druhé pódium bude umístěno na nádvoří 
zámku, kde dostanou prostor vítězové soutěže Mo-
ravia Talent 2015, domácí amatérské kapely a alter-
nativní žánry – hudební i divadelní.

Již tradičně budou pro návštěvníky připra-
veny prohlídky zámku, svezení na dračích lodích, 
zvýhodněný vstup na speciální výstavy a mnoho 
dalšího. 

V  těchto dnech byly také zprovozněny nové 
webové stránky festivalu www.HolesovskaRegata.
cz, kde mnohem přehledněji než dříve najdou zá-
jemci o festival všechny potřebné informace.

„Ceny vstupenek zůstávají stejné jako minulý 
rok, tedy v kontextu dnešní doby na nízké cenové 
úrovni,“ dodal Michal Žáček. 

V současné chvíli jsou v prodeji vstupenky za 
zvýhodněné ceny. Zájemci by ale neměli váhat s je-
jich nákupem, protože směrem k datu festivalu se 
ceny budou postupně zvyšovat. Všechny informace 
o cenách vstupenek, programu atd. najdou zájemci 
na webových stránkách a na facebookovém profilu 
festivalu.

Agentura Velryba

Holešovská Regata 2015
19.–20. 6. 2015, zahrady Zámku Holešov

Noc s Andersenem v Městské knihovně Holešov

Jedním ze zajímavých míst, které děti navštívíly, byla Zemanova kovárna

Desáté výročí znovuotevření holešovského
zámku

Před deseti lety město Holešov zámek kou-
pilo od předchozí majitelky a rozhodlo se z něj 
vytvořit kulturně-společenské centrum regionu. 
Výročí si v průběhu roku připomeneme hned ně-
kolika akcemi.

Na jaře vyjde publikace historika a bývalého 
ředitele zlínského státního archivu a muzea Zdeň-
ka Pokludy o historii zámku. Jedná se o první re-
levantní práci na toto téma a kniha bude určena 
především pro veřejnost.

Jednou z doprovodných akcí, která v říjnu na 
výstavu Zámek opět vzkříšený naváže, bude dvou-
denní odborná vědecká konference Castellum  
ressurectionis. Jejím odborným garantem bude 
Národní památkový ústav Kroměříž. 

Město Holešov a jeho příspěvková organizace MKS připravují
Zdeněk Burian - Cesta kolem světa
Z prvohor na Divoký západ
Zámecká galerie Holešov, 28. 5.–27. 9. 2015

Zásadním výstavním počinem na holešov-
ském zámku bude letos výstava Zdeňka Buriana. 
Název Cesta kolem světa s podtitulem Z prvohor 
na Divoký západ naznačuje, že výstava se bude 
soustředit na to nejlepší z jeho tvorby – pravěk  
a ilustrace k dobrodružné literatuře. 

Projekt vzniká u příležitosti 110. výročí naro-
zení Zdeňka Buriana.

Oldřich Kulhánek – Grafické dílo
Zámek Holešov, New Drive Club
červen–září 2015

Průřez grafickou tvorbou významného české-
ho grafika, tvůrce poštovních známek a bankovek 
Oldřicha Kulhánka nabídnou od června sklepní 

prostory New Drive Clubu holešovského zámku. 
Výstava se uskuteční u příležitosti autorových ne-
dožitých 75. narozenin.

Výstava živých exotických zvířat
Zámecká galerie Holešov, červen–září 2015

Evropské turné nejmenších živých opiček 
světa, vybraných druhů ještěrů, nejedovatých hadů 
a největších afrických želv bude mít v červnu pre-
miéru na holešovském zámku. V Česku nebývalý 
výstavní projekt představí jedny z nejzajímavějších 
a zároveň nejohroženějších živočišných druhů na 
planetě. 

Několik druhů tamarínů a kosmanů, pavou-
ků a štírů, hadů škrtičů, chameleonů a leguánů 
bude v historických sálech umístěno do voliér  
a terárií, africké želvy se budou ve vymezeném 
prostoru dokonce pohybovat volně. 
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Turistická sezona na zámku byla zahájena 
návštěvním rekordem. Na noční prohlídku se 
strašidly přišlo patnáct set návštěvníků. Veřejnost 
se přitom může těšit na další skvělé akce, které 
Městské kulturní středisko chystá. 

Na konci května se koná tradiční Gulášfest, 
zároveň bude zahájena největší výstava sezony - 
výstava vrcholných děl geniálního českého ma-
líře a ilustrátora dobrodružné literatury Zdeňka 
Buriana. Chystáme také výstavu grafik Oldři-

Zámek zahájil turistickou sezonu, na první akci přišlo 
rekordních 1500 lidí

cha Kulhánka, Letní iluze a expozici živých 
exotických zvířat, které si můžete pohladit. 
V prázdninových měsících to bude Týden 
židovské kultury, folkový festival Toula-
vej a řada dalších menších akcí a koncertů.  
V září otevřeme další výstavu s názvem Zá-
mek znovu vzkříšený. 

Mgr. Dana Podhajská
PR manažerka MKS Holešov a zámku 

Holešov

Poznali jste na fotografii rytíře Brtníka z Brt-
níku s  jeho dcerkou Leontýnkou (Karolína Po-
hančeníková) a skřítkem zednickým (Jan Fišer)? 
Tyto postavičky mnozí z  nás znají z  filmu Ať žijí 
duchové, ale někteří měli tu možnost se s  nimi 
osobně setkat ve sklepení holešovského zámku. 
Krásný kostým, naučený monolog v latině, taneční 
kreace, příprava hudby, tisk glejtů pro návštěvníky  
a mnoho dalších důležitých věcí pro perfektní 
dojem a nezapomenutelný zážitek je potřeba na-
chystat na každé vystoupení. Ale kdo je ten hrdina 
ukrytý pod tímto šatem a zbrojí, ví asi jen málokdo. 

Takto své volné chvíle tráví, pokud tedy zrovna 
neplní své pracovní povinnosti jako strážník Měst-
ské policie Holešov, pan Erik Fišer. Kromě těchto 
vystoupení Erik spolupracuje s přáteli z ranče v Kos-
telanech,  manželi Poláškovými, s nimiž se například 
zúčastnil benefiční akce pro malého Matýska v Pře-
rově. Jeho srdeční záležitostí je skupina historického 
šermu Revertar, která svá vystoupení zasazuje do 

Neznámý rytíř Brtník z Brtníku s dcerou Leontýnkou
období vrcholné gotiky, kde se snoubí drsná tvář 
středověku s krásou dobových tanců. Tato skupina 
nadšenců se snaží divákům přiblížit bohatou historii 
českých zemí. Vystoupení šermířů se odehrávají na 
pozadí skutečných historických událostí. 

Nutností jsou pravidelné schůzky a fyzicky 
náročné tréninky šermu, neustálé vymýšlení dobo-
vých vystoupení a příprava kostýmů a zbroje. Díky 
takovým lidem si můžeme vychutnat hezké kultur-
ní chvíle a zajímavou formou se dozvědět něco více 
o historii. Jeho nadšení pro tyto aktivity, které už 
nejsou pouhým koníčkem, ale životním stylem, je 
obdivuhodné. 

Jiří Složil

Společenská kronika
Sňatky
Iva Sklenářová - Prusinovice
Daniel Hašek - Kostelec u Holešova

Jubilanti -  duben 2015
Marie Macešková - Holešov
Jiřina Pilíšková - Holešov
Marie Vabroušková - Holešov
Marie Kasalová - Holešov, č. Žopy
Jaroslava Pokorná - Holešov
Emilie Daňková - Holešov
Milada Andrýsková - Holešov
Žofie Tomečková - Holešov
Emilie Kuklová - Holešov
Jiřina Mlodziková - Holešov
Marie Jílková - Holešov
Jarmila Nováková - Holešov
Žofie Podsedníčková - Holešov, č. Količín
Vlastimila Zapletalová - Holešov
Milada Nováková - Holešov, č. Dobrotice
Růžena Vašíková - Holešov
Marie Loučková - Holešov
Zdenka Krajcarová - Holešov
Zdenka Sýkorová - Holešov
Marie Bozděchová - Holešov
František Kolomazník - Holešov
Jiří Trhlík - Holešov, č. Tučapy
Božena Turnová - Holešov

Libuše Dočkalíková - Holešov
Ladislav Galetka - Holešov
Marie Petrů - Holešov
Jiří Růžička - Holešov
Augustin  Mičola - Holešov, č. Žopy
Danuše Bršťáková - Holešov, č. Všetuly
Bohumila Syřenová - Holešov, č. Količín
Eva Novotná - Holešov
Marie Ryšavá - Holešov
Irena Vašíková - Holešov
Elena Nelešovská - Holešov
Vladimír Dohnal - Holešov
Josef Peška - Holešov

Narození
Valérie Sklenářová -  Holešov
Romana Andrýsková - Holešov
Radim  Novák - Holešov
Amálie Polášková - Holešov
Adam Karafiát - Holešov
Diana Polišenská - Holešov
Vivien Kublová - Holešov
Ellen Richtrová - Holešov

Úmrtí
Josefa Pomajbíková - Holešov
Marie Vlčková - Holešov
Jiří Hasala - Holešov

František Matušů - Holešov
Karel Fojtíček - Holešov
Stanislav Hodouš - Holešov
Petr Liška - Holešov
Stanislava Jurášková - Holešov, č. Tučapy
František Rozsypal - Holešov
Jaroslav Hošek - Holešov, č. Količín
Jiřina Žeravová - Holešov
Valburga Šuláková - Holešov
Jiří Vyzina - Holešov

J. Medková

Dne 17. března nás 
náhle opustil ve věku 
nedožitých 78 let pan 
Rudolf Pšenka z  Přílep. 
Začátkem padesátých 
let létal v  Přerově jako 
palubní střelec na bom-

bardérech Il 28, úspěšně plachtařil v blíz-
kém aeroklubu Holešov a nakonec se stal  
i jeho náčelníkem. Kariéru pilota aero-
linek mu však překazily normalizační 
události, kdy mu byl zakázán vstup na 
letiště. Po revoluci se stal starostou Přílep 
a ihned si obnovil všechny možné pilotní 
kvalifikace. Jeho novým vzdušným pří-
stavem se stal aeroklub v Kroměříži. Jako 
jeho žák jsem v  něm poznal obětavého, 
moudrého a pro věc zapáleného člověka. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj.

Ing. Břetislav Sedlář

Vzpomínka
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Martin Kobylík 
Klavírní recitál
Sobota 6. června v 19 hodin 
Sala terrena - zámek Holešov
Na programu každoročního recitálu budou 
skladby z děl Johanna Sebastiana Bacha, 
Ludwiga van Beethovena, Leonarda Bern-
steina a Josepha Horowitze.

Holešov (JZ) - Stalo se již milou tradicí, že 
město Holešov děkuje a oceňuje jubilující dárce 
krve. Tentokrát z rukou čelných představitelů pře-
vzal vyznamenání města - pamětní list v deskách - 
občan Količína pan Miroslav Nesvadba, který da-
roval svoji krev již po padesáté. Ocenění společně 
s ním převzal i jeho syn v kanceláři starosty města. 
Po oficiální části následovala neformální beseda.   

Miroslav Nesvadba převzal ocenění 
města Holešova

Koncerty
MUSICA Holešov
Koncert Martinů Voices – dirigent Lukáš Vasilek 
Úterý 21. dubna, 19.30 hod., zámek Holešov, velký sál: 
dvanáct nádherně sladěných hlasů, to jsou Martinů 
Voices. Profesionální komorní sbor „s ohromujícím 
pěveckým výkonem“, jak jej popsal jeden londýnský 
kritik, představí v Holešově skladby ze svého poslední-
ho CD „Testamentum“; vstupné:  170/100 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 Kana-
ďanka LAYLA ZOE. Je to rozhodně jedna z největ-
ších hvězd, které jsme kdy v Holešově uvítali;  vstup-
né: předprodej 390/ na místě 490 Kč
BIG BAND Holešov Josefa Hájka – Rapsodie  
v modrém
Pátek 17. dubna, v 19.00 hod., kino Svět Holešov; só-
listé: Laďka Jančová, Petra Foltýnová, Josef Vaverka, 
Dirigent: Tomáš Černoch; vstupné: 120 Kč
Corda Magico
Čtvrtek 30. dubna, v 18.00 hod., zámek Holešov, sala 
terrena: koncert k 15. výročí souboru Corda Magico; 
vstupné: 80 Kč

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

Program akcí MKS Holešov: duben – květen 2015
Sochařská díla v Holešově. Pomníky obětem 1. svě-
tové války na Holešovsku
Úterý 28. dubna, v 17.00 hod., Městská knihovna 
Holešov: sochařská díla v Holešově - pomníky obě-
tem 1. světové války na Holešovsku; promítání vi-
deodokumentu pana Blahoslava Nováka doplněné 
komentářem; vstupné: 25,- Kč
Pátek 1. května  - zámecká zahrada
10.00–12.30 hod. Cestující hudba; Songy starých 
beatníků
13.00–15.00 hod. Dechová hudba Hulíňané
Bohatý program pro děti, atrakce, kolotoče, jízda ko-
čárem a na koních; občerstvení zajištěno; vstup volný
Sobota 2. května
14.00–16.00 hod., zámecká zahrada Holešov
Polní výstava zbraní a vojenské techniky 1. českoslo-
venského armádního sboru – osvoboditelů z roku 
1945; prezentace Klubu vojenské historie Hraničář-
ského pluku 19 a Československého spolku 4. prapor 
„úderný“ v rámci Cesty vítězství - Směr Praha! -  
u příležitosti 70. výročí osvobození města Holešova; 
vstup volný
Středa 13. května
18 hod. – velký sál zámku
Slavnostní předávání finančních dotací z „Akce 
milion“
Dny města 15.–17. května 
MUSICA Holešov – koncert Collegium Marianum
Pátek 15. května, 19.30 hod., velký sál zámku: Jana 
Semerádová – flétna, Fruzsina Hara– trubka (Ma-
ďarsko), Alfredo Bernardini – hoboj (Itálie). Poprvé 

kompletně a navíc ve skladatelově rodišti se 
představí jedny z nejlepších a nejvýznamněj-
ších děl F. X. Richtera – instrumentální kon-
certy. A to v podání sólistů a orchestru, kteří 
jsou ozdobou velkých evropských festivalů; 
vstupné: 170/100 Kč
40 let od postavení hasičské zbrojnice a 135 
let od založení sboru  
Sobota 16. května, nám. Dr. E. Beneše: 9.00 
–9.30 hod. Požehnání novým hasičským vo-
zidlům; 9.30 - 9.50 hod. slavnostní průvod  
s kolonou současné a historické techniky; 
10.00–11.00 hod. program na náměstí (ukáz-
ka cvičení TJ Sokol Holešov - ukázka mladých 
hasičů Holešov, ukázky historické a současné 
hasičské techniky;   
12.00 hod. slavnostní schůze a výstava foto-
grafií v hasičské zbrojnici
od 14.00 hod. Folklorní odpoledne na zá-
meckém nádvoří
17.00 hod. slavnostní vyhlášení a ocenění 
osobností města - sala terrena zámku
20.00 hod. křest CD country kapely Texas, 
společenský večer - New Drive Club    
Neděle 17. května, 9.30 hod. mše svatá (kos-
tel Nanebevzetí P. Marie)
11.00 hod. dopolední matiné – koncert Ho-
lešovského komorního orchestru - zámecké 
nádvoří (sala terrena)

3. ZÁMECKÝ GULÁŠFEST
Sobota 30. května, od 10.00 hod. – zámecká zahra-
da: již 3. ročník gurmánského festivalu v zámeckých 
zahradách se uskuteční už od 10 hodin. Čekají na 
vás výborné guláše rozličných druhů i chutí, skvělá 
muzika se skupinou TEXAS, večerní zábava s kapela-
mi PRESS ROCK a EXPO-PENZION. Celým dnem 
vás bude provázet rádio Rock Max. Přijďte si užít  
s přáteli i rodinou vynikající zábavu a příjemně si za-
mlsat hříšné dobroty a popít fajn pivečko;  vstupné: 
předprodej: 60 Kč / na místě 90 Kč / děti do 15 let  
v doprovodu rodičů ZDARMA

Divadelní představení
OTYLKA - divadelní komedie, 
Divadlo Pavla Trávníčka 
Středa 22. dubna, v  19.00 hod., kino Svět: původní 
česká komedie Jaromíra Břehového, která 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. Trávníček, K. Kornová, P. Jablonský,  
H. Sršňová, O. Raftová, V. U. Krejčí, a další… vstupné 
250 Kč

Výstavy
Holešovsko za okupace 1939–1945
Do 31. května, zadní galerie Zámku Holešov: vý-
stava Městského muzea v Holešově a Vlastivědného 
kroužku v Holešově představí události let 1939–1945 
v Holešově a okolí. V rámci vzpomínkových 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
Přerovské povstání a jeho význam
Čtvrtek 14. května, v  17.00 hod., studovna Městské 
knihovny Holešov; přednáší Bc. Petr Sehnálek, pra-
covník Muzea Komenského v Přerově. Pořádá Vlasti-
vědný kroužek, Městská knihovna Holešov a Městské 
muzeum v Holešově

Po stopách II. světové války v Holešově
Neděle 17. května, ve 14.00 hod.,  sraz u farního kos-
tela: chtěli byste vědět, jakých míst se dotkly událost 
let 1939–1945 a jak se do současného města otisklo 
období okupace? Průvodci protektorátním Holešo-
vem budou členové Vlastivědného kroužku v Hole-
šově

Akce pro děti
POHÁDKY O MAŠINKÁCH 
Neděle 26. dubna, v 16.00 hod., kino Svět: divadelní 
pohádka pro děti; vstupné: děti 40,- Kč, dospělí 60,- Kč
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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

Pozvánka 
Připomínka 70.  výročí osvobození Holešova
Slavnostní připomínka konce 2. světové války a osvobození Holešova 
a jeho částí

Městský hřbitov Holešov
Čtvrtek 7. května 2015 v 15.00 hodin
Slavnostní setkání a položení věnců k pomníku padlých.

Všetuly
Středa 6. května
Středisko volného času Holešov-Všetuly od 18 hodin
Beseda po osvobození obce Všetuly – přednáší M. Olšina a R. Hyánek. 
Pořádá o. s. Všetuláci sobě.

Količín 
Připomínka osvobození obce
Pátek 8. května 2015 v 19.00 hod.
Průvod od budovy OV a položení věnců k pomníku padlých.

R. Seifert 
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Na základě návrhů vedení holešovských škol 
a školských zařízení udělila Rada města Holešo-
va vyznamenání města - pamětní list v  deskách 
- dvanácti vybraným pedagogickým pracovní-
kům. Je to výraz ocenění a vyzdvižení jejich zá-
sluh u příležitosti městské oslavy Dne učitelů. 
Slavnostní předání se uskutečnilo v  pondělí  
30. března v prostorách velkého sálu zámku. Na-
prosto výjimečné a nejvyšší státní vyznamenání 
získala v nedávné době Kpt. Mgr. Hana Pacíková, 
proto se jí na slavnosti Dne učitelů dostalo i velmi 
výjimečného a vřelého poděkování za propagaci 
města Holešova z úst starosty města Holešova Ru-
dolfa Seiferta. 

Vyšší policejní a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově  

Kapitánka Mgr. Hana Pacíková působí jako 
pedagožka práva a kriminalistiky na Vyšší poli-
cejní škole a Střední policejní škole Ministerstva 
vnitra v Holešově. Tento pátek 27. března získala 
v Kongresovém centru v Praze od odborné poro-
ty prestižní cenu Zlatý Ámos 2015 a od poroty 
složené ze žáků škol jednotlivých finalistů cenu 
Dětský Ámos 2015. 

Žáci holešovské školy o ní uvedli: „Nikdy 
jsme nepohlíželi na naši třídní paní učitelku jako 
na pedagoga, ale brali jsme ji spíše jako druhou 
maminku, která nám zpříjemňovala cestu střední 
školou. Vždy, když jsme potřebovali poradit nebo 
podat pomocnou ruku, cítit oporu, jistotu a v ne-
poslední řadě také pochopení, byla tu pro nás.“ 

1. Základní škola Holešov 
PaedDr. Jaroslava Dvořáková působí na 1. 

ZŠ již 20 let. Je především učitelkou matematiky  
a základů techniky. Dlouhodobě je také výchov-
nou poradkyní a koordinátorkou školního vzdělá-
vacího programu. Je to učitelka, kterou by si každý 
ředitel přál mít ve svém kolektivu. Je oceněna za 
dlouholetou vynikající pedagogickou práci pro 
rozvoj 1. Základní školy. 

Mgr. Jarmila Hanáčková vyučuje na 1. ZŠ již 
30 let. Je učitelkou 1.–5. ročníku, 10 let působí ve 
funkci zástupkyně pro I. stupeň. Má ve sboru přiro-
zenou autoritu, ale je současně kamarádská a chápa-
jící. Významně se podílí na kulturních a sportovních 
akcích školy. Je oceněna za celoživotní vynikající 
pedagogickou práci, rozvoj 1. Základní školy a pod-
poru spolupráce mezi školami v Holešově. 

Ing. Ivo Halabala působí na 1. ZŠ již více než 
20 let. Je učitelem přírodopisu, pěstitelských prací 
a metodikem environmentální výchovy. U žáků je 
oblíben, o čemž svědčí mnohonásobné nominace 
v anketě Srdce na dlani – o nejoblíbenějšího peda-
goga školy. Je oceněn za dlouhodobou pedagogic-
kou práci v  oblasti environmentální výchovy na  
1. ZŠ. Mgr. Kateřina Mrnůštík Navrátilová pů-
sobí na 1. ZŠ již více než 20 let. Vyučuje anglický 
jazyk a dějepis. Je vedoucí předmětové komise 
dějepisu. V loňském roce připravila výstavu s ná-
zvem „Jak to bylo před sto lety“, která připomněla 
stoleté výročí Hanácko-valašské krajinské výstavy 
v Holešově. Je oceněna za dlouholetou pedagogic-
kou práci pro rozvoj 1. ZŠ.

2. Základní škola Holešov
Mgr. Lenka Jánská působí na 2. ZŠ již od 

roku 1980. Pracuje jako učitelka anglického jazyka 
a je vedoucí metodické sekce cizí jazyky. Zapojila 
školu do mezinárodních projektů, v  současné 
době se jedná o e-twinningové programy umož-
ňující mezinárodní spolupráci škol. Je oceněna za 
dlouholetou pedagogickou práci pro rozvoj 2. ZŠ. 

3. Základní škola Holešov
Mgr. Kateřina Jarkovská pracuje na 3. ZŠ 

jako učitelka prvního stupně od roku 1998. Je 
oceněna za dlouhodobé výborné výsledky ve vý-
chovně-vzdělávací práci, za ochotu, vstřícnost  
a nápaditost a velmi pěkný vztah k dětem. 

Ing. Bc. Jiří Cihlář pracuje na 3. ZŠ jako 
učitel matematiky, informatiky a metodik infor-
mačních a komunikačních technologií od roku 

2006. Je oceněn za dlouhodobé výborné výsled-
ky výchovně-vzdělávací práce a za přípravu žáků 
především na matematické soutěže. 

Stanislava Gajdošová pracuje na 3. ZŠ jako 
vedoucí školní jídelny od roku 2006. Je oceněna 
za zodpovědné, svědomité, samostatné vedení 
svěřeného úseku a za zabezpečování doplňkové 
činnosti školní jídelny a zajišťování aktivit pořá-
daných školou. 

Mateřská škola Sluníčko 
Milena Marková je učitelka mateřské školy 

od roku 1982. Ve svém výchovně-vzdělávacím pů-
sobení se soustředí na osobnost dítěte, jeho potře-
by a dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsled-
ků v práci s  integrovanými dětmi. Je oceněna za 
celoživotní výsledky v pedagogické práci s dětmi 
předškolního věku.

Mateřská škola Radost 
Marie Pavelková působí jako kuchařka ve 

školní jídelně již 29 let. Je oceněna u příležitosti 
ukončení aktivní pracovní činnosti při odchodu 
do důchodu za zodpovědnou, obětavou, poctivou 
a precizní práci, za optimismus a ochotu plnit 
všechny pracovní úkoly.

Mateřská škola v Masarykově ulici 
Renata Sklenářová je učitelka mateřské ško-

ly. Je výborná hudebnice, má bohaté zkušenosti 
s logopedickou prevencí u dětí předškolního věku 
a v práci s integrovanými dětmi. Podílí se na tvor-
bě projektů MŠ, prezentuje MŠ na veřejnosti. Je 
oceněna za výborné pedagogické působení na MŠ.

Středisko volného času TYMY 
Věra Hradilová pracuje ve středisku volného 

času jako školnice. Je dobrou duší bývalé všetulské 
školy i současného SVČ. Nepřetržitě zde pracuje 
od roku 1988. Je oceněna za dlouholetou poctivou 
práci ve školství u příležitosti jejího odchodu do 
důchodu.

ŠKOLSTVÍ

Město ocenilo vybrané pracovníky 
z holešovských škol a školských zařízení

Ke Dni učitelů 28. března je zvykem odmě-
ňovat nejlepší pedagogy různými oceněními. Jed-
no z nejprestižnějších je Ocenění pedagogických 
pracovníků Zlínského kraje, které již 14 let pře-
dávají představitelé našeho kraje dvacítce vybra-
ných kandidátů navržených řediteli škol, městy  
a obcemi nebo pedagogickou veřejností. Letos byla 
mezi vybranými i zástupkyně 1. Základní školy 
Holešov paní učitelka Mgr. Jarmila Hanáčková.

V prostorách uherskobrodského Muzea  
J. A. Komenského převzala z rukou hejtmana 
MVDr. Stanislava Mišáka a radního pro školství 
Mgr. Petra  Navrátila pamětní list v deskách, me-
daili a tradiční symbol této akce - skleněnou sošku 
sovy. Gratulaci předali také místostarosta města Bc. 
Jaroslav Chmelař a ředitelka školy Jarmila Růžičko-
vá spolu se zástupcem panem Petrem Oralem. 

Ocenění Zlínským krajem získala pedagožka 1. ZŠ Holešov
Paní učitelka Hanáčková již 30 let vychovává 

a vzdělává děti na 1. Základní škole Holešov, 10 
let je současně zástupkyní ředitelky pro I. stupeň. 
Je zkušenou elementaristkou, výbornou metodič-
kou a spolehlivou kolegyní. Své ocenění získala za 
celoživotní vynikající pedagogickou práci, organi-
zaci vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí 
školy, rozvoj 1. Základní školy Holešov a podporu 
spolupráce mezi holešovskými školami.

V našich řadách je již čtvrtou oceněnou pe-
dagožkou, která toto uznávané vyznamenání ob-
držela. V posledních 10 letech to byla také paní 
učitelka  PaedDr. Jaroslava Dvořáková, Františka 
Pastrnková a PaedDr. Libuše Procházková.  Naše 
paní učitelky dosáhly i na nejvyšší vyznamenání 
– medaili Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy. V roce 2009 to byla  in memoriam 

paní  Alice Maršíková  a v roce 2014  Mgr. Jiřina 
Kučerová.

Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka 1. ZŠ Holešov
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Závěrečným slavnostním workshopem byl 
ukončen projekt s názvem Laboratorium přírod-
ních věd, který byl spolufinancován v rámci ope-
račního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KON-
KURENCESCHOPNOST, a to prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky. Do projektu se zapojilo Gymná-
zium L. Jaroše Holešov i další partneři - Masary-
kovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín, 
Gymnázium a jazyková škola Zlín, bez financování 
gymnázia Uherské Hradiště, Rožnov p. Radhoš-
těm a Kroměříž. Projekt byl realizován v období 
od listopadu roku 2012 do března r. 2015. Cel-
kový rozpočet Gymnázia L. Jaroše Holešov činil 
3.472.056 korun. Závěrečný workshop Laboratoria 
přírodních věd se v Holešově uskutečnil v úterý 
17. března v New Drive Clubu zámku za účasti 
významných hostů. Byly na něm prezentovány vý-
stupy projektu - portfolio laboratorních cvičení a 
demonstračních pokusů z chemie, fyziky a nabíd-
ka přírodních aktivit.

Ředitele holešovského gymnázia PaedDr. 
Zdeňka Janalíka jsme se zeptali, jakým příno-
sem byl projekt pro školu. 

„Cílem projektu bylo vytvoření portfolia labo-
ratorních cvičení z biologie, chemie a fyziky ve třech 
úrovních obtížnosti - pro nižší gymnázium a druhý 
stupeň ZŠ, pro vyšší gymnázium a pro maturitní 
semináře. Dále pak zřízení elektronického portálu 

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov se zapojilo 
do evropského projektu

portfolií s e-learningem a sady metodických mate-
riálů pro demonstrační pokusy z chemie a fyziky. 
Hlavním cílem bylo zlepšit podmínky a atraktivitu 
vzdělávání v oblasti přírodních věd a techniky a tím 
umožnit studentům zvýšení konkurenceschopnosti 
a uplatnění v zaměstnání. A to se nám určitě poda-
řilo.“ 

A celkový efekt?
„Zkvalitnila se spolupráce se základními 

školami díky tomu, že jsme zřídili přírodovědný 
kroužek pro žáky ZŠ s hlubším zájmem o přírodní 
vědy. Díky modernizaci a rekonstrukci laboratoře 
chemie a vybavení dalších laboratoří můžeme pro-
vozovat přírodovědné aktivity a stáže 
pro studenty gymnázia. Tím motivu-
jeme žáky ke studiu přírodovědných 
předmětů.“

Realizace akce byla jistě velmi 
náročná a pro školu přínosná. Komu 
z kolegů byste chtěl poděkovat?

„Hlavními manažery projektu 
byli ředitelé gymnázií: ve Vsetíně 
- Mgr. Dalibor Sedláček, ve Zlíně 
Mgr. Alena Štachová a v Holešově 
moje maličkost. Určitě děkuji svým 
kolegům - řešitelům v rámci předmě-
tu fyzika, kterými byli Mgr. Tomáš 
Kačor, RNDr. Stanislava Jamrišková, 
Mgr. Jaroslav Machačík a Mgr. Bo-

žena Adámková. Také Mgr. Marii Malinové, Mgr. 
Lucii Bakalové a Mgr. Jaromíru Pohankovi, řešite-
lům v rámci předmětu chemie.“

Na závěr projektu každá ze zapojených škol 
uspořádala závěrečný seminář - workshop, na 
kterém představila výstupy projektu a zhodnotila 
přínos pro školu. Ředitel gymnázia touto cestou 
děkuje všem zúčastněným za vyjádření podpory a 
hostům i účinkujícím za jejich vystoupení. Celko-
vá částka dotací pro všechny tři školy činila 17,5 
mil. korun. 

Za rozhovor poděkovala 
Jana Zapletalová

27., 28. a 31. 8. 2015 budou všechny mateřské 
školy uzavřeny.

Prázdninový provoz mateřských škol bude za-
jištěn od 1. 7. 2015 do 26. 8. 2015

Od 1. 7. do 10. 7. 2015 - provoz zajišťuje Mateřská 
škola Masarykova ul.
Od 13. 7. do 31. 7. 2015 - provoz zajišťuje Mateř-
ská škola Radost, Grohova ul.
Od 3. 8. do 26. 8. 2015 - provoz zajišťuje Mateřská 
škola Sluníčko Holešov

Prázdninový provoz holešovských mateřských škol
V případě, že bude na pracovišti Havlíčkova 1409 
prováděna rekonstrukce, bude provoz zajišťovat 
odloučené pracoviště Všetuly. O této skutečnosti 
budou rodiče včas informováni.
Odloučená pracoviště Tučapy, Dobrotice, Žopy 
budou během prázdnin uzavřena.
Mateřské školy jsou schopny s ohledem na pro-
vádění nutných úprav a údržby zajistit provoz 
pouze s omezenou kapacitou a jen pro nezbytně 
nutné potřeby zákonných zástupců!
Z tohoto důvodu budou k prázdninovému provo-
zu přijímány pouze děti: 

zaměstnaných rodičů s celodenní docházkou
s trvalým bydlištěm Holešov a jeho místních částí 
(Tučapy, Žopy, Dobrotice, Količín).
Žádost k přijetí k prázdninovému provozu musí 
být podána osobně - zákonným zástupcem dítě-
te u ředitelství příslušné mateřské školy od 25. 5. 
do 29. 5. 2015 s kopií evidenčního listu mateřské 
školy, kterou dítě navštěvuje.
Poplatek za školné bude účtován každou mateř-
skou školou, kde bude dítě v průběhu prázdnin 
přihlášeno, a musí být uhrazen do 26. 6. 2015 
(jinak nebude dítě přijato).

Pozvánka na akce Základní umělecké 
školy F. X. Richtera Holešov v měsíci 
květnu:
10. květen: Den matek v kině Svět (vystoupí žáci tanečního a hudebního obo-
ru)
12. květen: Absolventský koncert žáků školy v sále ZUŠ v 17.00 hod.
13. květen: Koncert malých flétnistů, sál školy v 16.00 hod.
14. květen: Absolventský koncert žáků školy v sala terreně zámku v 17.30 hod.
15. květen–28. květen: Závěrečná a Absolventská výstava prací žáků výtvar-
ného oboru v sálcích zámku v 1. patře
15. květen: Vystoupení žáků školy v Domě kultury v Kroměříži v rámci pro-
jektu ZUŠKA? ZUŠKA! V 18.30 hod.
28. květen: Výchovný koncert pro žáky MŠ v 9.30 hod. ve velkém sále zámku
Výchovný koncert pro žáky ZŠ v 10.30 hod. ve velkém sále zámku
Závěrečný koncert souborů a orchestrů ve velkém sále zámku pro veřejnost 
v 17.30 hod.
NA VŠECHNY AKCE SRDEČNĚ ZVEME RODIČE I ŠIROKOU VEŘEJ-
NOST.

Krajské kolo v silovém čtyřboji 
vyhrála policejní škola

Okresní a krajské kolo středních škol Zlínského kraje v silovém čtyřboji  
- tak zní název další tradiční jarní soutěže, organizované Krajskou radou Aso-
ciace školních sportovních klubů ČR Zlínského kraje, která proběhla ve středu 
18. března 2015 v tělocvičně policejní školy v Holešově. Pořadatelský tým v čele 
s  Mgr. Danielem Kolářem přivítal 8 celků děvčat a hochů z  našeho regionu, 
které soutěžily o možnost startovat ve finále Poháru AŠSK ČR; tato akce se 
bude konat 16. a 17. dubna v Karviné. Vítězným družstvům z domácí Vyšší po-

licejní školy a Střední po-
licejní školy MV Holešov 
patří gratulace a přání, aby 
dosáhla co nejlepšího vý-
sledku v  republikové sou-
těži. Krajské finále kromě 
Asociace rovněž finančně 
podpořil Zlínský kraj.

Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně Krajské rady 

AŠSK ČR  ZLN
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6. ročník Všetulské hůlky
V sobotu 11. 4. se konal v prostorách holešovského zámku již 6. roč-

ník mažoretkové soutěže pod názvem Všetulská hůlka. Původně se tato akce 
konala v tělocvičně SVČ - TYMY ve Všetulích, odtud ten název. Vzhledem  
k tomu, že byl velký zájem o účast v této soutěži, se akce přesunula do prostor 
holešovského zámku, kde se letos konala již potřetí. Do Holešova se sjelo přes 
500 mažoretek z celé Moravy, které soutěžili v 15 kategoriích. Mám velkou 
radost, že v kategorii miniformace hůlka - juniorky a skupiny hůlka - seniorky 
se umístily na prvním místě holešovské Arabelky. Svoji premiéru měla také 
děvčata z kroužku Pom-pony, který pracuje při SVČ - TYMY. Na své první 
soutěži se umístila na druhém místě. Blahopřejeme! Děkujeme za podporu 
městu Holešov, MKS, VZP, Tesco a všem pracovníkům a dobrovolníkům, kte-
ří se na této akci podíleli.

Neuveřejněné příspěvky v této sekci z důvodu nedostatku místa zve-
řejníme v květnovém vydání.

LETNÍ BAZÁREK 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
v pondělí 18. května od 8 do 18 hodin pořádá 
MC Srdíčko Holešov, Školní 1582.

Najdete zde především dětské oblečení 
od vel. 56 do vel. 164. Kojenecké body, ove-
raly, dupačky, šaty, mikiny, sukně, kalhoty, 
tepláky, čepice, boty atd. Také oblečení těho-
tenské a oblečení pro ženy. Oblečení je po-
užité, zachovalé, ve velmi dobrém stavu, od 
maminek a dětí navštěvujících MC Srdíčko. 
Velký výběr za nízké ceny!

První jarní den je již tradičně v naší mateřské 
škole dnem otevřených dveří. Vyzdobená školička 
přilákala veselými sluníčky velký počet návštěv-
níků. Rodiče, kteří v  budoucnu chtějí využít naše 
zařízení pro své děti, měli možnost prohlédnout si 
všechna pracoviště mateřské školy, seznámit se se 
vzdělávacím programem a nasbírat potřebné infor-
mace před zápisem do mateřské školy. Při vynášení 
Moreny nám počasí přálo, a tak se na mostech na 
řece Rusavě rozléhalo do všech stran - Zavolejme 
na jaro, aby se už chystalo: „Jaro vstávej!“

Lenka Krčová, Mateřská škola Sluníčko, Holešov

Den se Sluníčkem v MŠ Havlíčkova

Vynášení Moreny 
v MŠ Masarykova Holešov

,,Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi, byla zima mezi náma, ale už je 
za horama,“ zpívaly děti z MŠ Masarykova v Holešově při vycházce k řece 
Rusavě. Zámecká zahrada i řeka Rusava jsou vždy zajímavé pro děti, proto se 

vydáváme na tato místa 
při pobytu venku, ale 
tentokrát čekal děti na 
první jarní den velký 
úkol - utopení Moreny.

Vyrobená More-
na představuje symbol 
zimy, hozením do řeky 
končí toto období a děti 
s nadšením takto vítají 
příchod jara.

Oslavy Velikonoc v MŠ Žopy
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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
DUBEN
24. 4. Den Země s  TYMY – od 15.00 do 18.00 
v SVČ TYMY, 22. 4. slaví naše Země svůj svátek, 
v  TYMY pro vás budou přichystány ekologické 
aktivity, kvízy a projekty, akci okoření svými po-
kusy i všetulští debrujáři
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
29. 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 ze 3. ZŠ z projektu Ty tančíš, my 
tančíme, čeká vás neopakovatelný taneční zážitek
30. 4. Slet čarodějnic – od 17.00 na zahradě 
TYMY, vstupné 20,- Kč

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
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.
KVĚTEN
5. 5. Turnaj ve stolním tenise - od 15.30 v ICM, 
startovné 10,-, přihlášky do 1. 5.
7. 5. Den Evropy - od 9.00 na náměstí E. Beneše 
v Holešově, akce pro děti MŠ a ZŠ /přáníčka pro 
Evropu/
8. - 9. 5. Kurz kreslení pravou mozkovou he-
misférou - v tomto kurzu se seznámíte se záko-
nitostmi využívání pravé mozkové hemisféry, 
správného vnímání a pozorování kreslených před-
mětů a prakticky si všechny poznatky vyzkoušíte 
a ověříte /každý den od 9.00 do 17.00/, kurzovné: 
1800,- Kč, přihlášky do 30. 4. 

12. 5. Matičce – od 16.00 do 18.00 ve společen-
ském sále TYMY vystoupení dětí a členů z krouž-
ků TYMY k oslavě Dne matek, srdečně zveme 
maminky, babičky i tetičky /vstupné dobrovolné/ 
13. 5. Květinkový den - charitativní sbírka „Boj 
proti rakovině“
15. 5. Premedical – centrum preventivní medi-
cíny -  možnost  vyšetření od 9.00 do 20.00, infor-
mace a přihlášky v TYMY
15. - 16. 5. Noční deskohraní – od 18.00, cena: 
100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, 
večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky do 
13. 5.
16. 5. Folklorní odpoledne na zámku - v rámci 
Dnů města od 14.00 na nádvoří zámku, v přípa-
dě nepřízně počasí v prostorách zámku, vstupné 
dobrovolné, v programu vystoupí folklorní sou-
bory z Hané, Valašska i ze zahraničí
19. 5. Srdce na dlani – vyhodnocení ankety, od 
12.00 v čajírně TYMY
19. 5. Turnaj ve stolní fotbálku – od 15.30, star-
tovné: 10,-, přihlášky do 15. 5.
23. 5. Kreativní dílna s  Bárou – od 14.00 do 
18.00, malujeme na hedvábí a trička, cena: 100,- 
Kč + cena materiálu, přihlášky do 21. 5.
27. 5. Na kolo jen s přilbou – sportovně-branné 
odpoledne pro děti MŠ a ZŠ od 15.00 na hřišti 1. 
ZŠ, kolo nebo koloběžku s  sebou kolo + přilba, 
každý účastník dostane odměnu, slosování všech 
dětí s přilbami – čekají vás hodnotné ceny
31. 5. Celoměstská oslava Dne dětí – od 14.00 
v zámecké zahradě

18. – 22. 5. Španělský týden – soutěž o Španělsku, 
ukázka španělského filmu, kuchyně, tance a kul-
tury, výstava španělské dobrovolnice Julie, bližší 
informace na www.tymycentrum.cz 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ V ULICI PIVO-
VARSKÁ
1. 5. Den otevřených dveří – od 10.00 do 14.00, 
výtvarné, rukodělné a taneční dílny, ukázky 
kroužků, malování na obličej, stolní tenis, venkov-
ní hry, skákací hrad – za příznivého počasí
KLUB AKTIVNÍ SENIOR
20. 5. Malujeme hedvábné šátky – od 10.00 do 
12.00 v ul. Pivovarská č. 1419, cena: 100,- Kč + 
cena materiálu, přihlášky do 21. 5.

PŘIPRAVUJEME
13. 6. Pohádkové nocování – v TYMY s táborá-
kem a hrami

LÉTO S TYMY 2015
Přihlásit na tábory se můžete už nyní v kancelá-
ři 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 Výtvar-
né 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 deskohraní 
(2.790,-)
17. 8. – 21. 8. Keramický ateliér v přírodě na Zu-
bříči (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 Sazovi-
cích (2.100,-), Malí výletníci (1.290,-), 27. 7.–31. 
7. IN-LINE bruslení v  TYMY (2.190,- + 500,- 
vypůjčení bruslí + chráničů), 3. 8.–7. 8. Pestrá 
paleta (1.290,-), 10. 8.–14. 8. Toulky za zvířát-
ky 3 (1.250,-), 17. 8.–21. 8. Tanečně-sportovní 
tábor v  Sazovicích (2.100,-), IN-LINE bruslení 
v TYMY (2.190,- + 500,- vypůjčení bruslí + chrá-
ničů), 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 
rodiny s dětmi

Sbíráme vršky od PET lahví – děkujeme za vaši 
pomoc!
Sbíráme také hliník!

Dne 19. 3. 2015 proběhla v Holešově doprav-
ně bezpečnostní akce, které se v součinnosti s MP 
Holešov zúčastnily děti z kroužku Mladý policista 
z TYMY centra. Jejich vedoucí strážník Složil nej-
dříve děti poučil o bezpečnosti, seznámil je se zá-
kladními pravidly silničního provozu, maximální 
povolenou rychlostí v obci a také se zařízením na 
měření rychlosti. 

A jak tato akce dopadla? Někteří řidiči 
v  tomto téměř jarním dni zapomněli na dodr-
žování rychlosti a to se jim stalo osudným. Ne-
kompromisní muži zákona ihned řidiče zastavili 
a přestupek začali projednávat. A právě za tento 
čin si vysloužili od přihlížejících děti „kyselou od-
měnu“, citron. Další přestupek, kterého děti byly 

Děti rozdávaly kyselé citrony řidičům v Holešově
svědkem, byl cyklista, který svou jízdou 
po chodníku mohl ohrozit chodce. Také 
tomuto viníkovi strážníci připomněli 
pravidla bezpečnosti silničního provozu  
a pokusili se tak o jeho nápravu.

Cílem preventivní akce bylo vyvo-
lat pocit osobní účasti a ukázat problém 
rychlé jízdy ze strany těch nejvíce ohrože-
ných - dětí.

Tato akce se z převážné části setkala 
s velmi kladnou odezvou ze strany nejen 
veřejnosti, dětí,  ale i samotných řidičů  
a snad bude Holešov v příštích dnech bez-
pečnějším městem pro občany.

Jiří Složil
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Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a. s. informují 

Ve středu 8. dubna 2015 proběhla beseda v sále 
Jednoty Bratrské v  Holešově na téma „Nový rizi-
kový záměr, aktuální situace v průmyslové zóně“.

V  návaznosti na přednesené nepřesné infor-
mace sdělujeme a uvádíme na pravou míru:

1. Kvalita vod v jímacím území Holešov je pravidelně kontrolo-
vána akreditovanou laboratoří VaK Kroměříž, a. s. v souladu s platnou 
legislativou a výsledky kontroly jsou pravidelně zasílány do databáze 
PiVo (pitná voda), spravované Ministerstvem zdravotnictví ČR.

2. Dle zákona o Vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění 
jsou pravidelně kontrolovány zdroje surových vod.

3. VaK Kroměříž, a. s. provádí pravidelnou kontrolu jak suro-
vé, tak vody vyrobené a vody dodávané do vodovodní sítě v Holešově  
i v celém území zásobovaném VaK Kroměříž, a. s. 

4. Nezávislou kontrolu kvality pitné vody dodávané do vodo-
vodních sítí naší společnosti provádí také Krajská hygienická stanice 
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

5. Nad rámec platné legislativy provádí naše a. s. prostřednictvím 
společnosti GEOtest, a. s. Brno pravidelný roční monitoring o stavech 
hladiny podzemní vody a o její kvalitě v hydrogeologických objektech 
jímacích území nejen v Holešově, ale na všech jímacích územích VaK 
Kroměříž, a. s. v celém okrese Kroměříž po dobu více než 20 let – jarní 
a podzimní sledovací období. 

Základní parametry kvality pitné vody jsou dostupné pro všech-
ny zájemce na webových stránkách společnosti: www.vak-km.cz  
(Služby/Laboratoře/Parametry dodávané vody)
Voda dodávaná společností VaK Kroměříž, a. s. do vodovodní sítě 
splňuje veškeré parametry dané platnou legislativou a Vyhláškou  
č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické poža-
davky na pitnou vodu a rozsah kontroly pitné vody. 

Ing. Petr Vedra, výrobně technický náměstek
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

LABORATORIUM
přírodních věd
Partneři
Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín
Gymnázium a Jazyková škola Zlín
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Gymnázium Uherské Hradiště
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Gymnázium Kroměříž

Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOP-
NOST
Hlavní cíl:
zlepšit podmínky a atraktivitu vzdělávání v oblasti přírodních věd 
a techniky a tím umožnit studentům zvýšení konkurenceschopnos-
ti a uplatnění v zaměstnání.

Další cíle projektu:
1. Vytvoření portfolia laboratorních cvičení z biologie, chemie a fyzi-

ky ve třech úrovních obtížnosti
- pro nižší gymnázium a druhý stupeň ZŠ, vyšší gymnázium a pro 

maturitní semináře
2. Elektronický portál portfolií s e-learningem
3. Sada metodických materiálů pro demonstrační pokusy z chemie  

a fyziky
4. Přírodovědný kroužek pro žáky ZŠ s hlubším zájmem o přírodní vědy
5. Přírodovědné aktivity a stáže pro studenty gymnázia
6. Rekonstrukce laboratoří chemie a fyziky

Rozpočet projektu  17.113.483,20 Kč
Doba realizace 11/2012 – 03/2015
Číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/02.0027

Závěrečné konference a pracovní setkání:
Vsetín – 4. března 2015 od 16.00 hodin, Restaurace Bečva
Holešov – 17. března 2015 od 15.00 hodin, zámek Holešov
Zlín – 19. března 2015 od 15.00 hodin, Hotel Baltaci

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Holešov (JZ) - „Zahradnický rok“ zahájili 
v Zámeckém zahradnictví Stella v Holešově již tra-
diční jarní výstavou květin a zahradnických výpěst-
ků. Její brány byly pro veřejnost otevřeny od pátku 
20. března do neděle 22. března, a to vždy od osmé 
hodiny ranní do páté odpolední a v průběhu celého 
víkendu ji zhlédlo i díky pěknému počasí mnoho 
spokojených návštěvníků nejen z  Holešova. Vý-
stavní prostory letos nabídly ukázky vřesovištních 
rostlin, kterým vévodila jako symbol rodícího se 
jara velká dřevěná socha ptáka s  košíkem barev-
ných jarních kytek. Jak jsme se později dověděli od 
Blažeje Stelly staršího, socha pochází z dílny jeho 
syna Blažeje Stelly mladšího. Jablko nepadlo daleko 
od stromu, ani co se týká zahradnických a aranžér-
ských dovedností jejich dcery Venduly. Ta zde pre-

Jarní výstava v Zámeckém zahradnictví Stella
zentovala své velikonoční vazby s ukázkami 
jejich výroby. 

Velký zájem byl o ukázky zdobení kras-
lic různými technikami a pletení velikonoč-
ních pomlázek. Kde jinde si dnes dítě může 
pochovat živé kuřátko, ani ta zde nechyběla.  
A ke vší té barevné nádheře ještě jezírko s kapry  
a ohrada s kozami a ovečkami. Nedělní poča-
sí se již tolik nevydařilo. Krev návštěvníkům 
rozproudila cimbálová kapela, která hrála až 
do pozdního odpoledne a dokreslovala tak 
příjemnou atmosféru výstavních prostor. Ne-
zbytným zázemím pro hosty i zákazníky pak 
bylo občerstvení v  podobě zabijačkových 
specialit, frgály, perníčky, med, medovina  
a spousta dalšího.

V týdnu od 23.–27. 3. 2015 pořádala Charita 
Holešov ve spolupráci s  firmou Dimatex huma-
nitární sbírku šatstva. Klasicky se sbírka konala 
v  prostorách zahrádkářského svazu na Dlažán-
kách, kde se celý týden paní dobrovolnice staraly 
o pořádek a skládání pytlů s nasbíranými a Vámi 

Sbírka šatstva měla úspěch
přinesenými věcmi. Všechno oblečení tak mířilo 
do pytlů a bylo i zváženo (novinka!). 

Díky tomu máme také lepší přehled o úspěš-
nosti sbírky. Celkem se vybralo 294 pytlů, ať už 
oblečení, nebo ubrusů, závěsů, povlečení apod., 
což bylo váhově neuvěřitelných 2  306 kg! (Pro 

představu Vás – čtenářů, jednalo se o dvě téměř 
plně naložená nákladní auta).

Děkujeme Českému zahrádkářskému svazu 
za poskytnutí prostor, našim dobrovolnicím za ne-
utuchající energii a laskavost, se kterou nám vždy 
pomáhají, a samozřejmě Vám – dárcům. Děkujeme.

Spolek Každý může 
pomáhat vyhlašuje 
sbírku PRO CHRTY
Chcete-li podpořit důstojný život bývalých 
psích závodníků a lovců, věnujte jim tzv. ne-
potřebné věci – v  dubnu a květnu sbíráme 
staré deky a autolékárničky s prošlou dobou 
upotřebitelnosti.               
Místo: Cinema Café milk bar Holešov

Představení podnikatelů 
a živnostníků 
Z důvodu nedostatku prostoru v tomto čísle jsme 
nemohli tuto pravidelnou rubriku zařadit. Pokra-
čovat v ní budeme opět příště.

Kurovice 11 1 734,-   
Kostelec - Roštění 6 2 161,-   
Prusinovice - Pacetluky 11 2 880,-   
Prusinovice  29 4 660,-   
Žeranovice 30 5 372,-   
Ludslavice 20 4 332,-   
Holešov (+ Zahnašovice) 8 8 792,-   
Rymice 7 3 108,-   
Třebětice 1 1 500,-   

Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navá-
zanou na postní dobu. K ní neodmyslitelně patří 

Výtěžek postní almužny 2015
almužna a péče o potřebné lidi. Od Popeleční 
středy si mnozí z nás přinesli z kostelů papírové 
schránky a vkládali do nich příspěvky pro lidi 
v nouzi a chudé. Na Květnou neděli se zase papí-
rové schránky „postničky“ vybíraly. 

Tento druh sbírky se sice řadí mezi kostelní 
sbírky, avšak výnos jde Charitě Holešov, která na 
základě doporučení dárců (vpisuje se na postnič-
ku) směřuje jako konkrétní pomoc konkrétním 
lidem či rodinám. 

Celkový výtěžek činí 34 539,-
Děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili. 

Mažoretky Holešov, o. s. si Vás dovolují pozvat na 

Jarní přehlídku mažoretek
Neděle 26. dubna 2015, tělocvična 3. ZŠ Holešov, 
od 15.00 hodin. Vystoupí všechny členky Mažoretek Hole-
šov a hosté Mažoretky SDOM Zlín. 
Více na www.mazoretkyholesov.wesnadno.cz 

Město Holešov a jeho příspěvková organizace MKS Holešov 
společně s Vlastivědným kroužkem Holešov pořádají

Polní výstavu zbraní 
a vojenské techniky 
Sobota 2. května 2015, 15.00 - 17.30 hodin. 
Zámecký park Holešov
Prezentace Klubub vojenské historie Hraničářského pluku 19
A Československého spolku 4. Prapor „úderný“ v rámci 
Cesty vítězství - Směr Praha! U příležitosti 70. výročí osvoboze-
ní města Holešova   
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Místní organizace ČSSD Holešov pořádala každý rok v  rámci oslav  
1. máje filmové představení v místním kině Svět. Vzhledem ke skutečnosti, že 
naše kino není přizpůsobeno na promítání nových atraktivních filmů, dovoli-
li jsme si tuto tradici přerušit a pozvat zájemce na prohlídku nedávno otevře-
né herny stolního tenisu s možností zahrát si stolní tenis na profesionálních 
stolech. Součástí bude posezení a diskuze se členy městského zastupitelstva 
zvolenými za ČSSD. 

Pro všechny bude připraveno malé občerstvení včetně nealkoholických 
nápojů. Děti se mohou pokusit vyplnit kvíz ze znalostí Holešova - za správné 
odpovědi získají sladkou odměnu. Pro zájemce o hru na profesionálních sto-
lech platí zásada použití sálové obuvi. Pálky mohou být vlastní, popřípadě bude 
možné si je zapůjčit u pořadatele. Míčky, síťky i počítadla budou k dispozici.
Místo konání: herna stolního tenisu ul. Pivovarská, 1. patro
Datum: pátek 1. 5. 2015. Čas: 14:00 – 17:00 hod. 

Jaroslav Chmelař
 předseda MO ČSSD                          

POZVÁNKA NA PRVOMÁJOVÉ SPORTOVNÍ 
ODPOLEDNE

Tělocvičná jednota SOKOL Holešov
Vás srdečně zve na 

VZPOMÍNKOVÉ 
SHROMÁŽDĚNÍ 
NA TESÁKU
Sobota 2. května 
K uctění památky br. Ladislava Jaroše popra-
veného 18. 6. 1942 v Brně
Sobota 2. května, odjezd autobusu v 8.00 
hod. z Holešova (autobusové nádraží), za-
stávka u zámku v 8.05 hod., dále pak autobus 
pokračuje na TESÁK. Po pietní vzpomínce 
na Tesáku výstup na JEHELNÍK nebo zají-
mavý sportovní program pro seniory a od-
jezd autobusem v 11.00 hod. na hotel ŘÍKA 
- zastávka na občerstvení a odjezd zpět domů 
ve 14.00 hod.
Výbor jednoty Sokol Holešov  

Městská organizace KSČM pořádá 

PŘEDMÁJOVÉ 
SETKÁNÍ
• Kdy? 30. dubna 
• Kde? Smetanovy sady Holešov
• V kolik hodin? Od 15.30 hodin

PŘIPRAVENO:  
• Pro děti:  zábavné hry, jízda vláčkem Pa-
cifik zdarma

• Pro dospělé: poslechová hudba, osobní 
rozhovory, pro osvěžení - možné občerst-
vení

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí se-
tkat, popovídat si, prostě všechny přízniv-
ce dobré nálady a májové pohody!

Zveme Vás na tradiční

Stavění máje,
které se uskuteční

ve čtvrtek 30. dubna od 15 hodin na náměstí Dr. E. Beneše
Pro děti skákací hrad, trampolína,

folklorní vystoupení, bohaté občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi se těší MO KDU-ČSL a farní společenství

POZVÁNKA
Vážení přátelé, 
zveme vás na další ročník soutěže 
OKRESNÍHO KOLA MLADÝCH
ZAHRÁDKÁŘŮ
Zahájení bude ve velkém sále zámku Hole-
šov 28. 4. 2015 v  8 hod.
Soutěžit budou žáci 4.–9. tříd  ZŠ
(a jim odpovídající ročníky víceletých gym-
názií)
Soutěž bude probíhat ve dvou disciplínách:
1) testové otázky – z oblasti přírodovědy, bo-
taniky, ekologie a zdravovědy
2) poznávání rostlin, ovocných i okrasných 
stromů, květin a semen zelenin a květin
Rádi vás uvidíme mezi našimi mladými  za-
hrádkáři.
Děkujeme vám za dary, kterými jste tuto 
soutěž podpořili.
Předseda ÚS ČZS Kroměříž Jiří Pecháček  
a V. Čablová za komisi pro práci s mládeží                                                                 

Jednání zastupitelstva má být podle zákona 
veřejné. Současný technický pokrok však již nevy-
žaduje přítomnost veřejnosti v jednací místnosti, 
ale veřejné jednání je v případě naší ochoty tech-
nicky možné sledovat na počítači i mimo jednací 
místnost. 

Tímto krokem bychom bezesporu vyšli 
vstříc množícím se požadavkům našich občanů. 
Vyřešíme současně hned několik problémů. Jeden 
z nejzávažnějších problémů je ten, že ochráníme 
veřejnost před zkreslenými, ba lživými interpre-
tacemi jednání zastupitelstva. Pravda bude pro 
každého zájemce vždy jednoduše dohledatelná na 
webu města.

Proto KDU-ČSL Holešov na Zastupitelstvu 
města Holešova dne 27. 4. 2015 předloží návrh 
na usnesení, aby se zajistil audiovizuální přenos 
a záznam zasedání zastupitelstev prostřednic-

KDU-ČSL Holešov je pro větší otevřenost zastupitelstva
tvím webové kamery a tento záznam se umístil na 
stránkách města. 

Jako reálné vidíme zavedení tohoto opatře-
ní do praxe již v červnu 2015. O tom, že když se 
chce, tak to jde, svědčí již mnohá města ČR, která 

záznamy ze zasedání zastupitelstev běžně pořizují 
(např. Šumperk). Půjde to konečně i v Holešově?

Za KDU-ČSL Holešov
Ing. Pavel Karhan
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(kb) Všichni myslivci v  tomto státě by měli 
po skončení každého roku prezentovat své úlov-
ky, respektive trofeje z nich, na tzv. chovatelských 
přehlídkách trofejí. V  bývalém okrese Kroměříž 
se tři zde působící „obce s rozšířenou působností“, 
tedy tzv. malé okresy (Kroměříž, Holešov a Byst-
řice pod Hostýnem) už řadu let střídají v pořádá-
ní těchto mysliveckých výstav. A v letošním roce 
uspořádal chovatelskou přehlídku Holešov. Na 
přípravě výstavy se kromě hlavního garanta, státní 
správy myslivosti, zastoupené ing. Pavlem Badan-
kem z Městského úřadu Holešov, podíleli myslivci 
z mysliveckého sdružení Vranov Prusinovice jako 
hlavní organizátoři a samozřejmě Českomoravská 
myslivecká jednota, okresní spolek Kroměříž jako 
zástupce většiny vystavujících myslivců. 

Holešovská chovatelská přehlídka se tedy ko-
nala v nádherném prostředí holešovského zámku 
(přičemž hlavní expozice byla umístěna ro vel-
kého zámeckého sálu) a v  přilehlých prostorách 
zámecké zahrady ve dnech 27.–29. března. Ale už 
dlouho předtím probíhal v  zámeckých salonech 
čilý ruch – členové hodnotitelských komisí, my-
slivečtí odborníci z  celého okresu, měřili, vážili 
a jinak hodnotili trofeje rozdělené podle jednot-
livých druhů zvěře, tedy srnčí (těch je v  našich 
končinách nejvíc), jelení, daňčí, mufloní a nejlepší 
trofeje (lebky) lišek a jezevců. S  obavami i s  na-
dějí čekali úspěšní lovci ze všech 75 mysliveckých 
sdružení a spolků, které obhospodařují veškeré 
honební pozemky v kroměřížském okrese, na ver-
dikty jednotlivých komisí. Ty u všech trofejí určo-
valy, zda byl kus uloven správně, tedy zda se jedná 
o přestárlou, nemocnou, slabou, zdeformovanou 
či jinak k  odstřelu vhodnou zvěř, nebo zda byla 
porušena přísná myslivecká pravidla a byl uloven 
kus mladý, nadějný, silný, prostě takový, který 
se v  žádném případě neměl lovit. Ke cti našich 

Chovatelská přehlídka trofejí v Holešově
myslivců slouží, že většina trofejí byla označena 
na visačce hodnotitelskými komisemi zeleným 
puntíkem, tedy značkou, že byl odlov správný  
a žádoucí, sloužící k ozdravění chovu zvěře. Na-
opak většina červených puntíků, těch rozsudků 
o nesprávném výběru, byla umístěna na trofeje, 
které nebyly myslivci uloveny, ale byly získány 
z  tzv. úhynů – zvěř byla sražena autem (nejčas-
tější příčina), dostala otravu z řepky, možná byla 
uštvána volně pobíhajícími psy apod. Nejsilnější 
trofeje pak byly komisemi tzv. bodovány. Komise 
podle přísných mezinárodních pravidel pro hod-
nocení trofejí tyto pečlivě měřily, vážily, zkoumaly 
jejich povrch – perlení a rýhování, tvar a spoustu 
dalších atributů. Podle těchto standardů potom ty 
nejsilnější trofeje, které obdržely nejvyšší počty 
bodů, dostaly tzv. medaile – bronzové, stříbrné a 
nejhodnotnější zlaté. Pokud šťastný lovec dostal 
od komise potvrzeno, že jím ulovená trofej je hod-
nocená jako medailová a současně že má zelený 
puntík, tedy byla ulovena v  souladu s  myslivec-
kými zásadami, jistě to patřilo k nejradostnějším 
zprávám v jeho životě.

První den přehlídky – pátek - byl 
věnován především výpravám školní 
mládeže. Třídy jednotlivých škol z  Ho-
lešovska byly doprovázeny zkušenými 
myslivci, kteří jim ukazovali jednotlivé 
druhy trofejí a zasvěceně mluvili o živo-
tě a významu zvěře v našem kraji, o její 
ochraně i o myslivosti, která patří ke svě-
tové špičce. 

Další dva dny – sobota a neděle – 
byla výstava přístupná široké myslivecké 
veřejnosti i zájemcům o přírodu a zvěř 
ze širokého okolí. Na všechny návštěv-
níky jistě hluboce zapůsobila kombinace 
stovek trofejí umístěných v nádherných 

prostorách zámku. Přehlídka byla doplněna řa-
dou dalších programů – v  zámecké zahradě se 
uskutečnil svod loveckých psů, na kterém chova-
telé z našeho okresu prezentovali lovecky upotře-
bitelné psy různých standardních ras. Myslivečtí 
trubači hráli na lesnice lovecké hlaholy, signály, 
znělky a další skladby známých skladatelů z  mi-
nulosti i současnosti. Samozřejmostí bylo výborné 
pohoštění včetně mysliveckého guláše, připrave-
ného myslivci z Prusinovic.

Myslivci vydali rovněž katalog, obsahující se-
znam vystavených trofejí rozdělených podle dru-
hu zvěře, revírů, kde byly trofeje uloveny, a další 
informace včetně jejich hodnocení, jména lovce, 
data ulovení a věku ulovené zvěře. Katalog obsa-
huje i přehledy počtů ulovených divokých prasat 
(černé zvěře), bažantů, zajíců, lišek, jezevců a mý-
valů a řadu dalších zajímavých informací.

Chovatelská přehlídka trofejí v  Holešově se 
letos velmi povedla. Takže nezbývá než se těšit na 
další mysliveckou akci v letošním roce – hubert-
ské slavnosti 8. listopadu.

Holešov - Začátkem každého roku nastává ob-
dobí, kdy většina spolků pořádá výroční schůze, na 
kterých hodnotí uplynulý rok a plánuje činnost pro 
rok nadcházející. Volí se komise, výbory, předse-
dové, pokladníci… Také členové TJ Sokol Holešov 
se setkali na své výroční schůzi. Konala se ve čtvr-
tek 19. března v sokolovně na Plačkově. Zahájila ji 
starostka spolku Irena Smrčková, přivítala členy, 
kterých se zde sešlo více než třicet, i starostu města 
Rudolfa Seiferta. Nejprve připomněla, co je hlavním 
smyslem činnosti sokolské jednoty: zvyšovat těles-
nou zdatnost svých členů a vykonávat sportovní, 
kulturní a společenskou činnost. Vychovávat členy 
k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném.

Spolek čítá k 1. lednu letošního roku 218 čle-
nů, z toho je 90 mládež do 18 let. Hlavní činností 
je pravidelné cvičení, které probíhá po celý týden. 
Veškeré sportovní aktivity jsou soustředěny do so-
kolovny.  Funguje zde celkem 10 kroužků zaměře-
ných na různé druhy cvičení. Jedná se o cvičební 
hodiny rodičů s  dětmi (každý čtvrtek), dále pak 
samostatně cvičí předškoláci (každý čtvrtek), star-
ší žačky (každé úterý), nejpočetněji je zastoupena 
sportovní gymnastika (pondělí, středa a pátek), 
cvičí také velká skupina žen (pondělí, úterý, čtvr-
tek), oblíbené je tai-či (pondělí a pátek), volejbal 

Členové TJ SOKOL Holešov na výroční schůzi hodnotili 
i plánovali

(pondělí), box (úterý a čtvrtek), badminton (stře-
da), necvičící seniorky se scházejí každé první úte-
rý v měsíci. Pro další případné zájemce jsou brány 
Sokola otevřeny. Trenéři a cvičitelé jsou proškoleni 
ve školicích střediscích v Olomouci a Tyršově domě 
v Praze. Všichni, včetně členů výboru Sokola, pra-
cují zdarma. Cvičební program doplňuje i ekono-
mický pronájem sokolovny, kdy je účtováno za 1 
hodinu 200 Kč - využívá křesťanská mládež, krouž-
ky badmintonu, tenisu a kopané. 

V uplynulém roce byla organizace nucena řešit 
získání finančních prostředků na opravu sokolovny, 
která je stará 108 let. Protože se nepodařilo získat 
potřebný finanční obnos, vedení organizace, po 
projednání se starostkou ČOS Hanou Moučkovou, 
dospělo po letech k závěru, že jediným řešením bude 
prodej Sokolského domu jako zbytkového majetku. 
Ze získaných peněz bude opravena sokolovna, která 
je v havarijním stavu. Výbor jednal dle stanov ČOS 
a k této záležitosti se vyjádřilo 96 % členů nad 18 let. 
Pouze čtyři členky se vyjádřily nesouhlasně.       

V příštím roce se bude volit nový výbor orga-
nizace, a starostka proto apeluje i touto cestou na 
členy a žádá je o zapojení do organizační práce ve 
výboru. Dle názoru I. Smrčkové bude jeho práce 
snazší, protože budou zajištěny finanční prostřed-

ky, které doposud chyběly. Starostovi R. Seifertovi 
poděkovala za vstřícnost a podporu, kterých se so-
kolům ze strany města dostává.  

V  závěru své řeči připomněla, že v  letošním 
roce jednota slaví 135 let od vzniku Tělocvično-ha-
sičské jednoty v roce 1880. Některé z oslavných akcí 
tohoto výročí již proběhly, další se připravují: 

30. 4. Pálení čarodějnic (cvičitelky dorostu)
2. 5. Tradiční výstup na Jehelník - uctění pa-

mátky prof. Lad. Jaroše
Květen - Společně s SDH Holešov - malá osla-

va 135 let od vzniku T. J. Holešov
Červenec - Beseda pro všechny členy o Gym-

naestrádě (uskuteční se v Helsinkách od 11. do 18. 
června a zúčastní se jí jedna cvičenka) - hřiště u so-
kolovny, přenocování v sokolovně

Starosta města ve svém vystoupení mj. řekl, že 
za svoji snahu, aktivitu a plnohodnotnou činnost, 
jimiž členové organizace obohacují nejen sportov-
ní, ale i kulturní a společenský život v Holešově, je 
jim největší odměnou uznání, návštěvnost, podpo-
ra a zájem nejen ze strany místních obyvatel. Toho 
si váží i město Holešov, proto bude i v budoucnu 
s  organizací spolupracovat a v  jejích aktivitách ji 
podporovat. 

JZ
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Na své výroční schůzi se sešli členové míst-
ního sdružení Českého zahrádkářského svazu 
v sobotu 14. března. Přítomné členy i hosty, zá-
stupce MěÚ v Holešov, zastoupené ing. Doleže-
lem a Chmelařem, členy ZO ČZS Dobrotic, Hu-
lína, Míškovic, Prusinovic a zástupce ZO ČSV  
a předsedu Územního sdružení Kroměříž Jiřího 

Výroční členská schůze ZO ČZS Holešov
Pecháčka přivítala předsedkyně Vlasta Čablová.   
Se zprávou o činnosti ZO ČZS seznámil Ing. Stani-
slav Inquort, CSc.

Pak následovalo hodnocení činnosti. Bylo 
provedeno obložení stěn keramickými obklady  
v místnostech pro zpracování ovoce a hygienic-
ká očista stěn, příprava na další sezonu. Těchto 

úkolů se zhostili př. Daněk, Skoupik 
a Svoboda za přispění ostatních členů 
při úklidových pracích. Tyto provo-
zovny slouží široké veřejnosti. Rovněž 
jsou poskytovány pronájmy místností  
v 1. patře budovy k soukromým a pro-
dejním akcím. Výtěžek z těchto proná-
jmů pak slouží k údržbě celého areálu. 
V letošním roce nás čeká zateplení 
stropů, aby se zabránilo úniku tepla.  

Informace o našich akcích po-
skytujeme ve vitrínách na náměs-
tí vedle drogerie Barvy, laky a na 
Dlažankách u hospůdky Na Kopečku. 
Každým rokem je pořádána soutěž 

Mladý zahrádkář. Zúčastňují se jí žáci základních 
škol. Tuto akci řídí a odbornou část připravuje 
předsedkyně Vlasta Čablová. Svou pomocí jí při-
spívají členové výboru. Za svou dlouholetou čin-
nost v Českém zahrádkářském svazu byl republik-
kovou radou ČZS v Praze oceněn „Zlatou medaili 
za zásluhy a rozvoj zahrádkářství“  Ing. Stanislav 
Inquort, CSc. Nejen že je od roku 1976 členem 
ČZS, ale v naší organizaci je v čele vedení již od 
roku 1996, stále plný síly a optimismu. Gratuluje-
me a ať mu slouží především to nejdražší - zdraví.

Pozornost a ocenění si zaslouží Oldřich Ga-
hura, který do naší organizace přivedl 18 nových 
členů. Je rovněž i členem výboru. I jemu přejeme 
úspěchy v zahrádkaření a pevné zdraví. Širokou 
veřejnost chceme v letošním roce pozvat na naše 
odborné přednášky, podzimní výstavu ovoce  
a zeleniny. Nabízíme rovněž své prostory k  sou-
kromým oslavám a zpracovnu ovoce a varnu povi-
del pod odborným vedením přítele Svobody.

ZO ČZS Holešov

Z  minulého jednání zastupitelstva města 
jsem jako občan Holešova a předseda jedné z ko-
aličních  politických stran odcházel se smíšenými 
pocity. Nevím, je po volbách a máme pracovat, 
nebo začalo další kolo předvolebních střetů? Vede-
ní města má před sebou spoustu nelehkých úkolů a 
rozhodnutí, které většinou přesahují rámec tohoto 
volebního období. Je tedy nutné zajistit, aby dané 
úkoly vzali za své pokud možno všichni zastupi-
telé nebo alespoň  drtivá většina, jak tomu bývalo 
kromě pár výjimek v minulých obdobích. Jde totiž 
o věci veřejné a o zájmy všech občanů Holešova, 
a ne o zájmy a populismus některých nejmeno-
vaných opozičních zastupitelů, kteří principiálně 
hlasují proti jakémukoliv rozhodnutí zastupitel-
stva, ať je jakkoliv výhodné pro město a nás ob-
čany. A tady je trochu problém a dusno. Opoziční 
zastupitelé jsou pevně zakopáni ve svých pozicích 
a neustálým úkolováním se snaží strhnout pozor-
nost na sebe, a to mnohdy za cenu návrhů stále se 

Postřehy z jednání Zastupitelstva města Holešova
opakujících či marginálních. Pokud se mezi nimi 
objeví návrh rozumný, je většinou bez problémů 
podpořen a zastupitelstvem doporučen. Vedení 
města na každé jednání zastupitelstva přichází s 
programem, který je důkladně připraven a pro-
jednán v radě města, příslušných odborech a pak 
i v určených výborech. Zastupitelstvo pak vět-
šinovým hlasováním návrh podpoří či zamítne. 
Holešovská opozice (KDU-ČSL, KSČM, SNH) 
většinou předkládá své návrhy na poslední chví-
li, bez předchozích projednání a mnohdy účelově. 
Z pohledu každého občana takové jednání nepři-
spívá k  dělné atmosféře. Abychom z  této situace, 
ve které se opravdu nepracuje moc dobře, vybředli, 
bylo by vhodné se pokud možno sejít a dohodnout 
priority ve směrování zájmů města, a to bez zby-
tečných předvolebních gest, a na tyto priority pak 
soustředit hlavní pozornost. Tuto dohodovací roli 
by měl dle mého názoru sehrát nově vytvořený 
Strategický výbor, který byl nově ustanoven s tím, 

že bude plnit roli určovatele zásadních a strate-
gických kroků města, potažmo jeho zastupitelů. 
Jinak se město neposune dál a čtyři roky se bu-
deme motat v začarovaném a konfliktním kruhu. 
 V  minulých dnech jsem se sešel s  panem Voj-
těchem Jurčíkem (někdejším předsedou místní 
KDU-ČSL a náměstkem hejtmana Zlínského 
kraje). Ten mi při našem rozhovoru o „křečkovi“ 
v souvislosti se stavbou dálničního přivaděče R49, 
o městě i o průmyslové zóně potvrdil, že jeho ná-
zory a postoje zůstávají trvalé a neměnné. Tohoto 
jeho ujištění si nesmírně vážím. Je dobré vědět, že 
i v „opozici“ jsou lidé, kteří si stojí za svými pů-
vodními rozhodnutími, i když se v  současném 
pohledu na věc mohou zdát ne vždy populární.  
Vážení spoluobčané, přijďte se podívat na jednání 
zastupitelstva. Je veřejné a naprosto transparentní. 
Využijte svého práva a podívejte se, jak pracují zá-
stupci, kterým jste dali ve volbách svůj hlas.

Luděk Hradil, předseda MS ODS

POZVÁNKA NA 26. ROČNÍK MEMORIÁLU 
RNDr. RUDOLFA PLAJNERA
Skautské středisko Holešov si vás dovoluje pozvat na 26. ročník Memoriá-
lu RNDr. Rudolfa Plajnera, který se již tradičně uskuteční 16. května, a to  
s následujícím programem:
 8.00–9.30 Registrace účastníků a začátek pochodu na Tesáku
14.00 Vzpomínkový akt u pomníku na Hostýně
15.00 Mše v bazilice

Neuveřejněné příspěvky v této sekci z důvodu nedostatku místa zve-
řejníme v květnovém vydání.

Velikonoce v holešovském 
farním kostele

(kb) Více než půlstoletí ateistické výchovy v našich zemích způsobilo, že vel-
mi málo lidí si uvědomuje opravdový význam velikonočních svátků – nejdůležitěj-
ších křesťanských svátků, vlastně významnějších než Vánoce. Celý křesťanský svět 
si připomíná umučení a zmrtvýchvstání Krista 40denním půstem (od Popeleční 
středy do Bílé soboty) a následnými Velikonocemi, které trvají od neděle veliko-
noční (slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli Boží hod velikonoční) celých padesát 
dní až do letnic (letos 24. května). 

Nejdůležitější částí celých těchto devadesáti dnů (postní doby a Velikonoc)  
je tzv. velikonoční triduum – třídenní,  připomínající umučení, pohřbení a vzkří-
šení Krista, trvající od Zeleného čtvrtka přes Velký pátek po Bílou sobotu a po-
kračující již zmíněnou velikonoční nedělí – slavností Zmrtvýchvstání. Poslední 
postní týden (počínající Květnou nedělí a končící Bílou sobotou) je také nazýván 
Svatým týdnem. Hlavním obdobím následujících Velikonoc je tzv. oktáv neboli 
osmidenní, trvající od neděle Zmrtvýchvstání do následující Bílé neděle. Obřady 
vrcholu těchto svátků se odehrávaly v holešovském farním kostele. Více se dočtete 
na www.holesov.cz (aktuality).

Holešovští rybáři bilancovali
V  měsíci březnu každoročně zasedají holešovští rybáři, aby hodnoti-

li svou činnost za uplynulé období. Nejinak tomu bylo i letos, kdy v  neděli  
8. března proběhla na internátě policejní školy výroční členská schůze Místní 
organizace Moravského rybářského svazu Holešov.

Schůzi zahájil a řídil předseda MO MRS JUDr. Jindřich Pruš, který připo-
menul, že se výbor právě nachází v polovině svého funkčního období. Činnost 
organizace zhodnotil ve své zprávě jednatel pan Mgr. R. Koegler a zdůraznil, 
že v současné době čítá MO MRS Holešov 496 členů a je nejpočetnější dobro-
volnou organizací v Holešově. Více se dočtete na www.holesov.cz (aktuality).

Předseda MO MRS Holešov s pozdravem „Petrův zdar“
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Cyklistická sezóna 
pro mnohé začne po-
slední dubnovou sobotu 
25. 4. 2015 v Prusinovi-
cích, kde se uskuteční 6. 
ročník závodu horských 
kol Raab Rohálovská 
50ka. Podtitul závodu 
„Vaše jarní srdcovka“ již 

zlidověl a pořadatelský tým Vesani.cz i letos při-
pravuje celodenní akci, která rozhodně není jen  
o horských kolech.

Už v únoru pořadatelé představili nevšední 
videopozvánku k  závodu. Během několika dnů 
po uveřejnění ji vidělo několik tisíc lidí a námět 
trénujícího boxera Rockyho na cyklistický závod 
se dle veřejnosti opět povedl.

Trasa Rohálovské padesátky je plná krátkých 
a prudkých stoupání, nechybí rychlé sjezdy a zá-
bavné singletraily. V úvodu čeká závodníky zavá-
děcí okruh zakončený rychlostní prémií Mikrore-
gionu Holešovsko. Divácky i jezdecky atraktivních 
míst je na trati spousta. Populární je brod v Líšné 
s bouřlivou diváckou kulisou. Výzvou je Vesanská 
rokle na 29. kilometru, kterou zdolají v pedálech 
jen ti nejtrénovanější. Obávané je stoupání na 36. 
kilometru, které je zakončeno vrchařskou prémií. 
Velmi pěkný je i průjezd zámeckou oborou v Ho-
lešově a následný brod přes řeku Rusavu. Brod  
v Holešově pod Holajkou bude letos včetně hu-
debního doprovodu. Rohálovská padesátka je pa-
trně jediný závod, kde bikeři projíždí těsně před 
cílem skrz kravín.

Rohálovská padesátka odstartuje ve 12:00 vý-
střelem z napoleonského děla. Mezi favority letoš-
ního ročníku patří Jiří Hradil, Karel Hartl, Pavel 

Vaše jarní srdcovka – Raab Rohálovská padesátka 2015
Žák a řada dalších bikerů. V ženách je favoritkou 
obhájkyně loňského vítězství Irena Berková. Re-
kord trati 1:42:07 drží od roku 2012 Jan Jobánek  
a jeho případné překonání bude odměněno Cenou 
starosty obce Prusinovice Zbyňka Žákovského.

Závod je zatraktivněn řadou speciálních 
kategorií. Je vypsána kategorie TIR 
(jezdci nad 100 kg) a soutěž 3členných 
týmů. Závod je součástí Rohálovské-
ho duatlonu a zejména místní série 
„MTB král Hostýnek“, která zahrnuje 
Rohálovskou padesátku, bikemaraton 
Drásal, Hostýnskou a Rusavskou pa-
desátku.

Ještě před hlavním závodem pro-
běhnou závody dětí v sedmi kategori-
ích. Dětské závody začínají v 9:30 a jsou 
pořádány zdarma. Registrace probíhá 
až v  den závodu od 8:00. Každý malý 
cyklista získá po dojezdu dárek, ti nej-
rychlejší pak ceny od partnera Force.

V sobotní odpoledne bude bez 
přestání probíhat doprovodný pro-
gram. Vystoupí hudební kapela ELKO 
Band, hudebník z  Walesu Dale B 
Williams a den ukončí večerní dis-
kotéka. Pro děti bude připravena jíz-
da zručnosti BESIP, dětská dílnička 
TyMy, skákací hrad, napoleonské voj-
sko a projížďky na konících. „Snažíme 
se, aby Rohálovka nebyla jen závod, 
co si lidé odjedou a chvilku nato už 
vyráží domů, ale aby se lidem prostě 
z Prusinovic nechtělo,“ popisuje své 
přání hlavní pořadatel závodu Martin 
Koplík.

Záštitu nad 6. ročníkem Raab Rohálovské 
padesátky převzal PaedDr. Petr Navrátil – radní 
pro oblast školství, mládeže a sportu Zlínského 
kraje.

Více informací na www.vesani.cz.

Skvělého výsledku dosáhli holešovští žáci  
v kroměřížské okresní lize žáků. Dne 21. 3. 2015 
porazili svého největšího rivala v soutěži, celek 
Kroměříže 7:3, a tím obhájili loňské prvenství!!! 
Za celou sezonu sedmkrát zvítězili a třikrát remi-
zovali, hořkost porážky tedy nepoznali ani jed-

V okresní žákovské lize stolního tenisu Holešov zvítězil
nou. S Bystřicí pod Hostýnem remizovali dvakrát 
a jednou s Kroměříží. 

Jednoznačným tahounem družstva byl Da-
vid Stoklásek, který nastoupil ve všech utkáních  
a neprohrál ani jediný zápas!!! Za celou sezonu ab-
solvoval vlastně jen jeden jediný hodně vyrovnaný 

zápas, a to s tradičním 
konkurentem ze Slavie 
Kroměříž - Lukášem 
Červinkou. Další ne-
smírně důležité body 
přidávali Pavel Ondrá-
ček, Michael Sigmund 
a Adam Hlobil. Zaučo-
vali se a sem tam bo-
dovali i Martin Vizner, 
Martin Zicháček a Petr 
Chvátal. Příští rok však 
družstvo opustí David 
Stoklásek, přehoupne 
se totiž z kategorie star-
ších žáků do dorosten-
ců. Další obhajoba tedy 
bude více než náročná. 
Všichni ostatní hráči 
však v žákovských kate-Holešovští žáci před posledním zápasem, zleva David Stoklásek, Petr Chvátal, 

Adam Hlobil a Michael Sigmund

goriích zůstávají a až na jednoho budou dokonce 
v kategorii mladších či nejmladších žáků!!! Pokud 
tedy vydrží, mohou dosáhnout kvalit Davida Sto-
kláska.

Děkuji všem žákům za jejich výkony a snahu, 
děkuji trenérům za trpělivou práci a rodičům za 
péči. Vydržte!

Libor Liška
předseda oddílu stolního tenisu TJ Holešov

LÉTO S ATLETIKOU 
HOLEŠOV
Sportcamp 2015
Termín: 26. 7. – 1. 8. 2015
Místo: Hutisko-Solanec (Beskydy)

Pořadatel akce: Atletika Holešov, z. s.
Kontaktní osoba: Jakub Hřib 
Bližší informace:  
tel.:  608 004 177
e-mail:  atletika-holesov@seznam.cz
web: www.atletika-holesov.webnode.cz
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Proti neoblíbenému soupeři nastoupili v so-
botu 11. dubna na domácím stadionu fotbalisté 
SFK Elko Holešov. Vedoucí celek krajského pře-
boru hostil tým Provodova, za který kopou bývalí 
ligoví hráči a s  nímž má Holešov tradičně velmi 
špatnou bilanci. 

Hostům také patřil úvod zápasu, když si 
hned ve 4. minutě vypracovali velkou šanci, ale 
netrefili branku. Další příležitost zahodili fotba-
listé Provodova v  16. minutě. Pak však převzali 
otěže zápasu domácí a ve 20. minutě už se rado-
vali z  branky. Po akci Olši otevřel skóre Křenek, 
posila z Fryštáku. Hosté měli do konce poločasu 

Holešov si snadno poradil s Provodovem
ještě jednu obrovskou příležitost na vyrovnání, ale 
ve vyložené šanci selhali. Druhou půli už Holešov 
ovládl. Po standardní situaci zvýšil v  52. minutě 
na 2:0 znova Křenek. O dvě minuty později skon-
čila akce domácích střelou do břevna. Přestože 
za hosty nastoupili například útočník Slončík či 
obránce Urbánek, kteří mají bohaté zkušenosti 
s první ligou, zvrátit výsledek zápasu se jim nepo-
dařilo. Naopak byl to domácí Křenek, který mohl 
završit hattrick, ale jeho pokus se jen odrazil od 
břevna ven. 

Holešov se další gólové radosti dočkal na 
konci zápasu. V  89. minutě Pumprla tváří v  tvář 

brankáři Máčalovi zvýšil na 3:0. Konečný gólový 
účet pak uzavřel Machálek poté, co mu rozhodčí 
nechal výhodu po faulu na Pumprlu.

SFK Elko Holešov - FC Rak Provodov
4 - 0

Sestava: Janalík, Chudárek, Bačík, Charuza, 
Roubalík, Marek, Sumec, Křenek, Matulík, Olša, 
Očadlík

Střídání: 46. min. Sumec - Lomaka, 76. min. 
Marek - Pumprla, 81. min., Olša - Holík,   82. min.
Křenek - Machálek

Rozhodčí: Vacula, Snürmacher, Mejzlík

Poslední březnová sobota patřila v holešov-
ské sportovní hale futsalu. KSK Všetuly zde uspo-
řádalo již VI. ročník Velikonočního turnaje! Letos 
se na turnaji kromě Brna a Zlína představila hlav-
ně domácí, tedy holešovská mužstva a nelítostně 
si to mezi sebou rozdala o titul velikonočního mi-
stra! Obě semifinálová utkání rozhodly až penalty 

Velikonoční futsalový turnaj  pro KSK Všetuly!
a nejinak tomu bylo i ve finále, kde se utkalo pořá-
dající mužstvo KSK Všetuly s futsalisty hrajícími 
pod hlavičkou DFM Support FC! Šťastnější bylo 
nakonec mužstvo KSK Všetuly, které po drama-
tických penaltách a skvělém výkonu brankáře vy-
hrálo 2:1 a poprvé tak za šest let trvání turnaje zís-
kalo vítěznou trofej! Turnaj tradičně doprovodila 

soutěž o atraktivní ceny od místních i mimoregi-
onálních podnikatelů! Konečné pořadí náročného 
turnaje: 1. KSK Všetuly, 2. DFM Support FC, 3. 
Archa Bar FC, 4. FC Holajka, 5. Kanada Holešov, 
6. Graspo Zlín, 7. Sešívaní FC, 8. Sunday Brno.   

 –miki–

25. 4. 14.00 Valašské Klobouky x DFK ženy
26. 4. 13.00 Skaštice x DFK žákyně
2. 5. 14.00 DFK x Březnice ženy
3. 5. 10.00 DFK x Těšnovice žákyně
9. 5. 14.00 Dřínov x DFK žákyně
10. 5. 13.30 Březůvky x DFK ženy
16. 5. 10.00 DFK x Lutopecny žákyně
17. 5. 10.00 DFK x Babice ženy
23. 5. 16.00 Nezdenice x DFK ženy
24. 5. 10.00 DFK x Prusinovice žákyně
31. 5. 10.00 Lubná x DFK žákyně
6. 6. 10.00 Baťov x DFK ženy
7. 6. 10.00 DFK x Žeranovice žákyně
12. 6. 17.00 Bezměrov x DFK žákyně
13. 6. 13.30 Lužkovice x DFK ženy

Rozlosování zápasů 
DFK Holešov

S  příchodem jara se roztočila opět cyklo - 
kola a rovněž soutěžní seriál Wood Bike Series. 
První závody se uskutečnily 21. 3. 2015 v Bučovi-
cích. Závodníci absolvovali dvě tratě kratších roz-
měrů, ale divácky velmi atraktivní a pro účastníky 
velmi náročné. Počasí v  Bučovicích přálo všem 
účastníkům - po celou dobu krásně svítilo sluníč-
ko, a doprovodilo tak příjemnou atmosféru celé 
akce. Na startovní listině bylo tentokrát celkem 
157 závodníků a Tomáš Navrátil slavil vítězství, 
když ve své kategorii juniorů vyhrál; v absolutním 
pořadí se pak umístil na skvělém 3. místě. Nyní se 
Tomáš připravuje na další soutěž ze seriálu Wood 
Bike Series, která proběhne v Otrokovicích.

Mgr. Svatava Ságnerová

Tomáš Navrátil zahájil úspěšně

Jakub Hřib uspěl 
na banskobystrických 
schodech

V  sobotu 11. 4. 2015 se ve slovenské Banské Bystrici 
uskutečnil 1. ročník tamního závodu v běhu do schodů, a to ve 
22patrové, 80 metrů vysoké budově Europa Business Center. 

Závod proběhl v  konkurenci téměř kompletní česko–
slovenské špičky běžců do schodů, tzv. towerrunnerů, v  čele 
s  úspěšnými účastníky nedávného prvního oficiálního mist-
rovství světa v  této specifické disciplíně, které proběhlo v ka-
tarském Doha. 

Závodu se zúčastnil i holešovský běžec a v  posledním 
období hlavně trenér Jakub Hřib. Náběh dlouhý 200 metrů a 
následné zdolání 22 pater zvládl v čase 2:42 min. a tímto vý-
konem se umístil na cenném 7. místě. Jarní období je doslova 
protkáno dalšími závody v towerrunningu v České republice 
i v zahraničí. Jakub věří, že jeho výkonnost se bude ještě stup-
ňovat a po delším období dokáže opět i těm nejlepším šlapat 
na paty.
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(kb) Většina zájemců o holešovskou vlasti-
vědu a historii jistě v posledních letech s potěše-
ním zjišťuje, že po desetiletích nečinnosti se mi-
mořádně úspěšně a široce rozvíjí výstavní činnost 
Městského muzea Holešov, podporovaná revita-
lizovaným Vlastivědným kroužkem. Kromě řady 
drobnějších počinů – přednášek, seminářů, výletů 
a výstav, využívajících zapůjčené expozice, to byla 

v  loňském roce první opravdu autorská výstava 
Městského muzea ke stému výročí slavné hole-
šovské Hanácko-valašské krajinské výstavy, jejíž 
umístění v přízemí kina Svět bohužel znamenalo 
velké omezení počtu návštěvníků, kteří v konzer-
vativním Holešově prostě nejsou zvyklí chodit na 
výstavy do kina. 

19. března se v  zadní galerii holešovského 
zámku, která už snad konečně bude patřit pouze 
muzejním expozicím a ne polokomerčním poči-
nům, otevřela slavnostní vernisáží další, čistě au-
torská výstava s  názvem Holešovsko za okupace 
1939–1945. Hlavním autorem této výstavy je ku-
rátor holešovského muzea Mgr. Ondřej Machálek 
a tým jeho pomocníků, kteří  muzeu vypomáhají, 
zejména výtvarnice Libuše Matulová. Ta se posta-
rala o skvělé výtvarné pojetí a provedení výsta-
vy. Na obsahu výstavy se kromě řady nezištných 
„zapůjčovatelů“ vystavovaných předmětů podíleli 
přední členové Vlastivědného kroužku Holešov, 
zejména Miroslav Olšina a ing. Jan Dúbravčík. 

I při nejstřízlivějším hodnocení je nutno 
přiznat, že tato výstava je opravdu ohromující. 
Zcela profesionální provedení výstavy, instalace 
předmětů, přímo kulisy válečných let – hraniční 

Připomínka 70 let od konce 2. světové války 
se mimořádně vydařila

závory, sloupy s  vyhláškami, česko-německými 
označeními ulic, obcí, to vše se vyrovná nejlepším 
expozicím předních českých a moravských muzeí. 
Při vědomí, s  jak minimálním rozpočtem mohli 
autoři výstavy počítat, je výsledek jejich práce pří-
mo neuvěřitelný a ukazuje, co vše zmůže nadšení 
a zapálení pro věc spojené s hlubokými znalostmi 
a profesionalitou.

Mimořádně nápadité  je ale  
i (a možná zejména) pojetí expozi-
ce. Autoři výstavy se (a zde je nut-
no přiznat zcela rozhodující úlohu  
O. Machálka) vyhnuli nabízejícímu 
se klišé o strašlivé době války a o boji, 
utrpení a vraždění odbojářů i nevin-
ných občanů našeho města (i když 
samozřejmě i tyto aspekty jsou zde 
ukázány), ale zcela objevným způso-
bem nabízí návštěvníkovi obraz sku-
tečného života Holešova za okupace 
– denní strasti, ale i občasné radosti 
běžného života Holešovanů – jak 
těch obyčejných, tak i privilegova-
ných příslušníků německé menšiny 

i kolaborantů. Výstava dokumentuje „buzeraci“ 
našich předků – pracovní povinnost, nasazování 
do Říše, nutnost vykazování árijského původu. 
Samozřejmě také uvádí medailony významných 
osob, které bojovaly proti německým nacistům 
v protektorátu i v zahraničním odboji, mapuje do-
posud neznámé aspekty odbojářských a partyzán-
ských aktivit, perzekuci židovského a romského 
obyvatelstva a vůbec celý průběh okupace včetně 
jejích širších souvislostí – připravenosti našeho 
národa k obraně (včetně do nových holešovských 
kasáren umístěného 10. hraničářského praporu) 
až po vlastní osvobození Holešova jednotkami  
1. československého armádního sboru pod vele-
ním generála K. Klapálka. 

Sama vernisáž výstavy, na které promluvil 
starosta města R. Seifert i hlavní autor výstavy  
O. Machálek, Saxofonový kvartet Mgr. Petra Polá-
ka zahrál několik swingových skladeb, tak popu-
lárních za války (včetně Chatanoogy), a ozbrojený 
a uniformovaný doprovod poskytli členové Klubu 
vojenské historie  Hraničářského pluku 19., jen 
přispěla k velmi důstojnému a slavnostnímu cha-
rakteru  připomínky kulatého výročí osvobození 
našeho města.

Výstava Holešovsko za okupace 1939–1945 
je opravdu mimořádně zdařilým a úspěšným po-
činem holešovského muzea, opravdovým husar-
ským kouskem autorů s  ohledem na minimální 
prostředky, které měli k  dispozici. Mělo by být 
povinností každého vlastenecky smýšlejícího 
Holešovana tuto výstavu vidět, nemluvě o školní 
mládeži – zde by měla všechna školská zařízení  
a instituce v  Holešově zorganizovat povinné ex-
kurze na výstavu. Jen pro obecnou známost  - vý-
stava je otevřená do konce května letošního roku.

Dalším krokem a završením připomínky 
konce války a osvobození byla v  návaznosti na 
výstavu přednáška „Holešovsko za okupace aneb 
co se na výstavu nevešlo“. Ta se konala 24. břez-
na v  čítárně Městské knihovny Holešov, kromě 
knihovny ji připravilo Městské muzeum Holešov 
a Vlastivědný kroužek Holešov. Mimořádný zájem 
veřejnosti o přednášku se projevil v  přeplněnosti 
sálku čítárny, který zdaleka nestačil náporu poslu-
chačů, ti seděli na schodech, ve vedlejší místnosti 
knihovny. Přednáška se skládala ze čtyř vstupů 
– M. Olšiny, O. Machálka, J. Machaly a J. Dúbra-
včíka, který celou akci moderoval. Přednášející 
s  obrazovým doprovodem unikátních dobových 
fotografií, dokumentů, plánů a map skutečně po-
hovořili na téma – co se na výstavu nevešlo. Po-
drobně se zabývali běžným životem v  Holešově 
za doby protektorátu, kulturou a školstvím v této 
době, německými represemi a perzekucí českého 
a především židovského obyvatelstva Holešovska, 
strukturou protektorátní organizace státu a zasa-
hování Říše do záležitostí našich zemí a nakonec 
odbojem v Holešově samém i v okolních obcích, 
působením odbojových i partyzánských skupin 
a vlastním průběhem osvobození našeho regio-
nu. Témata byla mimořádně zajímavě podána, 
přednášející uvedli velké množství doposud ne-
známých faktů a informací o této smutné době  
a všichni posluchači s  napětím sledovali mimo-
řádně jejich zajímavé vstupy. Nakonec se celková 
doba přednášky protáhla na více než 2 hodiny  
a téma i jeho zachycení bylo tak zajímavé, že vět-
šina posluchačů by ráda seděla ještě jednou tak 
dlouho. Nelze než si přát, aby se na přednášce i na 
výstavě prezentované poznatky, informace i děje 
neztratily v propadlišti času a aby autoři zachytili 
co možná nejvíc informací v  písemné podobě – 
skvělé by bylo na toto téma vydat publikaci.

V pondělí 30. března 2015 nám dovezla paní 
Alena Neradilová ze Sokola Holešov bednu ma-
teriálů a písemností, které pochází z pozůstalosti 
Ludmily Plecháčové-Mucalíkové (1910–2004), 
čestné občanky města, vlastivědné pracovnice, ak-
tivní členky a funkcionářky Sokola.

Bedna obsahovala zejména rukopisy a kon-
cepty některých jejích vlastivědných prací (např. 
nejstarší dům v  Holešově, ze starých  dějin obce 
Količín…), dále legitimace a množství korespon-

Jedinečný nález: písemnosti Ludmily Plecháčové-Mucalíkové
dence v  záležitostech jejího historického výzku-
mu. Přinesený materiál bude nutné teprve pečlivě 
roztřídit. Je ale pravděpodobné, že vlastivědný 
materiál se stane součástí dokumentace Vlasti-
vědného kroužku a nejcennější dokumenty budou 
zapsány do sbírky muzea.

Zajímavá je sama skutečnost nálezu. Mate-
riály byly nalezeny panem Galanderem vyhozené 
u  kontejneru. Ten je poté 9. března 2015 předal 
paní Neradilové a Sokolu Holešov. Jen díky tomu, 

že všichni zmínění poznali cenu na první pohled 
obyčejné haldy papírů, nedošlo ke kulturní škodě. 
Je jen těžko představitelné, že nám tímto způso-
bem mohly zmizet památky na tak významnou 
osobnost Holešova.

Městské muzeum Holešov a Vlastivědný 
kroužek Holešov proto vyjadřují poděkování zmí-
něným občanům za jejich pohotový zásah!

Ondřej Machálek
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Martin Mariánek
Tel.: 573 334 797
Nám. Dr. E. Beneše 16/54, 769 01 Holešov

NONSTOP: 605 290 183

HOLEŠOVSKÁ
POHŘEBNÍ SLUŽBA s. r. o.

Otevírací doba Po – Pá - 8.00 – 16.00 hodin
 So – Ne - mobil

Od poloviny března je v prostorách holešovského zámku otevřena výstava 
Holešovsko za okupace, několik dnů poté se mohli zájemci o toto období naší 
historie dozvědět podrobnější doplňující informace na přednášce členů Vlasti-
vědného kroužku v Městské knihovně. Přesto se tu a tam ozývají hlasy, že ne-
bylo vystaveno ani řečeno všechno, co se v protektorátním období na Holešov-
sku událo. Dávám jim za pravdu a na obhájení tvůrců výstavy a přednášejících 
mohu říci jen tolik, že ani není možné všechny tehdejší události prezentovat 
na několika výstavních panelech či během dvouhodinové přednášky. Nechci 
se tedy ani zde pokoušet o nemožné, ale přesto bych po tomto úvodu chtěl na 
doplnění zmínit alespoň několik zajímavostí z prvních dnů, které byly zlomové 
pro všechny obyvatele takzvaného protektorátu, tedy i pro Holešovany.

Zpráva o vstupu říšskoněmeckého vojska na naše území se ozvala v prv-
ních ranních rozhlasových zprávách v  úterý dne 15. března 1939 a zakrátko 
nato se začaly plnit ulice našeho města občany, očekávajícími Němce. Většina 
z nich s pocitem bezmoci a vzteku, někteří ale byli netrpěliví z jiného důvodu. 
První „vlaštovka“ se skutečně objevila ve tři čtvrtě na osm v podobě říšskoně-
meckého letounu, který několikrát zakroužil nad městem a odlétl. O půl dva-
nácté dorazily první hlídky na motocyklech a krátce po nich osobní a nákladní 
automobily s vojskem. Všechna vozidla zaparkovala ve sněhové břečce na ná-
městí naproti Kneislovu domu (dnes sídlo Městské knihovny). Snad v tom už 
byla nějaká symbolika, neboť právě Kneislové byli mezi těmi, kteří okupanty 
horlivě vítali, mladý Walther pobíhal mezi nimi a nabízel se jako tlumočník. Je 
už také zřejmé, proč jedna z prvních fotografií okupačních vojsk na náměstí je 
pořízena právě z okna 1. poschodí jejich domu. S poněkud jinou náladou byli 
zástupci německé moci očekáváni na radnici zastupiteli města v čele se staros-
tou Janem Šráčkem.

První dny okupace byly rájem pro obchodníky. Nakupovali nejen místní, 
kteří si dělali zásoby, ale také němečtí vojáci, pro které bylo naše zboží levné  
a – na rozdíl od Říše – nebylo zde na příděl. Proto byly obchody během několika 
dnů zcela vyprázdněny. Brzy však mělo dojít k věcem daleko nepříjemnějším. 
Již v pátek 18. března se na všech židovských obchodech objevily nápisy „Jüdis-
ches Geschäft“. Někteří z nich se však toho ani nedočkali, protože již druhý den 
po příchodu Němců se oběsila majitelka papírnického obchodu Süssová a dal-
ší příslušník židovské obce Klopper se zastřelil. V pátek odešla česká posádka  
a kasárna obsadilo německé vojsko. V sobotu 19. března bylo nařízeno vyvěsit 
na veřejných budovách německé vlajky s hákovým křížem – první z nich se ob-
jevila na Kneislově domě, druhá na budově pošty a další na Sokolském domě, 
kde bylo velitelství německé posádky. Tehdy asi nikdo nevěděl pravý důvod 
– Holešovem projížděl ten den na své inspekční cestě vrchní velitel německé 
armády Walther von Brauchitsch, jehož jméno bylo na známých vyhláškách 
s oranžovým lemováním. 

Protektorát – jak to vlastně začalo

V  blahé nevědomosti o věcech příštích odjíždí již v  dubnu z  Holešova 
prvních padesát občanů na práci do Německa za příslibem vyšších výdělků. 
V dubnu také opouští kasárna německé vojsko a na jeho místo přichází němec-
ká ochranná policie – Schupo. Zatím nikdo neví, co Němci umí, nikdo si ani 
nechce připustit, že to, co si mohl dovolit v bývalé republice, nemůže si dovolit 
v protektorátu. Tak je již 2. května zatčen gestapem Miloš Sergej Julínek pro své 
provokativní chování. Ale objevují se i případy udavačství, které by za normál-
ních poměrů mohly být úsměvné – jistá panímáma žádá gestapo, aby zavřeli 
jejího muže, protože je ochlasta… 

Posádka Schupo byla v červnu posílena o dalších 80 mužů a konflikt na 
sebe nenechal dlouho čekat. V noci z neděle na pondělí 16. července vznikla 
v pivovarské restauraci rvačka mezi příslušníky policie a civilisty, při níž padlo 
i několik výstřelů. Nikdo nebyl raněn, tancovačky však byly nadále zakázány.

Moravský chasník si nedá jen tak něco líbit, a tak se v okolí města zača-
ly objevovat neznámými pachateli vyvrácené a poničené německé orientační 
tabule. Odpor k novému režimu se projevoval i jinými způsoby. Situace se ale 
pomalu přiostřuje a 1. září časně ráno zatýká gestapo v Holešově učitele Evžena 
Matulu a Františka Zapletala, oficiála okresního úřadu Chudárka, vrchního ko-
misaře dr. Tkadlece a další, které odváží k výslechu na Špilberk do Brna. Téhož 
dne napadá německá armáda Polsko a začíná II. světová válka. Protektorát trvá 
téměř půl roku a český občan si už velmi dobře uvědomuje vážnost situace.  

Miroslav Olšina

Walther Kneisl si s Němci rozumí

V Kneislově továrně byli Němci častými hosty
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Fotoreportáž - oslavy přicházejícího jara a Velikonoce

Pašijový koncert ECCE HOMO amatérské hudební skupiny a sboru FESTI-
VUS ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie - 14. března

Úvodní koncert festivalu MUSICA Holešov 2015 ve velkém sále zámku - 
čtveřice proslulých kytaristů The European Guitar Quartet - 18. března 

Jarní a velikonoční výstava v zámeckém zahradnictví Stella Holešov 
20. – 22. března  

Osmý ročník Dne pro zdraví - letos nejen na 3. Základní škole Holešov 
- 21. března

Noc s Andersenem - pohádkové nocování dětí v knihovnách 
- celostátní akce - 27. března 

Noční prohlídky Pohádkový aneb Strašidelný zámek - tradiční zahájení sezo-
ny na zámku - 4. dubna 

Velikonoční koncert HKO a sólistů a Holešovského chrámového sboru 
v kostele Nanebevzetí P. Marie - 5. dubna

Křesťanské Velikonoce - 4. a 5. dubna
- kostel Nanebevzetí P. Marie



Akce duben, 
květen

HOLEŠOVSKO. Periodický tisk územní-
ho samosprávného celku. Vychází v Holešově 
12x ročně. MK ČR E 12040. Vydavatel: Měs-
to Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov,  
IČ 00287172. Tisk: TYPOservis Holešov, náklad  
6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotiš-
těné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjad-
řujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají 
jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, 
MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov. 
Jana Zapletalová 573 521 553; jana.zapletalova@
holesov.cz; www.holesov.cz.

▶ 21. 4. MUSICA Holešov - Koncert Martinů 
Voices - dirigent L. Vasilek, 19.30 hod., velký 
sál zámku

▶ 22. 4. Divadelní představení OTYLKA v na-
studování Divadla Pavla Trávníčka; začátek 
v 19.00 hod., kino Svět

▶ 25. 4. 6. ročník závodu horských kol Rohálov-
ská desítka; více na www.vesani.cz

▶ 26. 4. Pohádky o mašinkách - div. představení 
pro děti - kino Svět, 16.00 hod.

▶ 26. 4. Domácí zápas Moravskoslezské divize 
žen FK Holešovské holky proti FK Nové 
Sady; fotb. hřiště na Střelnici, zač. ve 14.00 
hod. 

▶ 28. 4. Promítání videodokumentu Blahoslava 
Nováka Sochařská díla v Holešově; Městská 
knihovna, 17.00 hod.

▶ 30. 4. Corda Magico - koncert k 15. výročí 
souboru - 18.00 hod., sala terrena zámku 

▶ 1. 5. Program v zámecké zahradě: 10.00 – 
12.30 hod. Cestující hudba; 13.00 – 15.00 hod. 
dech. hudba Hulíňané; atrakce, kolotoče, 
jízda kočárem a na koních

▶ 2. 5. Polní výstava zbraní a vojenské techniky 
1. čs. arm. sboru; prezentace Klubu vojenské 
historie u příležitosti 70. výr. osvobození 
města Holešova - zám. zahr., 14 – 16.00 hod.  

▶ 13. 5. Slavnostní předání finančních dotací  
z Akce milion - velký sál zámku, 18.00 hod.

▶ 14. 5. Přerovské povstání a jeho význam - před-
náška ve studovně Měst. knihovny, 17.00 h

▶ 15. – 17. 5. Dny města Holešova (podrobný 
program uvnitř listu v programu MKS Holešov)

▶ 17. 5. Po stopách II. sv. války v Holešově - po sto-
pách míst, kterých se dotkly události 1939 – 45 
v Holešově; sraz u farního kostela ve 14.00 hod. 

▶ 30. 5. 3. ročník zámeckého Gulášfestu - za-
hrada zámku, od 10.00 hod.

▶ Do 31. 5. Holešovsko za okupace - výstava 
Měst. muzea a Vlast. kroužku v Holešově - 
události let 1939 – 1945 v Holešově a okolí

 
Změna programu vyhrazena 
více www.holesov.info; www.holesov.cz

Město Holešov v zámecké zahradě 
kácí, na podzim bude sázet

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.  

Vykáceli jsme cca 750 ks stromů v živých stěnách 
kolem trojzubce a vedlejších kompozičních osách 
zahrady

Ořezali jsme 115 ks lip tak, aby mohly být tva-
rovány dle památkového záměru do dvouřadého 
tvarovaného loubí

Převážná většina kácených stromů byla ve velmi 
špatném, až havarijním stavu. Zbývající stromy, 
které na pařezu vypadaly zdravě, nemohly zůstat, 
protože byly příliš hustě vysázeny

Pomocí malé mechanizace odstraňujeme pařezy, 
většinu vytrháním, aby mohly být dosazeny nové 
stromy. Některé pařezy se jen odfrézují, aby koře-
ny podržely břeh trojzubce

V zámecké zahradě je v plném proudu obno-
va tvarovaných živých stěn. Do konce března byly 
vykáceny všechny stromy ke kácení určené. Kácely 
se stromy převážně kolem trojzubce. Památkový 
záměr schválený v  roce 2006 počítal s  kompletní 
obnovou tvarovaných stěn (tzn. vykácet vše a na-
sadit znovu). 

V  zájmu zachování perspektivních nebo ji-
nak hodnotných stromů, původní linie živých stěn  
a tím i základní kompozice byly navrženy ke ká-
cení segmenty mezi stávajícími stromy, do kterých 
budou na podzim dosazeny stromy nové. Dále se 
kácelo několik havarijních stromů ve vedlejších 
kompozičních osách zahrady (za zahradnictvím 
a Růžovou zahradou) a dvě lípy na parteru. Do 
vzniklých míst budou na podzim také dosazeny 
nové stromy. 

V rozích krušpánkových živých plotů na par-
teru bude vysazeno 18 tisů, které nahradí proporč-
ně a druhově nevhodné smrky. Tisy budou postup-
ně tvarovány do kužele. Celkem bude v  průběhu 
října až listopadu letošního roku vysazeno 600 ks 
stromů a 230 keřů do živých plotů. 

Zároveň s  kácením probíhal redukční ořez 
korun lip na parteru tak, aby mohly být následně 
tvarovány do loubí. Tento zásah navrátil zahradě 
měřítko, které měla v době své největší slávy. Pro-
stor se otevřel a do zahrady vstoupila okolní krajina.

I přes méně příznivé klimatické podmínky na 
přelomu března a dubna byly odstraněny pařezy. 
Následovat bude úklid a dosypání a urovnání jam 
po pařezech, které by mělo být hotovo do konce 
dubna  – samozřejmě pokud počasí dovolí. 

V květnu a červnu budou probíhat zdravotní 
a tvarovací ořezy zbylých stromů kolem trojzubce. 

Koncem léta by měla být zahájena stavební část 
obnovy zahrady, a to oprava centrální mlatové plochy 
mezi branami z  ulice Partyzánská a F. X. Richtera. 
Součástí stavební části bude také usazení obrub tráv-
níků a výměna laviček a odpadkových košů. Děláme 
vše pro to, aby zahrada byla opět zahradou – udržo-
vanou oázou klidu a krásy, místem jakoby vytrže-
ným z okolního hektického světa, kde člověk může 
zregenerovat nejen tělo, ale především mysl a duši. 
Bohužel nemáme kouzelný prsten ani proutek…

Ing. Pavla Pšejová

Pohled hlavní kompoziční osou směrem k zámku. Zachování lip v místě křížení vodních kanálů zabrá-
nilo úplnému otevření prostoru


