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Holešov – Zdeňo, děkujeme. V tomto duchu se  
v sobotu 6. června nesla příjemná a rodinná atmo-
sféra stadionem Na Střelnici v Holešově. Místní 
rodák Zdeněk Grygera se v rámci oslav 110 let ko-
pané v Holešově rozloučil se svou aktivní fotbalo-
vou kariérou. A loučil se přesně tam, kde s ní začal.

Přínos holešovského sportovce ocenilo i ve-
dení radnice. Osobně mu poděkoval místostarosta 
Jaroslav Chmelař a starosta Rudolf Seifert. „Jsme 
rádi, že jsme mohli Zdeňkovi poděkovat za to, jak 
město prezentuje. Velmi si ho vážíme a do další 
etapy života mu přejeme jen to nejlepší,“ shrnul 
starosta města a poté předal fotbalistovi Pamětní 
list a dar.

Zdeněk se nyní zaměří na práci s mládeží  
v Holešově. Mimo to od 1. února působí jako ma-
nažer FC Fastav Zlín.

Sportoviště ovládla fantastická atmosféra  
a fanoušci děkovali za skvělé výsledky, které hole-
šovský rodák během své sportovní kariéry před-
vedl. Během sobotního dopoledne se konaly fot-

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty

Zámek zaplnila 
dechberoucí díla

Obrovské množství neuvěřitelně dra-
matických scén ze všech koutů světa a také 
z temného pravěku, spousta exotických scén 
plných té nejvrcholnější akce a scén plných 
toho nejopravdovějšího dobrodružství. Fan-
tastické „filmové“ obrazy z doby, kdy Zde-
něk Burian byl tím nejlepším ilustrátorem 
na světě. Epické momenty z knih jako Poklad 
ve Stříbrném jezeře Karla Maye či Dvacet ti-
síc mil pod mořem Julesa Verna – taková je 
výstava Zdeňka Buriana, která je až do 27. 9.  
k vidění v holešovském zámku. „Dohromady 
250 obrazů, se kterými procestujete celý pra-
věk a především celou zeměkouli. Velká část 
těchto obrazů nikdy na veřejnosti neviděna. 
Desítky a desítky magických černobílých 
kvašů, které vás svou iluzivní krásou doslova 
pohltí,“ láká na jedinečnou expozici kurátor 
výstavy Rostislav Walica. 

Více na str. 15 >>>

balové zápasy, okolo čtvrté odpoledne nastoupily 
na hřiště hvězdy světového formátu jako jsou Ma-
rek Jankulovski, Tomáš Ujfaluši nebo Ivan Hašek 
a René Bolf. Nakonec však lidé skandovali jméno 
Zdeňka Grygery. Akce se účastnil i legendární 
rozhodcovský šoumen Pavlin Jirků. Ten pískal zá-
pas Holešovského „výběru“ a Grygera teamu.

Velkolepá rozlučka byla spojena s benefi-
cí, jejíž výtěžek bude příspěvkem na letenku pro 
mentálně postiženého Zdeňka Dvořáka do Los 
Angeles, kde se budou konat Světové letní hry 
speciálních olympiád. „Je to docela velká událost, 
kterou zahajuje americký prezident Barack Oba-
ma. Míří tam tisíce sportovců a česká výprava má 
skoro sedmdesát účastníků. Zdeněk doplní fotba-

lový tým,“ doplnila Zuzana Šlúchová ze zlínské 
pobočky Naděje, která zřizuje chráněné bydlení  
a sociálně terapeutické dílny a jejímž klientem je  
i osmadvacetiletý sportovec. „Fotbal hraju od šesti 
let, dovedla mě k němu moje vychovatelka ze zá-
kladní školy praktické, kam jsem chodil. Můj vzor 
byl vždycky Zdeňa Grygera a Pavel Nedvěd. Jsem 
strašně rád, že si se Zdeňou zahrajeme, byl to můj 
sen,“ těší se mladý sportovec. 

Rozhovor se Zdeňkem Grygerou na str. 25
Jana Rohanová

„Jsme rádi, že jsme mohli Zdeňkovi 
poděkovat za to, jak město 
prezentuje,“ starosta Rudolf Seifert

FOTO | Jana Rohanová
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Zdeněk Grygera: Skončil tam, kde s fotbalem začínal
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Milí čtenáři,

od 1. června letošního roku nastala v redakci 
Holešovska změna. Práci redaktorky po Janě 
Zapletalové převzala Jana Rohanová.
Budeme se snažit, aby se Vám Holešovsko 
pod novým „vedením“ líbilo a těšíme se na 
případné reakce.
Co se týká uzávěrek pro zasílání příspěvků  
a inzerce, prosíme, abyste texty posílali do  
5. dne měsíce, ve kterém má aktuální číslo mě-
síčníku vyjít. Plně je Vám k dispozici e-mai-
lová adresa jana.rohanova@holesov.cz, nebo 
telefonní čísla uvedená v tiráži na straně 28. 

(red)

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nové investice v našem městě a co nás čeká v létě
Vážení spoluobčané, 
vstupujeme do léta, období dovolených a prázd-

nin a také odpočinku a relaxace. Tu po celoroční 
práce potřebujeme asi všichni. Proto vám, vážení 
Holešováci, za město - a dovolím si i za zastupitel-
stvo města a sebe - popřát všem klidné letní dny, 
mnoho cestovatelských zážitků, poznání nových 
míst i návratů a znovuobjevení těch starých, mnoho  
zajímavých setkání a především to potřebné načer-
pání potřebných sil a energie do dalších částí letoš-
ního roku. 

A pokud budete trávit léto v Holešově, tak 
si naše město i jeho okolí užijte do sytosti. Je zde  
a v našem okolí a regionu mnoho krásných míst  
i možností společenského, kulturního a sportovního 
vyžití či relaxace… 

Investiční akce připravované 
a probíhající

V Holešov přes léto ale asi nebude tolik klidu 
a připraveno je, nebo již probíhá, několik investič-
ních akcí. Na náměstí Svobody zahájila společnost 
VaK Kroměříž rekonstrukci kanalizace a možná 
dojde i k výměně některých částí vodovodu a s tím 
související vybudování nové komunikace (směrem 
k nám sv. Anny). Z toho důvodu je nyní tato ulice 
uzavřena, ale v době festivalu Holešovská Regata 
budou práce přerušeny, aby se obyvatelé této loka-
lity dostali do svých domovů a sídel firem.

Zahájeno bylo také zateplení objektů 3. Základ-
ní školy. Práce v hodnotě 11,9 mil. korun provádí od 
počátku července holešovská společnost RAPOS  
a jejich ukončení je naplánováno na konec srpna. In-
vestice je spolufinancována z projektů Ministerstva 
životního prostředí na úsporu energií. Školní rok  
a provoz školy nebude proto narušen, ale předpo-
kládá se, že by nový školní rok byl zahájen zřejmě  
o týden později. Toto opatření je nutné kvůli bezpeč-
nosti žáků a klidu na výuku. Rodiče budou o tom-
to opatření, dojde-li k němu v jakékoli formě, včas 
informováni, stejně jako o souvisejících opatřeních. 

Od počátku srpna povede školu Mgr. Ivo 
Junášek, proto je třeba mu popřát mnoho úspěchů 
v náročné funkci a také vyslovit poděkování paní 
ředitelce Mgr. Jitce Heryánové za dosavadní kva-
litní vedení školy. A do nové etapy života jí popřát 
mnoho zdraví, elánu, ale i klidu, pohody a radosti 
z veškerého konání.

V podobné finanční částce, 11 mil. korun 
jako je oprava 3. ZŠ, byla zahájena rekonstrukce 
střechy a fasády holešovského zámku. Jedná se  
o zahájení postupných oprav vnějších částí budovy 
a letos proběhne oprava severní nejvíce narušené 
strany objektu. Práce jsou nutné pro naprostou de-
gradaci fasády a také střecha na tomto nejvýznam-
nějším objektu města a regionu dosluhuje. Práce 
by neměly výrazněji narušovat provoz zámku ani 
zahrady a akcí, které nyní proběhnou. Co ale ná-
vštěvníky výrazněji od poloviny července ome-
zí, je druhá etapa regenerace zámeckého parku.  
V uvedenou dobu, po skončení nasmlouvaných 

velkých kulturních a společenských setkání, budou 
vyměněny centrální mlatové plochy a na podzim 
dosazeny stromy do alejí i chybějící keře v dalších 
liniových částech zámecké zahrady. Akce je také 
významně spolufinancována z projektů a přispěje 
k obnově již velmi zdevastovaných ploch vzácné 
a ojedinělé holešovské zámecké zahrady. Její vy-
užívání bude muset od příštího roku proto nabýt 
přísnějšího režimu a větší ochrany letošní investice 
a kulturního a historického poselství, co nám zá-
mecká zahrada přináší.

Počátkem srpna bude zahájena další oprava 
jednoho z městských domů, a tím je bývalý „Dům 
služeb“ (čp. 1400 v Palackého ul.). Budou vyměně-
na okna a objekt zateplen, popř. provedeny další 
potřebné práce. Provoz domu a ulice by neměl být 
výrazněji narušen, ale k určitým omezením jistě 
dojde. Finanční náklady nejsou ještě upřesněny, 
protože probíhá výběrové řízení na dodatele stav-
by, ale budou se pohybovat, podobně jako revi-
talizace zám. zahrady, v částce 7 až 8 mil. korun. 
Termín ukončení je podzim 2015.

Proběhnou také další investiční akce či opravy. 
Již probíhá výměna povrchů chodníku v ulici Neru-
dova, a to tak, aby byl již zcela „kulturně“ zajištěn 
příchod ze středu města k ul. Sušilova a k „polikli-
nice“ a dále na sídliště Novosady. Připravuje se cel-
ková oprava ulice U Potoka a další povrchů sousedí-
cích ulic, které taky souvisejí s lokalitou centra a ul. 
Sušilova a navazují na ně. Ve Všetulích po dohodě  
s vlastníkem pozemku bude vybudováno nové velké 
místo pro parkování (za parkem a cestičkou k Tescu 
v objektu bývalého Dřevopodniku). To proto, aby 
již nedocházelo k problémům s parkováním v této 
lokalitě souvisejícím s provozem Střediska volného 
času či fotbalovými zápasy a jejich návštěvníky či 
účastníky. S tímto souvisí i úprava dopravního zna-
čení v ulici Sokolská a omezení stálého stání v těch 
místech. A zde si dovolím jménem města oficiálně 
poděkovat firmě JACOM Holešov za velmi vstřícný 
přístup a spolupráci, protože „parkoviště“ se bude 
nacházet na pozemcích této významné místní spo-
lečnosti a bude sloužit veřejnosti i návštěvníkům 
střediska TyMy, hřiště a fotbalistům Holešova „B“, 
ale především všem kategoriím žáků a přípravek  
a samozřejmě i obyvatelům lokality.

K menším investicím můžeme započítat 
opravu chodníků v ulici Zlínská (ke Květné) v hod-
notě asi 300 tisíc korun, opravu veřejného osvětle-
ní v ulicích Školní (velká poruchovost), Bořenov-
ská, Květná a na parkovišti za poliklinikou (takřka 
mil. Kč) a příprava na vybudování kruhové kři-
žovatky mezi ul. Palackého a 6. května. Tuto ulici 
plánuje Zlínský kraj opravit v letech 2016 nebo 17 
a některé páce bude muset financovat a řešit město 
ve spolupráci s VaKem Kroměříž. Zatím se jedná 

o převedení el. vedení nízkého napětí do země  
a zrušení sloupu. V ul. Palackého navíc EON plánuje  
v dohledné době podobnou přeložku el. vedení 
(od ul. 6. května k městu). Město také ve spoluprá-
ci s technickými službami zřídilo skupinku pra-
covníků, kteří opravují nejvíce narušené chodníky.

Investiční akce končící
a poděkování

V posledním období a dnech byly dokončeny 
některé z významných akcí. Samozřejmě, že nej-
viditelnější je obnova ulice Sušilova, Národních 
bojovníků, části k sídlišti Novosady a také ulice 
Havlíčkova. Tato investiční akce byla spolufinan-
cována z ROPu a městem a je již zkolaudována. 
Několik úprav bylo či bude postupně dořešeno. 
Druhou z velkých investic v hodnotě přes 40 mil. 
korun a navazující na předešlá léta je „Humaniza-
ce centra pro seniory“. Jedná se o celkovou opravu 
a renovaci vnitřních prostor hlavní budovy Cent-
ra pro seniory. Této investice bylo třeba z důvodu 
funkčnosti objektu, ale i z hlediska dodržení no-
vých platných hygienických a protipožárních opat-
ření. Kolaudace v těchto dnech proběhla. A zde je 
třeba a zcela upřímně poděkovat všem obyvatelům 
a klientům zařízení za trpělivost, obětování svého 
pohodlí a trpělivost s hlukem či stavebním vybave-
ním a provozem. Poslední období nebylo lehké ani 
pro klienty ani pro zaměstnance či vedení centra. 
Podobně je třeba poděkovat i dodavatelské firmě 
RAPOS za citlivé provedení všech prací.

Další z již ve velké míře ukončených prací je 
vysázení „lesoparku“ a ozelenění jihovýchodního 
obchvatu města. Dodavatelská firma dosadila po-
slední zeleň a stará se nyní pravidelnou zálivkou, 
aby v horkém období stromy a keře vydržely.

Zastupitelstvo i rada města si uvědomují stav 
komunikací ve městě a je třeba řešit chodníky  
v Palackého směrem do Všetul a v dalších místech, 
je třeba opravit komunikace ve městě a místních  
i v okrajových částech (např. větší celky: ul. Gro-
hova, sídliště U Letiště, nám. sv. Anny a masné 
krámy, ulice na Kráčinách a Novosadech atd.). 
Postupně se i k těmto místům město jistě dostane. 
Bude ale také záležet, kolik finančních prostředků 
a na které oblasti bude možno získat z různých 
projektů a grantů. To ostatně souvisí i s nutnými 
opravami dalších veřejných budov (školky, bytové 
domy na náměstí, kino atd.). 

Moc pěkné letní dny…
Rudolf Seifert, starosta

Investiční akce 
ve městě...
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Chystá se další ročník Drásala. Je na co se těšit

Holešov - Krásná trať, atraktivní trasa, vzrušení, 
adrenalin. Takový je bikemaraton Drásal. Letos se 
koná jeho 22. ročník a organizátoři slibují, že je 
opět na co se těšit. 
V průběhu historie závod prošel mnoha obměna-
mi, ale zůstalo to nejdůležitější - krásná celoročně 
značená trať a tisíce spokojených cyklistů.
V roce 2014 závod zaznamenal novou výzvu: pro 
vyznavače extrémních zážitků organizátoři připra- Závodu by se letos mohlo účastnit víc než 2000 soutěžících. FOTO | archiv

Závod bude podobný 
tomu loňskému. Cyklisté 
opět poměří síly na Obrovi. 

vili trasu dlouhou 175 kilometrů s 5088 výškovými 
metry. Jméno bylo na světě okamžitě - Obr Drásal. 
„Závod dokončilo skoro 150 závodníků, letos oče-
káváme překonání tohoto čísla o několik desítek,“ 
předpokládá zkušený maratonec Ondřej Fojtík, 
který se loni stal i jedním z organizátorů závodů. 
„Myslíme si, že letos překonáme hranici dvou tisíc 
účastníku, jen v dětských kategoriích totiž startuje 
téměř 500 dětí. Máme k tomu všechny předpokla-
dy, zázemí holešovského zámku, jednu z nejhezčích 
tras v Evropě a rozmanitost. I pro doprovod a di-
váky máme připraven program v zámeckém parku 
v Holešově, chybět nebudou dětské závody, škola 
zručnosti, bohaté občerstvení, na večer zajistíme 
živou kapelu, letos to bude Metallica Revival a při-
pravena je i Diskotéka Rádia Kiss Publikum. Vstup 
opět zdarma,“ vyjmenoval Fojtík. On sám projel zá-
vod mockrát a říká, že hned napoprvé mu učaroval. 
„Přiženil jsem se do Bystřice pod Hostýnem. Drá-
sala už beru za domácí závod a už několik let jako 
vrchol sezony. Poznal jsem, že kdo tu nejel a ne-

dojel Drásala, není cyklista,“ tvrdí rozhodně Fojtík.
Obr Drásal vyvolává emoce u spousty závodníků 
a stejně tomu bude i letos. V pořadatelském týmu 
právě vrcholí přípravy na další edici. „Od loňské-
ho roku jsem součástí party kolem pánů Bachnera  
a Ondrušáka, kteří stojí za tím faktem, že tu máme 
výjimečný závod, na kterém se samozřejmě podí-
lí velká spousta lidí a bere ho za svůj, za což jsme 
vděční. Chceme závod přiblížit i zahraničním zá-
vodníkům a opět po dlouhé době uspořádat mis-
trovství republiky v maratonu,“ přiblížil plány do 
budoucna Fojtík. 
Soutěž letos stejně jako loni proběhne na několika 
trasách. Obr Drásal, Trasa A (115 km), Trasa B (53 
km), Trasa C (37 km) a desetikilometrová Fitness 
jízda. Navíc soutěží v několika kategoriích i děti. 
Start nejdelší trasy- Obra Drásala je naplánován na 
5:30 na holešovském náměstí. Přijďte a zažijte at-
mosféru největšího závodu v Čechách, bude to zase 
výjimečný den! Více na www.drasal.cz a Facebooku. 

Jana Rohanová

Otevření koupaliště 
– Pozvánka
Zámecké koupaliště je otevřeno pro veřej-
nost od pátku 19. června.
Otevírací doba je každý den 9 až 18 hodin.
Kromě koupání ve velkém a v dětském bazé-
nu provozovatelé nabízejí plážový volejbal, 
lehátka, skákací hrad, dětskou trampolínu 
atd. A samozřejmě občerstvení a příjemné 
posezení.
Ceník – děti do 6 let zdarma, do 15 let 30 Kč, 
důchodci jednotně 30 Kč, dospělí 50 Kč a od 
16 hod. jednotně 30 Kč. Je možno zakoupit  
i permanentku. Areál Zámeckého koupališ-
tě provozují Technické služby Holešov, další 
informace jsou uvedeny na www.tsholesov.
cz/koupaliste/
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Zástupci města vyrazili do partnerských měst

Zástupci Holešova navštívili partnerské 
město Považský Bystrica v 11. 6. u příležitos-
ti Dnů Považské Bystrice. Považská Bystrica je 
průmyslové město s počtem obyvatel  asi 45 000 
a je zcela nově, tedy v 70. a  80. letech 20. století 
vybudováno. Dříve se jednalo o vesnici či měs-
tečko v krásném údolí Váhu s mnoha přírodní-
mi krásami a zajímavostmi. V uvedeném období 
byly v Považské Bystrici vybudovány Závody na 
výrobu kuličkových ložisek (ZVL SLOVAKIA)  
a významným odvětvím se tam stala vojenská vý-
roba (transportéry a tanky). Proto se Bystrica sta-
la centrem průmyslovým centrem „Považí“. Navíc  
v jejím okolí probíhaly tehdy oblíbené a preferova-
né „šestidenní“, tedy závody terénních motocyklů. 

Město Holešov udržuje vztahy s řadou part-
nerských měst v Polsku, na Slovensku nebo v Chor-
vatsku. Navzájem se obohacují nejen svými kultura-
mi. Dny města se tak nekonaly jen v Holešově, ale 
také v partnerských městech. Provázely je bohaté 
oslavy a zajímavý program. Město Holešov má part-
nerská města tzv. oficiální (ta, se kterými je uzavře-
na písemná smlouva o spolupráci) a tzv. neoficiál-
ní (ta, se kterými není uzavřena písemná smlouva  
o spolupráci, ale je s nimi navázána spolupráce).

Partnerská města představují města, kte-
rá si navzájem vytváří podmínky pro poznávání, 
spolupráci, a to vytvářejí na poli společenském, 
kulturním, sportovním, hospodářském, ale také 
například i náboženském. Jde především o vzá-
jemné poznávání místních tradic, historie, politiky 
i každodenního života obyvatel, také o předávání 
zkušeností v těchto oblastech, o výměnu názorů 
a prohlubování poznatků o partnerském protějš-
ku. Rovněž se rozvíjí spolupráce v oblasti školství, 
sportu mezi rozličnými organizacemi všech věko-
vých skupin.

Zástupci města navštívili nejprve chorvatský 
Desinič (spolupráce měst od r. 2003, partnerská 
smlouva s Holešovem od roku 2007) a jejich „Jurje-
vski dani“, kde se oficiální část městských oslav 
uskutečnila na hradě Veliki Tabor, který prošel ná-
kladnou rekonstrukcí a je v seznamu „čekatelů“ na 
zařazení pamětihodností v seznamu Unesco. Veliki 
Tabor však není jedinou památkou – v nedaleké 
blízkosti Desiniče se nachází také největší poutní 
mariánské místo v Chorvatsku – a to Marija Bistri-
ca, která přitahuje poutníky z celého světa.

Dalším z měst byla polská Pszczyna (smlouva 
o partnerství podepsána v r. 2006) – s podtitulem 
„perla kněžny Daisy“, kde letošní dny žily 25. výro-
čím od voleb, kdy si občané v poválečném Polsku 
mohli poprvé rozhodovat o tom, kdo bude jejich 
zástupcem v obci. Oficiální část zasedání proběhla 
v prostorách knížecího zámku. Samotná Pszczyna 
je jedním z nejstarších a nejpěknějších měst Slezska, 
hlavním městem tradic a historie dané oblasti. Sta-
robylý charakter Pszczyny, knížecí zámek obklopený 
parkem, středověká architektura náměstí i starého 

Považská Bystrica.                           FOTO | Mgr. Rudolf Seifert

Úspěšná spolupráce také s Považskou Bystricí

města a k tomu dobrá dostupnost činí město neo-
byčejně atraktivní pro turisty z domova i zahraničí.

Turčianske Teplice - město lázní a Povážská 
Bystrica. Poslední dvě setkání se zatím konala ve 
dvou slovenských městech – v Turčianských Tepli-
cích a v Povážské Bystrici. Turčianké Teplice patří 
mezi nejstarší lázeňská města Slovenska. V Tur-
čianských Teplicích se jako v jediných koupelích 
na Slovensku léčí choroby ledvin a močových cest.  
S úspěchem se zde léčí i choroby pohybového ústro-
jí, hlavně stavy po revmatických zánětech kloubů, 
degenerativní chronická onemocnění, onemocnění 
bederních, kolenních kloubů, zad, poúrazové de-
formace a pooperační stavy pohybového ústrojí. 
Lázně můžete využít i bez zdravotních problémů 
- a to v prostorách moderního lázeňského aquapar-
ku a relaxovat také v krásném prostředí místního 
parku. Zde se jednání vztahovala k připravovaným 
výzvám z evropských operačních programů „Pře-
shraniční spolupráce“ a jejich následné využití při 
spolupráci našich měst v několika odvětvích.

Mgr. Jana Slovenčíková

V tu dobu byla stará zástavba – kro-
mě kostela – zbourána a vyrostlo nové 
panelové a betonové město se satelit-
ními sídlišti. A možná je toto důvod, 
že PB s Holešovem rozvíjí partnerství. 
Holešov si uchoval historický ráz a je 
lákadlem pro obyvatele Pováží pro-
hlédnout si zajímavá místa a umělecké 
exponáty. Pro obě města má význam 
spolupracovat i z hlediska možného 
zapojení se do různých projektů, které 
jsou vypisovány v rámci tzv. příhranič-
ní spolupráce v rámci EU.

Mgr. Rudolf Seifert

V Turčianských Teplicích obecenstvo bavili šermíři. FOTO | Jana Rohanová
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Holešovské dny města se letos obzvláště povedly

Holešov - První polovina května se v posledních 
letech stává dobou, kdy vrcholí kulturní a spo-
lečenská činnost v Holešově formou Dnů města 
Holešova. Seriál akcí se nese v několika základ-
ních větvích. Je to jednak vzdání holdu těm, kteří 
především dělají naše město takovým, jakým je – 
příjemným místem pro život, pro trávení volného 
času, pro vzdělávání dětí a mládeže, tedy spolkům, 
občanským sdružením a osobnostem, které větši-
nou z těchto spolků vycházejí. Druhou větví jsou 
kulturní aktivity – našich obyvatel, našich zahra-
ničních přátel a profesionálních kumštýřů. A třetí 
větví je prezentace našeho města vůči partner-
ským městům, rozvíjení mezinárodního přátelství 
a utužování kontaktů s našimi sousedy. 
Letošní dny města proběhly relativně pozdě – od 
13. do 17. května. Toto posunutí ale mělo bla-
hodárný účinek – oproti dřívějším ročníkům 
podstatně více přálo organizátorům jindy nevy-
zpytatelné počasí. Jakousi předehrou k této mo-
zaice různých akcí bylo předávání grantů z „Akce 
milion“ , tedy příspěvků z Fondu kultury, sportu  
a vzdělávání města Holešova určených na podpo-
ru spolkové činnosti v oblasti sportu, práce s mlá-
deží, kulturních a vlastivědných aktivit. Ve čtvrtek 
13. dubna se sešli ve velkém sále zámku zástupci 
více než sedmdesáti spolků, aby od představitelů 
města převzali poukázky a podepsali smlouvy na 
poskytnutí celkem 2 950 tis. korun určených na 
podporu jejich činnosti. 

Zazněla díla F. X. Richtera
V pátek 15. května se pak rozběhly především 
kulturní aktivity. V rámci festivalu Musica Ho-
lešov se uskutečnil koncert špičkového souboru 
Collegium Marianum, který provedl nastudování 
děl slavného Holešovana, zakladatele hudebního 
klasicismu, mannheimské hudební školy, sklada-
tele, hudebního pedagoga, hudebníka a zpěváka 
Františka Xavera Richtera. 
V sobotní dopoledne pak ožilo holešovské hlavní 
náměstí. U příležitosti výročí sboru dobrovolných 
hasičů (a současně TJ Sokol, neboť tyto dva spolky 
vznikly jako jedna „Tělocvično-hasičská jednota 
Sokol v Holešově“ v roce 1880) požehnal holešov-
ský děkan a farář Jerzy Walczak novou hasičskou 
stříkačku a menší zásahové vozidlo. Následovaly 
ukázky z činnosti obou spolků – uprostřed náměs-
tí zacvičily sokolky sestavu prostných, hasiči (část  
z nich v historických uniformách) předvedli hašení 
požárů pomocí historické ruční stříkačky i nejmo-
dernější hasební techniky, hasičská drobotina uká-
zala v opravdu kouzelných vystoupeních své zna-
losti a dovednosti při hašení i při záchraně lidských 
životů, zájemci se mohli podívat nad střechy hole-
šovských domů z vysokozdvižné hasičské plošiny.
Sobotní odpoledne pak začalo na nádvoří zámku, 
kde díky (po mnoha letech) příznivému počasí 
proběhlo krásné Folklorní odpoledne. Folklorní 
soubory z Martinic, Hulína, Malá Rusava a ti nej-
menší – Zrníčko z TyMy – ukázali nejen nádherné 
kroje z Hané i Valašska, barevné, až oči přecházely, 
ale také krásně nacvičené starodávné zvyky, lidové 
tance i písničky z našeho kraje. Obvyklý zlatý hřeb 

Město slavilo své dny. 
Nechyběla hudba, historie 
a ocenění práce a zásluh 
obyvatel. 

programu, mužský pěvecký sbor Hlahol z Myslo-
čovic, se letos omluvil, ale plně jej nahradil soubor 
ze slovenského Praznova (místní části partnerské 
Považské Bystrice) – smíšený soubor se členy od 
dvaceti do osmdesáti let doslova zvedl Holešova-
ny ze židlí. Divadelně pojaté vystoupení s drama-
tickými prvky, skvělé západoslovenské písničky, 
podávané s velkou chutí a nasazením všech členů 
souboru, krásné karpatské tance – potěšení pro 
uši a oči, plné energie a skvělé nálady.
Sobotní podvečer byl potom věnován nejčestněj-
šímu obřadu – ocenění osobností našeho města  
v sala terreně. 

Osobností města se stal 
František Hostaša
Tou hlavní cenou, Osobností města Holešova za 
rok 2014 a Velkou pečetí města, byl oceněn vý-
znamný organizátor holešovské turistiky Ing. 
František Hostaša. Jako osobnost v oblasti kultury 
byla za rok 2014 oceněna Jiřina Šašková, osobnos-
tí v oblasti volnočasových aktivit se stala Hana 
Stehlíková, za nejlepšího trenéra a organizačního 
pracovníka byl vybrán MUDr. Slavomír Bednář, 
sportovním kolektivem roku 2014 se staly mažo-
retky Arabelky, sportovní nadějí do 15 let David 
Stoklásek, jednotlivcem za sportovní úspěchy do 
20 let se stal Tomáš Navrátil. Všichni ocenění ob-
drželi kromě titulu Pamětní list v deskách.

O umělcích nejen na pódiu…

Sobotní večer byl pak završen koncertem holešov-
ské country skupiny Texas v zámeckém suterénu, 
která zde pokřtila své nové CD a do pozdních noč-
ních hodin dávala k dobru skvělé country „pecky“.
Poslední den, neděle 17. května, začal dopolední 
mší svatou za město Holešov a jeho partnerská 
města. Mše, celebrované holešovským děkanem 
J. Walczakem, se zúčastnili zástupci partnerských 
měst – polské Psczyny, Skawiny, slovenských Tur-
čianských Teplic, Považské Bystrice a z Topolčia-
nek, kde úzké přátelské vztahy pěstují hlavně naši 
a jejich hasiči. Vedení města se několikrát s před-
staviteli partnerských měst sešlo a jednalo, a to 
nejen na slavnostní, ale i na pracovní úrovni. Dále 
se bude rozvíjet spolupráce s těmito městy nejen  
v oblasti kulturní a volnočasové, pokusíme se spo-
lečně získat i dotace a granty na společné projekty 
přeshraničního charakteru, které by např. mohly 
pomoci obnově našich i jejich památek.
A jako již v minulém roce byly Dny města Holešo-
va ukončeny dopoledním nedělním matiné Hole-
šovského komorního orchestru s hosty, nádherně 
znějícímu v klasických skladbách na nádvoří ho-
lešovského zámku. 
Nechceme se účelově chlubit, ale všichni zahranič-
ní návštěvníci našeho města byli nadšeni, ba do-
konce i dojatí našimi kulturními aktivitami a celko-
vým pojetím těchto dnů jako prezentace především 
našich aktivních a obětavých občanů a spolků.

Karel Bartošek

Fe
je

to
n Při organizaci programů se starám ne-

jen o vlastní program, ale také o zázemí 
umělců. 
Ráno po koncertu jsem vezla také hlavní 
umělkyni – flétnistku Janu Semerádo-
vou na nádraží do Hulína a při povídá-
ní jsem se zeptala, jak si odpočinula po 

koncertu, jak se vyspala a jak se jí u nás líbilo.  
Dostala se mně zajímavá odpověď – co já, já vý-
borně, ale Alfredo (Alfredo Bernardini – italský 
hobojista), ten se vůbec nevyspal. Lekla jsem se, 
že nebylo něco v pořádku, ale z odpovědi paní 
Semerádové jsem měla nesmírnou radost. Cituji:
„Nemohl jsem vůbec spát, uvědomil jsem si, 
že jsem hrál koncerty F. X. Richtera, které ještě 
nikdo v takovém komplexu nezahrál, a to bylo 

všechno ještě umocněno tím, že jsme hráli v jeho 
rodném městě - Holešově. Byl to pro mě velmi 
emotivní a nádherný koncert a na Holešov nikdy 
nezapomenu.“ 
V den koncertu přišel Alfredo Bernardini k nám 
do kanceláře a dlouze se snažil stáhnout staré 
noty, které našel dodatečně v hudebním archívu 
a věděl, že 1. věta ze symfonie F. X. Richtera je 
napsána v tom obsazení, ve kterém současně byli  
a která ještě nikdy nespatřila světlo světa a za-
zněla na pódiu poprvé. Posluchači měli možnost 
tuto skladbu slyšet jako přídavek koncertu, což 
bylo neplánované a velmi spontánní. Oceněním 
pro umělce byl samozřejmě dlouhotrvající aplaus 
vestoje…. 

Jana Slovenčíková
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V zámecké zahradě přistál vrtulník. Lidé jásali

Pracovníci sociálních služeb se ptali obyvatel...

Díky dotacím budou peníze na kompostéry i na zateplení budov

Holešov - Uniformy, policejní psi i koně, vrtulník, 
zbraně a vzrušení. V tomto duchu se i letos konal 
tradiční Den policie, který připadl na čtvrtek 21. 
května. Uskutečnil se na nádvoří zámku a ujít si 
ho nenechali žáci škol celého okolí Holešova. 

„Účastnici zhlédli dynamické ukázky zá-
chranných integrovaných složek (hasičů a zdra-
votnické služby), které v součinnosti předvedly 
vyproštění osob z havarovaného automobilu, dále 
akční ukázku zadržení nebezpečného pachatele 
příslušníky vojenské policie, velkou pozornost 
přitáhla ukázka výcviku služebních psů. Tradičně 
nadšený aplaus sklidilo vystoupení oddílu služeb-
ní hipologie ze Zlína,“ uvedla za policejní školu, 
která akci zaštítila, Eva Vichlendová. 

Především pro mladé návštěvníky organi-
zátoři přichystali stanoviště, kde si zájemci mohli 

Holešovský Den policie 
nadchl děti i dospělé. 
Někteří se cítili jako 
opravdoví piloti. 

Holešov - V dubnovém vydání novin Holešovsko 
byli občané osloveni výzvou zúčastnit se dotazní-
kového šetření v oblasti sociálních potřeb občanů 
města Holešova a informovanosti o poskytovate-
lích sociálních služeb. Získané informace budou 
využity pro tvorbu komunitního plánu sociálních 
služeb pro nadcházející období.

Rádi bychom Vás seznámili s výsledky anke-
ty.  Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Holešov jsme obdrželi 22 dotazníků, z toho 6 bylo 
doručeno poštou, jednalo se o dotazník uveřejněný 
a vystřižený z Holešovska, 16 dotazníků bylo vypl-
něno a odevzdáno na Odboru SVZ MěÚ Holešov.  
Ze zpracovaných dotazníků vyplývá, že nejvíce je 
využívána nebo občané mají povědomí, že sociální 
službu využívá někdo z okolí: pečovatelská služba 
14, MěÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví /
dále SVZ/ 8, půjčovna kompenzačních pomůcek 7, 
ošetřovatelská služba 6, Centrum pro seniory Ho-
lešov /dále CpS/ 6, Úřad práce ČR Holešov 5, různé 
volnočasové aktivity 5.  

Na dotaz, jak se o službě nejčastěji dozvědě-
li, respondenti odpovídají: MěÚ - odbor SVZ 8, 
poskytovatelé sociálních služeb 5, rodina, přátelé, 
sousedi, z tisku, internet, elektronický katalog 4.

Na dotaz, jak jsou občané spokojeni se soci-
álními službami, jejich rozsahem a poskytováním 
sociální služby, jsme zaznamenali následující odpo-
vědi: spokojeno 13, částečně 2, ne 1.

Jakou pomoc by klienti nejvíce využívali: bez-
platná sociálněprávní poradna 5, pomoc při hle-
dání zaměstnání 4, sociální bydlení 4, nic nechybí 
4, respondenti postrádají: rozšíření pečovatelské 
služby o víkendech, městskou hromadnou dopravu 
/dále MHD/. V případě zhoršeného zdravotního 
stavu se obrátí občané na: poskytovatelé sociálních 
služeb 9, lékař 8, rodina 6, MěÚ - odbor  SVZ 5, 
dům s pečovatelskou službou 5. 

Na dotaz, zda mají dostatek informací o so-
ciální službě, odpovídají respondenti: ano 9, ne 5.

Na dotaz, co by mohlo vést ke zlepšení infor-
movanosti obyvatel, odpovídají respondenti: více 
informací u lékařů 9, aktualizace průvodce sociál-
ních služeb 5 /pozn. na dotaz, jak jste se o službě do-
zvěděli, odpovídá pouze 1 respondent, že z Průvod-
ce sociálních služeb/; nic, informace jsou dostačující 
5, více informací v Holešovsku 3, u poskytovatelů 3, 
na internetových stránkách města Holešova 3.

Na poslední dotaz, co by chtěli občané v Ho-
lešově zlepšit, odpovídají: osobní doprovod starších 

lidí do města nebo levné taxi pro seniory, rozvoz 
obědů včetně sobot a nedělí, lavičky po městě, chy-
bí veřejné WC, MHD nebo mikrobus, lepší komu-
nikace občan – město.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Holešov děkuje všem občanům, kteří se zodpovědně 
zapojili do dotazníkového šetření a vyjádřili svůj ná-
zor, i když v ojedinělých případech vyslovili respon-
denti i kritické podněty, za které rovněž děkujeme. 

Mgr. Irena Seifertová
koordinátorka komunitního plánování 

sociálních služeb, Odbor SVZ MěÚ Holešov     

Holešov - V popelnicích domácností se stále čas-
těji objevuje takzvaný zelený odpad, proto hodlá 
město Holešov podpořit třídění biologicky rozlo-
žitelného komunálního odpadu a jeho recyklaci. 
Ke zmíněným účelům radnice plánuje zakoupit 
do jednotlivých domácností kompostéry. Obyva-
telé díky tomu šetrně a ekologicky zlikvidují na-
příklad posečenou trávu ze zahrady, spadané listí 
a jiné biologické zbytky. 

Takto bude předcházeno skládkování veške-
rého biologicky rozložitelného materiálu rostlin-
ného původu z jednotlivých domácností a sou-
kromé zeleně. 

Město Holešov připravilo žádost o dotaci  
z primární oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění na-
kládání s odpady spadající pod Operační program 
Životní prostředí. Žádost byla vyhodnocena a za-
řazena mezi úspěšné. Celkové náklady akce jsou 
vyčísleny na 870 051 Kč. Město má v současnosti 
přislíbenu částku ve výši 720 046 Kč na 200 kusů 
kompostérů a 10 kusů velkoplošných objemových 
nádob. Zbylé náklady doplatí z rozpočtu města. 

Projektový tým Městského úřadu Holešov také 
požádal o evropské peníze z Operačního programu 
Životní prostředí na zateplení víceúčelové budovy 
čp. 1400 v ulici Palackého. Žádosti bylo vyhověno  

a Státní fond životního prostředí spolu s Fondem 
soudržnosti se zavázal poskytnout na realizaci zmí-
něného projektu 5 502 816 Kč, přičemž předpoklá-
dané celkové náklady činí 8 759 533 Kč. Zbytek fi-
nančních prostředků uvolní město Holešov ze svého 
rozpočtu. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepel-
ně-izolačních parametrů obálky budovy, zateplení 
obvodového pláště, výměně původních oken a za-
teplení konstrukce střechy. V důsledku uskutečnění 
zateplení se předpokládá především dosažení úspory 
energií a finančních nákladů. Doufáme, že se podaří 
fyzickou realizací akcí naplnit očekávané cíle u obou 
uvedených projektů. Projektový tým města Holešova

vyzkoušet střelbu s laserové pistole, seznámit se 
s různými druhy cestovních dokladů a „ověřit“ 
si jejich pravost, podívat se na ukázku první po-
moci či provést na místě dechovou zkoušku na 
alkohol. „K  prohlídce byl přistaven i služební 
motocykl Yamaha 1300 a služební vozidlo policie  
VW Passat. Nepřehlédnutelné bylo stanoviště spe-
ciální pořádkové jednotky z Ostravy, která přivez-
la ukázat technické prostředky, výstroj a výzbroj. 
Technicky založení účastníci obdivovali robota  
s teleskopickou rukou, kterého mimo jiné přivezli 
pyrotechnici z Olomouce. Naši policisté základ-
ní odborné přípravy bezchybně provedli ukázku 
výcviku donucovacích prostředků a prvky z bo-
jových umění,“ poukázala na atrakce Dne policie 
Vichlendová. 

Svůj „um“ předvedli na nádvoří zámku  
i holešovští strážníci, kteří přizvali ke spolupráci 
Střední odbornou školu ochrany osob a majetku 
Zlín.

Co ale děti i dospělé nadchlo nejvíc, byl be-
zesporu policejní vrtulník, který dopoledne při-
stál v zámecké zahradě. Zcela výjimečně si ho „ci-
vilisté“ mohli detailně prohlédnout nejen zvenku, 
ale i zevnitř. (roh)

Spolek „Každý může pomáhat“
Vás srdečně zve 

Na Čaj o páté
V Kino Klubu (Kino Holešov)
dne 26. 7. 2015 od 17.00 do 20.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu 
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schválila 
program jednání valné hromady společnosti Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., konané 25. 05. 2015.
určila 
zapisovatelkou jednání Ivanu Pařenicovou.
vzala na vědomí 
zprávu o činnosti - hospodaření společnosti Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., za rok 2014.
vzala na vědomí 

Rada města Holešova ze dne 25. května 2015, kde rozhodovala 
ve věcech společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., 
jako jediný společník

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., za rok 2014.
schválila 
rozdělení hospodářského výsledku společnosti Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., za rok 2014 dle před-
loženého návrhu.
schválila 
výši finanční odměny provoznímu manažerovi společ-
nosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., za hos-

podářské výsledky roku 2014 dle předloženého návrhu.
schválila 
výši finanční odměny členům dozorčí rady společnosti 
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., za hospodář-
ské výsledky roku 2014 dle předloženého návrhu.
schválila 
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., 
dle předloženého návrhu.

schválila 
program jednání valné hromady společnosti Technické 
služby Holešov, s. r. o., konané 25. 05. 2015.
vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady spo-
lečnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za rok 2014.
vzala na vědomí 
zprávu o hospodaření společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., za rok 2014.
vzala na vědomí 
předloženou účetní závěrku společnosti Technické 
služby Holešov, s. r. o., za rok 2014.

Rada města Holešova dne 25. května 2015, kde rozhodovala ve věcech 
společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., jako jediný společník

schválila 
rozdělení hospodářského výsledku společnosti Tech-
nické služby Holešov, s. r. o., za rok 2014.
vzala na vědomí 
zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovlá-
danou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou za rok 2014.
schválila 
výši finanční odměny jednateli společnosti Technické 
služby Holešov, s. r. o., za hospodářské výsledky roku 
2014 dle předloženého návrhu.

schválila  
výši finanční odměny členům dozorčí rady společnosti 
Technické služby Holešov, s. r. o., za hospodářské výsled-
ky roku 2014 dle předloženého návrhu.
schválila 
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., dle předlo-
ženého návrhu.
pověřila vedení společnosti a dozorčí radu provést aktu-
alizaci vnitřních směrnic společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o.  

vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu 
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala 
27. dubna 2015.
přerušila projednávání zprávy týkající se uzavření 
smlouvy o poskytování servisních služeb na technické 
vybavení projektu „Technolgické centrum, elektronická 
spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Holešov 
na MěÚ“ se společností Proact Czech Republic, s. r. o., 
Praha 10-Michle;
I rozhodla na základě doporučení hodnotící komise  
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Měs-
to Holešov - zabezpečení provozu informační technicky“ 
pro MěÚ Holešov, a to společností Ing. Ladislav Raab, 
Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 93, IČ 658 31420;
II pověřila starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta uzavře-
ním smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti in-
ženýrské sítě na částech pozemků p. č. 364/1, 364/2, 
364/3, vše v k. ú. Všetuly, pro společnost E.ON Distri-
buce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČO 28085400, zastoupená společností E.ON Česká re-
publika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, 
v souvislosti se stavbou „Všetuly, Dukelská - kabel NN, 
obnova“ dle předloženého návrhu.
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýr-
ské sítě na částech pozemků p. č. 138, 143, 146/1, vše v 
k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., Čes-

10. řádná schůze Rady města Holešova (11. května 2015) mimo jiné
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, 
zastoupená společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se 
stavbou „Holešov, Partyzánská - kabel NN - Režňák“ dle 
předloženého návrhu.
doporučila zřízení věcného břemene - služebnosti in-
ženýrské sítě na částech pozemků p. č. 208/18, 208/19, 
232/3, 335/6, 361/6, 361/8, 394/1, 351, 394/2, 380/1, 
380/2, vše v k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distri-
buce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 
28085400, zastoupená společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvis-
losti se stavbou „Holešov, Příční - vedení NN, obnova“.
schválila uzavření dodatku ke smlouvě, týkající se pro-
dloužení projektu „Systémová podpora rozvoje me-
ziobecní spolupráce v ČR v rámci území SO ORP“ dle 
předloženého návrhu.
schválila uzavření smlouvy č. 14188836 o poskytnutí 
dotace ve výši 432 576,98 Kč ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 
na akci „Ozelenění protihlukového zemního valu u JV 
obchvatu Holešova“ dle předloženého návrhu. 
schválila uzavření smlouvy č. 14189066 o poskytnutí do-
tace ve výši 15 719,35 Kč ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na 
akci „Rekonstrukce stromořadí na hřbitově v Holešově“  
dle předloženého návrhu.
projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí 
rady města za období duben/2015.

projednala informaci MPSV ČR týkající se změny záko-
na č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy podmínkou přiznání sociální 
dávky Doplatek na bydlení u žadatelů užívajících bydle-
ní v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním 
území obce Holešov je od 01.05.2015 souhlas města Ho-
lešova s ubytováním této osoby.
II pověřila místostarostu města Bc. Jaroslava Chmelaře 
a Mgr. Jiřího Mikulenku předložit pravidla pro vydává-
ní závazných stanovisek pro udělování souhlasu města  
s poskytnutím příspěvku Úřadu práce ČR na bydlení.
III  schválila udělení tohoto souhlasu 13 občanům města 
užívajících bydlení v ubytovacím zařízení v Holešově dle 
předloženého seznamu.
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit

podle § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 44 písm. d) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, návrh na poří-
zení změny „Územního plánu města Holešova“, který 
podali Petr Hlava a Stanislava Hlavová, Vitonice 161, 
Bystřice pod Hostýnem.
vzala na vědomí ze závažných organizačních a tech-
nických důvodů vyhlášení pěti volných dní v období 
24.–30.06.2015 na 3. Základní škole Holešov a dvou 
volných dní v období 29. – 30. 06. 2015 na 2. Základní 
škole Holešov.

vzala na vědomí   
informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení 
Rady města Holešova, která se konala 11. května 2015.
  
schválila  
1. pronájem nebytového prostoru - kanceláře č. 102  
o výměře 20,25 m2 v budově Městského úřadu Holešov, 
Tovární 1407, organizaci Česká republika - Úřad práce 
ČR za nájemné 700 Kč/m2 za rok.
 
2. smlouvu o nájmu nebytových prostor s touto organi-
zací dle předloženého návrhu.

11. řádná schůze Rady města Holešova (25. května 2015) mimo jiné
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
výplatu odměn členům a předsedům osadních výborů 
za výkon jejich funkce v období 01. 01. 2014 – 30. 04. 
2015 dle předloženého návrhu.

I projednala výsledky výběrového řízení na obsazení 
funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
ze dne 19. 05. 2015.

II jmenovala 
do funkce vedoucí tohoto odboru Mgr. Michaelu Vaško, 
bytem Holešov, s termínem nástupu nejpozději 01. 08. 2015

doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova schválit
plán financování obnovy kanalizace a plán financování 
obnovy vodovodu dle předložených návrhů.

přijaté usnesení č. 144/2015 - N 3926
Rada města Holešova

I  schválila 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vo-
dovodů se společností Nad Sadovou, s. r. o., Přerov, gen. 
Štefánika 185/38, IČ 29198836, v předloženém znění  
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a II pověřila 
starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta podpisem této  
dohody.

I doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodej trafostanice T39, transformátoru a zemního 
kabelu NN, společnosti E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, na 
pozemku p. č. 3108/1, k. ú. Holešov, vybudované v sou-
vislosti se stavbou „Nízkorozpočtové domy, ul. Bořenov-
ská“ dle předloženého návrhu,
 
II doporučila 
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
na částech pozemků p. č. 3108/1 a 3108/6, oba v k. ú. 
Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., Čes-
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400,  
v souvislosti s prodejem trafostanice T39, transformáto-
ru a zemního kabelu NN dle předloženého návrhu.

schválila 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu Zlínského kraje na zabezpečení akce-
schopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hole-
šov JPO II/1 pro rok 2015 v předloženém znění.

doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova schválit
žádost o poskytnutí neinvestiční finanční dotace na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Holešov JPO II/1 pro rok 2016 za finanční 
spoluúčasti města Holešova ve výši 20 %. 

vydala 
souhlas s umístěním sídla spolku - Sdružení rodičů  
a přátel dětí a školy při 3. ZŠ Holešov, Družby 329,  
z. s., v budově umístěné na adrese Holešov, Družby, 329, 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov, 
na LV 3725 pro k. ú. Holešov - Všetuly.

I vzal  na vědomí 
nabídku přebytečného dlouhodobého hmotného ma-
jetku od příspěvkové organizace Městské kulturní středis-
ko Holešov, p. o., k využití v rámci hospodaření města a
 
II schválila 
odprodej tohoto majetku za podmínek stanovených ve 
zřizovací listině.

přijaté usnesení č. 150/2015 - N 3928
Rada města Holešova
schválila 
1 rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
města Holešova dle zveřejněného programu pro posky-
tování dotací v roce 2015 (tzv. „mimořádné finanční 
dotace“) takto:
- SFK ELKO Holešov, o. s., IČ 26535475, Střelnice 1410, 
Holešov, ve výši 50.000 Kč na oslavy k výročí 110 let od 
svého založení.
- Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, 
Palackého 524, Holešov, ve výši 7.000 Kč na podporu pre-
ventivního vrstevnického programu - PEER PROGRAM.
- CASTELLUM HOLEŠOV - společnost pro obnovení 
kulturního centra v holešovském zámku, IČ 26669072,  
6. května 160, Všetuly, Holešov, ve výši 7.000 Kč na kul-

turní a společenské aktivity v Holešově a propagaci měs-
ta a zámku Holešov.
- Sdružení rodičů a přátel školy při SPŠ a VŠMV, Ho-
lešov, ve výši 5.000 Kč na podporu prevence rizikového 
chování, realizaci preventivních aktivit a podporu PEER 
PROGRAMU.
2. znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle 
předložených návrhů a
 3. úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání, 
spočívající v rozdělení již schválené částky na jednotlivá 
druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle čin-
nosti, na kterou se transfery vynakládají.

přijaté usnesení č. 151/2015 - N 3932
Rada města Holešova
schválila udělení „Pamětního listu“ v deskách Zdeňku 
Grygerovi, bytem Holešov, za vzornou reprezentaci měs-
ta Holešova během své profesionální kariéry. 
 
vzala na vědomí   
výši úhrady za poskytování služeb v příspěvkové orga-
nizaci Centrum pro seniory, p. o., Holešov, v roce 2015 
dle předloženého návrhu.

I revokovala 
usnesení rady města č. RM/73/2015 ze dne 30. 03. 2015 
a část usnesení č. RM/125/2015 - bod 2, ze dne 27. 04. 
2015, týkající se pronájmu nebytových prostor v suteré-
nu budovy čp. 1419 na ul. Pivovarská v Holešově.
 
II schválila 
zveřejnění záměru výpůjčky místnosti č. 011 o vel. 25,72 m2 
v suterénu této budovy. 

Trochu v jiném termínu než v minulých letech pro-
běhne letos výstava holešovských výtvarníků Letní 
iluze. Letos budou holešovští kumštýři vystavovat 
pod tímto názvem výstavy již potřinácté. Vernisáž 
je naplánována na úterý 30. června 2015 v 17.00. 

Díla budou umístěna v zámecké galerii v míst-
nostech 110, 112, 113 + případně v chodbě (nyní 
tam probíhá výstava ZUŠ). 

Zároveň na této expozici bude otevřena výsta-
va staveb Bohuslava Fuchse, takže budou přítomni 
i zástupci se sdružení Foibos a další hosté. 

Prosíme místní umělce – malíře, kreslíře, 
grafiky, sochaře, řezbáře, fotografy aj. – kteří mají 
zájem vystavovat, ať se přihlásí co nejdříve: Ondřej 
Machálek, MKS – zámek, e-mail: machalek@mks.
holesov.cz, Rudolf Seifert, rudolf.seifert@holesov.
cz, m.: 724  030  893. Svoz a instalace děl budou 
probíhat od 15. června na zámku u O. Machálka 
(přízemí vpravo).

R. Seifert

Výstava holešovských výtvarníků
Letní iluze 2015 - od 30. června
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Připraveni do opravdové služby

Ravitalizace holešovských ulic je dokončená

Vzorným pochvala, hřišníkům kyselý citron 

Holešov - Stavební práce na revitalizaci ulic Suši-
lova, Školní, Havlíčkova, Novosady a Národních 
bojovníků v Holešově byly dokončeny. Hlavní 
myšlenkou projektu bylo důstojné propojení po-
likliniky, nádraží, míst pro bydlení a města kva-
litními komunikacemi, ale také doplnění těchto 
komunikací o místa pro krátkodobý odpočinek 
či parkovací plochy. Součástí byla také nápaditá 
úprava prostranství před prodejnou na Novosa-
dech, kde se nachází zřejmě největší komunikační 
uzel pro pěší. Do projektu se ještě podařilo zařadit 
úpravy míst pro odpadové nádoby, úpravy čás-
ti travnatých ploch, výsadbu nových stromů, ale 
také kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení 
s úspornými svítidly technologií LED. U rekon-
struovaného osvětlení ovšem vznikaly problémy  

Slavnostní otevření opravených ulic. 
FOTO | Jana Zapletalová

Obnovy se dočkaly 
ulice Školní, Sušilova, 
Havlíčkova, Novosady 
a Národních bojovníků.

Ve středu dne 27. května 2015 se uskutečni-
lo slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
absolventům střední odborné školy. Slavnostní 
akt proběhl v sala terreně holešovského zámku za 
přítomnosti vedení školy, starosty města Holešova, 
předsedů maturitních komisí, pedagogů, žáků a ro-
dičů. Při příležitosti ukončení studia byli oceněni 

...žlutá růže (Rosa hugonis).
Ztratila se z náměstí Svobody první tý-
den v červnu a moc nám chybí. Před pěti 
lety jsme za ni zaplatili celých 150 Kč. Od 
té doby jsme ji zalévali a těšili se, až bude 
svým květem zdobit veřejné prostran-
ství. Letos začala kvést a zůstalo po ní jen 
prázdné místo.

Zarmoucené město Holešov

Hledá se...

nejlepší žáci nejen za studijní výsledky, ale také za 
reprezentaci školy. Mgr. Miklíková se rozloučila  
s žákyněmi, které po dobu čtyř let aktivně pracova-
ly v domově pro seniory v Holešově. Vedení školy 
poděkovalo také jednotlivým rodičům za čtyřletou 
práci ve Sdružení rodičů a přátel školy. 

Eva Vichlendová

Holešov – Dopravně bezpečnostní akci s výmluv-
ným názvem Kyselý citron uspořádala v polovině 
května holešovská městská policie. Pod dohledem 
sedmi strážníků se do ní 12. a 13. května zapojilo 
jednadvacet dětí z 1. a 2. základní školy. 

„Akce byla zaměřena na nedovolenou jíz-
du na jízdním kole po chodnících, nedovolené 
přecházení pozemní komunikace chodci mimo 
stanovené přechody (ve vzdálenosti do 50 m od 
přechodu) a na překračování nejvyšší dovole-
né rychlosti v obci,“ upřesnil šéf městské policie 
Eduard Dlhopolček. 

Řidiči a cyklisté, kteří předpisy nedodrželi, 
byli od dětí „odměněni“ citrony. Děti a policisté 
takto během dvou dnů pokutovali osmačtyřicet 
přestupců. A jejich reakce? „Vesměs pozitivní  
a s úsměvem,“ dodal Dlhopolček. 

Podobné akce se podle něj budou opakovat. 
Policisté se zaměří na přestupky na silnicích a se 
začátkem školního roku pak také na přestupce  
v okolí škol. „Paním ředitelkám děkujeme za 
vstřícnost a paním učitelkám a dětem za aktivní 
účast,“ uzavřel velitel městské policie. 

Jana Rohanová

s propojením na staré části vedení v nerekonstru-
ovaných ulicích, kde vzniklé poruchy vypínaly 
vedení nové. 

Práce na revitalizaci prováděla společ-
nost Strabag a. s. a celková cena za dílo činí cca  
28,7 mil. Kč. Akce byla spolufinancována z Re-
gionálního operačního programu (ROP) Střední 
Morava ve výši 20,9 mil. Kč.

Revitalizací bylo zrekonstruováno na 5300 
m2 chodníků, 5400 m2 asfaltových komunikací, 
vyměněno 57 sloupů a svítidel veřejného osvětlení 
včetně kabeláže, vybudováno 47 nových parko-
vacích míst, osazeno 50 ks městského mobiliáře  
a vysázeno 35 stromů.

Děkujeme tímto všem za trpělivost při pro-
vádění takto náročných stavebních prací a věříme, 
že provedené úpravy budou přínosem pro kvalitní 
bydlení a důstojné využívání veřejných prostran-
ství v našem městě.  

Ing. A. Trněný, Ing. St. Julíček

V těchto dnech si připomínají naši dobří 
kamarádi

Eva a Tomáš Krejčí z Holešova
své krásné výročí sňatku
Evičko a Tomášku, k Vašemu krásnému 
výročí přejeme všechno nej, když se budete 
mít i tak nadále rádi, furt Vám bude hej.
Štěstí, lásku, zdravíčko a k tomu Boží po-
žehnáníčko, to je naše přáníčko!
K tomu všemu ať sluníčko svítí, v Holešově 
či v Rohálově ještě dlouhé spolužití.
Kamarádi Vaňharovi z Holešova a Fryštáku



Červen 2015 11

Tvrzí se nesla vůně právě upečeného chleba

Kurovice - Každoročně  výpravnější, stále zajíma-
vější a programem nabitější jsou Historické dny na 
tvrzi Kurovice – velkolepá přehlídka skupin histo-
rického šermu, historického tance a divadla a kapel 
hrajících dobovou hudbu. V sobotu a neděli 6. a 7. 
června se  Kurovice  opět zaplnily lidem zbrojným, 
mušketýry, rytíři, katy a šermíři všelijakými, všemi 
pod vedením a velením majitele tvrze ing. Martina 
Maliny, jinak též hrabě Malina zvaného. V sobotu 
dopoledne za střelby z mušket i děla předal hrabě 
Malina starostce Kurovic Mgr. Lence Koutné slav-
nostně klíče od tvrze a ona mu se svou družinou 
pěkně po staročesku za všechny sedláky, podsed-
ky, chalupníky i ostatní chasu kurovickou srdeč-
ně poděkovala. A potom se až do neděle na tvrzi  
i v jejím předhradí přímo valil neskutečně boha-
tý program – vystoupení šermířů střídaly ukázky 
dobových tanců a koncerty proslulých kapel, jako 
jsou Quanti Minoris či Rabussa. Na tvrzi samé pak 
probíhaly odborné přednášky o jejím stavebním 
vývoji i o druzích historických zbraní, kolem tvrze 
si zájemci mohli prohlédnout ležení středověkých 
i barokních vojsk, ochutnat na ohni připravované 
speciality z dávných dob včetně zcela čerstvého,  
v nově postavené peci právě upečeného chleba.  
A samozřejmě jedním z vrcholů těchto dnů byl 
Kurovický Mortschlag, soutěž šermířských cho-
reografií z celého Království českého i Markrabství 
moravského. Prostě skvostná zábava, dostávající už 
silně nadregionální či dokonce evropský rozměr!

Karel Bartošek
 FOTO | OÚ Kurovice

Martinická Omladina vítala císaře a ruského cara

Kroměříž - V sobotu 23. května tomu bylo 130 
let, co se v Kroměříži sešli rakouský císař Franti-
šek Josef I. a ruský car Alexandr III. Město si tuto 
událost připomnělo velkolepou oslavou. A nechy-
běla při tom ani martinická Omladina. 

„Pro Kroměříž bylo toto setkání významnou  
společenskou událostí, jejíž průběh byl velkole-
pý. Program začal v dopoledních hodinách pří-
jezdem parního vlaku na nádraží, kde proběhlo 
přivítání obou panovníků. Poté prošel slavnostní 
průvod městem v dobových stejnokrojích, vo-
jenských uniformách v doprovodu krojovaných 
Hanáků, kde se o půl jedenácté dopoledne na 
Velkém náměstí uskutečnila přehlídka účastníků 
včetně celodenního programu spolu s programem  
v Podzámecké zahradě - prohlídka Arcibiskupské-
ho zámku, zahrady, ukázky dobového vojenského 
úmění a jiné, ale i v neposlední řadě  jarmark 
lidových řemesel a další kulturní akce,“ uvedl 

Spolek zatančil na Velkém 
náměstí v Kroměříži 
hanáckou besedu. 

V Kurovicích se konala 
akce s názvem Den na 
tvrzi. 

vedoucí kulturního sdružení Omladina v Marti-
nicích Drahoslav Bojnanský. 23 členů spolku spo-
lečně s dalšími zúčastněnými soubory zatančilo  
v hlavním programu na Velkém náměstí hanác-
kou besedu. Po této ukázce byl volný program 
přítomných účastníků dle vlastního výběru. „Bylo 
jen velkou škodou, že nebylo vlídnější počasí, ne-
boť bylo velmi chladno a nechyběl ani déšť,“ zali-
toval vedoucí. 

(roh)

MIKROREGION

1. července – 27. září, 
zadní zámecká galerie

Letní iluze XIII.
Vernisáž: 30. června 2015, 
17.00 hodin
Tradiční výstava z tvorby výtvarníků 
holešovského regionu.
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Městský úřad Holešov, útvar územního plánování 
a architekta města (dále jen „pořizovatel“) jako or-
gán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst.1 písm. 
c) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  
a v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22 sta-
vebního zákona a ve spojení s částí šestou - § 171 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen  „správní řád“), 
oznamuje konání veřejného projednání návrhu 
opatření obecné povahy Územního plánu Ku-
rovice, (dále jen „návrh“), které se uskuteční dne  
01. 07. 2015 v 1700 hod. v zasedací místnosti 
obecního úřadu v Kurovicích.

Předmětem návrhu je komplexní řešení 
Územního plánu Kurovice, vymezeného katas-
trálním územím Kurovice.

Návrh je vystaven k nahlédnutí ode dne vy-
věšení veřejné vyhlášky do konce lhůty pro uplat-
nění připomínek, námitek a stanovisek (tj. od 27. 
05. do 08. 07. 2015 včetně) u pořizovatele, dv. č. 
315 a na Obecním úřadu Kurovice. Úplné zně-
ní návrhu je zveřejněno na webových stránkách 
města Holešova na adrese: http://www.holesov.cz/
mestsky-urad/utvar-uzemniho-planovani-a-ar-
chitekta-mesta/uzemne-planovaci-dokumentace-
-rozpracovana/uzemni-plan-kurovice

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

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

Pozvání na veřejné projednání návrhu opatření 
obecné povahy Územního plánu Kurovice

vebního zákona, tj. odůvodnění námitky, údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadří-
zený orgán dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona 
uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání stanoviska k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připo-
mínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám 
ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být 
v  souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny 
písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpi-
sem osoby, která je uplatňuje.

Stanoviska, námitky a připomínky podávejte 
písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský 
úřad Holešov, útvar územního plánování a archi-
tekta města, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

   
Ing. Petr Klenner 

referent útvaru územního plánování
a architekta města 

Městský úřad Holešov, útvar územního plánová-
ní a architekta města (dále jen pořizovatel) jako 
orgán obce příslušný podle ust. § 6 odst. 1 písm. 
c) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánová-
ní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
oznamuje v souladu s ust. § 55 odst. 1 a za použití  
§ 47 odst. 2 stavebního zákona projednání návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Ludsla-
vice v  uplynulém období 2011–2015 (dále jen 
Zpráva).

Návrh Zprávy je vystaven k  veřejnému na-
hlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné 
vyhlášky, tj. od 29. 5. 2015 u pořizovatele (Měst-
ský úřad Holešov, útvar územního plánování  
a architekta města, Masarykova 628, dveře č. 315) 

Oznámení o projednání návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Ludslavice 
v uplynulém období 2011–2015

na Obecním úřadu Ludslavice na internetových 
stránkách města Holešova www.holesov.cz 

Patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední 
desce se považuje veřejná vyhláška za doručenou.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhláš-
ky může každý v souladu s § 47 odst. 2 stavebního 
zákona k  návrhu Zprávy uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky. K  později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží. 

Své připomínky podávejte písemnou formou 
a zasílejte na adresu MěÚ Holešov, útvar územní-
ho plánování a architekta města, Masarykova 628, 
769 17 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová 
útvar územního plánování

a architekta města

Městský úřad Holešov, útvar územního plá-
nování a architekta města (dále jen „pořizovatel“) 
jako orgán obce příslušný dle ust. § 6 odst.1 písm. 
c) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánová-
ní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
v souladu s §52 odst. 1 ve vazbě na §53 odst. 2, 
§20 a §22 odst. 1 stavebního zákona a ve spojení  
s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného
návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Roštění

správní řád, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), oznamuje opakované veřejné 
projednání upraveného návrhu opatření obecné 
povahy Územního plánu Roštění (dále jen upra-
vený návrh), které se bude konat v pondělí 22. 6. 
2015 v 16.00 hod. na Obecním úřadu Roštění. 

K  opakovanému veřejnému projednání po-
řizovatel přistoupil z  důvodu podstatné úpravy 
návrhu územního plánu po veřejném projednání. 
Předmětem opakovaného veřejného projednání 
upraveného návrhu jsou pouze části řešení, které 
byly změněny od veřejného projednání. 

Upravený návrh je vystaven v tištěné podobě 
k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné 
vyhlášky do konce lhůty pro uplatnění připomí-
nek, námitek a stanovisek (tj. od 19. 5. do 29. 6. 
2015 včetně) u pořizovatele na Městském úřadu 
Holešov, útvaru územního plánování a architek-
ta města, Masarykova 608, Holešov, dveře č. 315, 
Obecním úřadu Roštění, č.p. 144, Roštění a zve-
řejněn na internetových stránkách města Holešo-
va www.holesov.cz.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného 
veřejného projednání může každý uplatnit své 

připomínky a dotčené osoby námitky, a to k čás-
tem, které byly od veřejného projednání změ-
něny. Námitky proti měněným částem územní-
ho plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků  
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí ob-
sahovat požadavky uvedené v § 52 odst. 3 staveb-
ního zákona, tj. odůvodnění námitky, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva  
a vymezení území dotčeného námitkou.

K později uplatněným připomínkám a ná-
mitkám se nepřihlíží.

Námitky a připomínky musí být v  souladu  
s § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatněny písem-
ně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem 
osoby, která je uplatňuje.

Námitky a připomínky podávejte písemnou 
formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Hole-
šov, útvar územního plánování a architekta města, 
Masarykova 628, 769 17 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová 
útvar územního plánování

a architekta města

PŘIJMEME 
BRIGÁDNÍKY 
PRO STÁNKOVÝ PRODEJ
MERUNĚK
V OBDOBÍ ČERVEN – 
ČERVENEC – SRPEN
PODROBNÉ INFORMACE:
MOBIL: 775 666 229
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Noc kostelů - kouzelný večer plný překvapení

Chystá se další holešovský Týden židovské kultury
I letošní ročník nabídne spousty zajímavostí, zábavy i poučení 

Holešov - Hledáme-li ve skoro nepřeberné nabíd-
ce různých kulturních akcí v Holešově něco hod-
ně tajemného, pohádkového a poetického, je to na 
prvním místě již tradiční Noc kostelů. Holešov-
ská farnost pod vedením děkana Jerzy Walczaka, 
s neúnavnou organizátorskou energií technické 
asistentky Věry Škrabalové  a s přispěním desítek 
obětavých farníků i jejich přátel a známých letos 
nejen že navázala na dřívější ročníky, spočívající 
ve zpřístupnění a oživení přece jen pro většinu 
smrtelníků tajemných míst – obou holešovských 
kostelů a kaple sv. Martina a jejich zákulisí, ale 
program naplnila opravdu skvělým, originálním 
a k onomu tajemnu a pohádkovosti přispívají-
cím  programem. Pátek 29. května ožil farní – dě-
kanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, filiální  
(a bývalý klášterní) kostel sv. Anny a kaple a býva-
lá ochranovna sv. Martina desítkami akcí, aktivit  
a milých setkání.  

Poučení průvodci do pozdních nočních ho-
din prováděli zájemce nejen v běžně přístupných 
prostorách, ale i v částech, které jsou návštěvní-
kům uzavřené – ve věžích obou chrámů, v kůrech 
a na nich umístěných varhanách (na které si mohl 
hudebně zaměřený návštěvník i zapreludovat), ve 
farní knihovně u sv. Martina. Souběžně probíhaly 
doprovodné akce – ve farním kostele soutěž pro 
děti, které měly pomocí  dotazů na kostýmova-
né figuranty  poznávat  postavy z bible a svaté,  
ochutnávka mešních vín v oratoři kostela, kde se 
role sommeliéra ujal holešovský děkan Walczak, 
ochutnávka lahůdek připravených holešovskými 
farnicemi v sakristii kostela, u sv. Martina  velkole-
pá prezentace holešovské Charity včetně možnosti 
změřit si tlak či cukr v krvi, prezentace výuky ná-
boženství a činnosti farního společenství mládeže 
a turnaj ve stolním fotbale, u sv. Anny výstava sbír-
ky kropenek z pozůstalosti Dr. L. Bartoška.

Vrcholem Noci kostelů pak byly opravdu 
vybrané noční programy. Začaly velmi milým 

I holešovské kostely se otevřely.  FOTO | Jana Zapletalová

Ani letos nechyběla 
oblíbená akce. Veřejnosti 
se otevřely oba holešovské 
svatostánky.

Ve dnech 28. července – 2. srpna 2015 bude v Hole-
šově probíhat tradiční Festival židovské kultury Ha- 
-Makom, nad kterým v letošním roce převzaly zášti-
tu vzácné osobnosti včetně prezidenta České repub-
liky Miloše Zemana, ministra kultury Mgr. Herma-
na, velvyslance státu Izrael Garyho Korena a dalších. 

Slavnostní zahájení festivalu za přítomnosti 
hostů bude probíhat v úterý 28. července 2015  
v 17 hod. ve velkém sále zámku Holešov, současně 
s vernisáží fotografií Jindřicha Buxbauma. 

Program letošního ročníku je zaměřen k vý-
ročí 70 let od konce II. světové války a návštěvníci 

v něm naleznou možnosti prohlédnutí židovských 
památek  Holešova, odborné přednášky, besedy, 
jedinečné koncerty s židovskými kořeny a do-
konce také OPEN AIR koncert na závěr festivalu 
- muzikálové melodie z filmu „Šumař na střeše“ 
na motivy amerického muzikálu Fiddler on the 
Roof podle knihy Šoloma Alejchema v podání 
čtyř uměleckých souborů – Cimbálové muziky 
Primáš, Tupá Šídla, tanečního souboru RUT a fol-
klorního souboru Haná Přerov.

V rámci festivalu bude také WORDLCAMP 
– brigáda dobrovolníků (10 dobrovolníků) ve spo-

lupráci s INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 
Praha), kteří budou pomáhat při úpravách židov-
ského hřbitova a s organizací festivalu. 

V letošním roce se můžete opět těšit na gur-
mánské židovské speciality -  dobré jídlo a pití, 
židovské pečivo a košer víno, které budou nabízet  
po celý týden v restauraci Na Starém pivovaru.

 Festival zakončíme návštěvou židovských 
památek v Mikulově, která se uskuteční v neděli  
2. srpna.  Přesný program festivalu najdete na: 
www.holesov.info 

Mgr. Jana Slovenčíková

„živým obrazem“ nejmenších, malých i těch vět-
ších ministrantů Poslední večeře, komentovaným 
čtením z evangelia a hudebním doprovodem 
holešovské scholy ve farním kostele. Již tradiční 
koncert Holešovského komorního orchestru Ivo 
Kurečky ve filiálním kostele sv. Anny potvrdil 
jak skvělou kondici tohoto orchestru, tak nemé-
ně skvělou akustiku tohoto nádherného prosto-
ru. Kromě kmenových hráčů HKO se předvedli 
mimo jiné také nezapomenutelní hosté – klarine-
tistka Klára Míčová okouzlila posluchače klarine-
tovým koncertem F. V. Kramáře stejně jako Tereza 
Frgalová svým vyzrálým pěveckým výkonem do-
jala při provedení Dvořákových Biblických písní.

A v pozdních večerních a časných nočních 
hodinách pak zcela ohromilo početné obecenstvo 
v děkanském chrámu provedení hry A. Dědičíko-
vé „Sv. Jan Sarkander“. Kostýmní, velkoryse pojaté 
drama posledních dní života holešovského světce 
v provedení  ryzích amatérů z holešovské farnosti 
nadchnulo i ty, kteří jsou zmlsáni sice profesio-
nálním, ale mnohem méně prožitým herectvím 
prezentovaným v televizi. A závěrečný, opět již 
tradiční koncert Psallite Deo, složený ze sladkých 
náboženských zpěvů z Taizé v podání Holešov-

ského chrámového sboru se zamyšleními na téma 
jednotlivých písní a závěrečné požehnání městu 
a jeho obyvatelům potom představovaly klidnou, 
rozjímavou tečku za velmi širokým a náročným 
programem.

Skoro osm set návštěvníků Noci kostelů (po-
čítaných podle perníčků, rozdávaných u vchodů 
do všech tří přístupných objektů, naplněných 
mimořádně zajímavým programem) si tentokrát 
více než přišlo na své. Krása a tajemno, znásobe-
né tisícovkami rozžehnutých svíček, které většinu 
času vytvářely atmosféru dávno minulých dob, 
kdy návštěva chrámu byla běžnou, denní činností 
našich předků, hluboce působily na duše všech. 
A je opravdu obdivuhodné a následováníhodné, 
že celý tento mimořádně složitý a velkorysý pro-
gram, odehrávající se na třech místech najednou, 
byl zajištěn skoro výhradně nadšenými amatéry či 
laskavými profesionály (jako je HKO), kteří věno-
vali svůj volný čas a veškerý um této dobré a bo-
hulibé věci a nechtěli žádné honoráře, neúčtovali 
si žádné náklady – takže je vidět, že se lze pobavit 
a strávit vrcholné kulturní zážitky zcela zdarma 
díky dobrovolníkům a obětavým nadšencům.

Karel Bartošek

KULTURA
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Slavné housle „stradivárky“ zněly na mimořádném 
koncertu v Holešově. Hrála virtuoska Esther Yoo

Holešov - Devatenáctiletá americká houslistka Es-
ther Yoo vystoupila na mimořádném koncertu fes-
tivalu Musica Holešov – 25. května v atraktivním 
prostředí velkého sálu holešovského zámku spolu 
s orchestrem Czech Virtuosi a dirigentem Jakubem 
Kleckerem. 

„Esther Yoo patří k největším talentům na-
stupující mladé generace houslistů. Po vítězství ve 
slavné Sibeliově houslové soutěži v Norsku se její 
mezinárodní kariéra rozjíždí závratným tempem. 
Způsob, jakým Esther na housle hraje a jak se na 
pódiu prezentuje, je velkým zážitkem – dokládají 
to nadšené kritiky a ohlasy z koncertních sálů po 
celém světě,“ řekl dramaturg festivalu Musica Ho-
lešov Karel Košárek.

 Esther Yoo se představila již po celém světě 
včetně světových pódií, jako je Royal Albert Hall 
v Londýně, Carnegie Hall v New Yorku, Tel Aviv 
Opera House a v mnoha dalších sálech světa. Úspě-
chy slaví také při světových soutěžích. Spolu s pa-
nem Josefem Špačkem se zúčastnila mezinárodní 
soutěže královny Alžběty v Bruselu. Hraje na vzác-
ný nástroj z dílny Stradivariho z roku 1704 „Princ 

Devatenáctiletá houslistka 
oživila festival Musica 
Holešov. 

Holešov - Už potřetí se Holešov zapojil do celore-
publikové akce Férová snídaně a v sobotu 9. květ-
na se téměř čtyřicet lidí sešlo v zámecké zahradě, 
aby společně posnídali a vyjádřili tak podporu 
spravedlivému obchodu se zeměmi třetího světa 
a lokálním producentům. Organizace se i tento-
krát ujali místní skautky a skauti, kteří přichystali 
domácí vajíčkovou pomazánku, upekli brownies 
z fairtradové čokolády a třtinového cukru a po-
dávali fairtradový čaj a kávu. Další dobroty jako 
rebarborový koláč nebo domácí chleba přinesli 
samotní návštěvníci. 

Podobně férově se snídalo i na dalších třech 
stech místech po celé České republice. Fair trade 
dává lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ame-
riky možnost uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek. Zemědělci dostávají za svou kávu 
nebo kakao spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohle-
dem na životní prostředí a jejich děti mohou cho-
dit do školy. A zájem o fair trade v ČR roste. Za 
výrobky se známkou FAIR TRADE čeští zákazníci 
loni utratili celkem 203 milionů korun.

Skautky a skauti Holešov

Moravské děti nespí a koncertují

Holešov - Místní dětský sbor Moravské děti pod 
vedením sbormistryně Mgr. Lenky Poláškové a za 
klavírního doprovodu Martiny Mergentálové má 
za sebou náročný měsíc. Úspěšně reprezentovali 
na VII. Jihočeském festivalu dětských sborů Vl-
tavské Cantare, který se konal ve dvou jihočeských 
městech – a to v Českých Budějovicích a Českém 
Krumlově. 

Druhý koncert byl ve Zlínském kraji, kde 
jsme měli možnost koncertovat na Open Air kon-
certu v rámci 55. Mezinárodního filmového festi-
valu pro děti a mládež „FILMFEST“ s  DASHOU 
& Pajky Pajk Quintetem.

Třetí koncert se konal v Olomouci v rámci 
svátků města, kde jsme byli nominovaní Unií čes-
kých pěveckých sborů zahajovacím koncertem na 
největším českém Mezinárodním festivalu Svátky 
písní Olomouc 2015, kterého se v letošním roce 
zúčastnilo přes 38 sborů z osmi zemí a sešlo se 
přes 1100 zpěváků. 

A co nás čeká? Moravské děti se připravují na 
33. Mezinárodní sborový festival v řecké Preveze, 
kde budou soutěžit v kategorii dětských sborů do 
19 let začátkem července.

Ráda bych vyjádřila poděkování nejen zpě-
vákům a jejich rodičům, ale především městu Ho-
lešov, které Moravské děti pravidelně podporuje  
z grantů Akce milion.

Za Moravské děti Mgr. Jana Slovenčíková

FOTO | archiv pěveckého sboru

Mladí zpěváci nedávno 
přijeli z jižních Čech, nyní 
se chystají do Řecka.

Výzva pro nové zpěváky a zpěvačky Morav-
ských dětí

Zpíváte rádi a chceme být s námi?
Moravské děti vyhlašují
• konkurz na nové členy sboru – a to v pátek  

26. června 2015 v 17.00 hod. – sborová zkušeb-
na DUHA, Školní 1582, Holešov.

• Letní soustředění sboru se koná od 17.–20. srp-
na 2015 na Rusavě. Informace: J. Slovenčíková 
– slovencikova@vony.cz

Obolensky“, který jí zapůjčil soukromý sběratel.  
Esther Yoo se dostala do prestižního výběru mla-
dých talentů, které podporuje BBS po celém světě.

V programu zazněly skladby W. A. Mozarta 
– Předehra k opeře Don Giovanni, A. Glazunov – 

Koncert pro housle a orchestr a moll op. 82, P. I. 
Čajkovskij – Waltz - cherzo, op. 34 a Felix Mendel-
ssohn-Bartholdy - Skotská symfonie.

Jana Zapletalová

Skauti snídali férově

Prodám rodinný dům 
se zahradou a garáží v Holešově – Novo-
sady. Cena dohodou. 

Kontakt 776 773 600. 
Ne RK
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Na zámku otevřeli výstavu roku: Burianova díla

Společenská kronika

Holešov - Největší výstavu sezony – výstavu 
Zdeňka Buriana Z prvohor na Divoký západ ote-
vírá zámek Holešov. Výstava se koná v Zámecké 
galerii holešovského zámku u příležitosti Buria-
nova 110. výročí narození. Záštitu nad akcí pře-
vzal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. 

„Jsou dvě jména českých výtvarníků, která 
zná každý Čech – Lada a Burian. Výstavu Lady 
jsme tady měli před třemi lety, Buriana veřejnosti 
představujeme teď,“ vysvětlil ředitel MKS Holešov 
Pavel Chmelík.

Expozice vznikla spojením 14 sbírek sou-
kromých majitelů, sbírky Památníku národního 
písemnictví Praha, Zoo Dvůr Králové nad Labem 
a jeden obraz zapůjčilo také město Bystřice pod 
Hostýnem. Do Zámecké galerie je soustředěno 
250 originálů prezentujících autorovu vrcholnou 
tvorbu od počátku 30. let do 60. let minulého 
století.  „Díky vstřícnosti sběratelů a možnostem, 
které jsme měli, vznikala tato výstava bez kompro-

Při otevření výstavy byli i zástupci města. 
FOTO | Dana Podhajská

Až do konce září jsou 
v Holešově k vidění 
dechberoucí díla známého 
malíře. 

misů. Je unikátní koncentrací kvality a koncepcí 
skutečné cesty kolem světa v rovině časové i pro-
storové,“ přiblížil expozici její kurátor Rostislav 
Walica. 

Výstava je pojata jako cesta kolem světa  
v čase i prostoru. První sál je věnován pravěku, 
kde bude vystavena asi pětina děl včetně slav-
ných školních obrazů. Zbylé dva sály patří dob-
rodružné literatuře. Mezi obrazy jsou skutečné 
perly - například celý cyklus pětapadesáti ilustrací 
k mayovkám, který nikdy v takovém rozsahu na 
jedné ploše vystaven nebyl. Obdobně jedinečný 
je například také pastózní olej afrického kupce 
Haussa, který nikdy nebyl vystaven a veřejnost jej 
v Holešově spatří poprvé. Takových děl je v expo-
zici hned několik  - například nikdy nevydaná ani 
nevystavená obálka ke knize J. O. Curwooda Od-
vážná Marge O´Doonová. 

Součástí expozice je kinosál, ve kterém bude 
promítán film Jana Moravce z roku 1964 Soumrak 
indiánů v díle Zdeňka Buriana. 

Městské kulturní středisko Holešov při-
pravuje k projektu Zdeněk Burian Z prvohor na 
Divoký západ výstavu dětských výtvarných prací  
s názvem Zdeněk Burian očima dětí. Zapojí se do 
ní děti ze ZUŠ Holešov a široké veřejnosti. Výstava 
bude otevřena 1. 7. v pátém výstavním sále a Buri-
anovu výstavu originálů příjemně doplní. 

Mgr. Dana Podhajská

Zámek Holešov vyhlašuje výtvarnou soutěž pro 
děti Zlínského kraje Zdeněk Burian očima dětí. 
Soutěž navazuje na výstavu Z prvohor na Di-
voký západ, která se koná v Zámecké galerii do  
27. září a představuje výběr toho nejlepšího z tvor-
by Zdeňka  Buriana.  

Inspirovány slavnými školními obrazy pravě-
kých lidí a zvířat, ale i obrázky dobrodružných vý-
prav  z méně slavných mayovek a verneovek mo-
hou děti kreslit a malovat cokoli, co je ve spojitosti 
s dílem geniálního malíře a ilustrátora napadne. 

Práce malých výtvarníků budou průběžně 
zařazovány do samostatného výstavního sálu, kte-
rý přímo navazuje na Burianovu výstavu, a budou 
vystaveny až do 27. září. Soutěž v září zakončí 
slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen z edice 
nakladatelství Primus a z DinoParku Vyškov, kte-
rý dětem do soutěže věnuje dárkové balíčky včet-
ně volných vstupenek. 

Obrázky mohou děti posílat e-mailem na 
soutez@mks-holesov.cz, poštou na adresu Dana 
Podhajská, MKS Holešov, nám. F. X. Richtera 190, 
Holešov 769 01 anebo přinést osobně do Městské-
ho informačního centra se sídlem na zámku v Ho-
lešově.  Uzávěrka soutěže je 31. srpna 2015.

Soutěž pro děti 
Sňatky
Alena Pechalová - Míškovice
Petr Vybíral - Míškovice
Veronika Boledovičová - Holešov
Zdeněk Loun - Liboš
Pavla Dujková - Holešov
Stanislav Kučera - Kojetín
Veronika Krajcarová - Holešov, č. Tučapy
Josef Chovanec - Holešov, č. Tučapy
Pavlína Spáčilová - Kostelec u Holešova
Milan Benešovský - Holešov
Iveta Kuricová - Fryšták
Martin Vrána - Holešov
Milada Janalíková - Holešov
Jiří Klezl - Odry
Miroslav Bílek - Rusava
Zuzana Svobodová - Holešov
Andrea Doláková - Roštění
David Vykoukal - Holešov
Martina Krejčí - Chvalčov
Ondřej Syřena - Holešov
Irena Vyňuchalová - Žeranovice
Josef Rajmon - Olomouc

Jubilanti - červen 2015
František Daněk - Holešov
Vlasta Lukešová - Holešov
Žofie Košinová - Holešov
Kristina Adamová - Holešov
Jindřich Háp - Holešov
Zlata Chmelíková - Holešov
Drahomíra Bobalíková - Holešov
Věra Zapletalová - Holešov
Blanka Gajová - Holešov
Ladislav Pátek - Holešov
Marie Kutrová - Holešov
Františka Malotová - Holešov, č. Količín
Zdeněk Čada - Holešov
Lubomír Kojetský - Holešov

Marie Svačinová - Holešov
Pavel Kopásek - Holešov
Jiří Kolařík - Holešov
Štefan Haviar - Holešov
Anna Rozsypalová - Holešov, č. Žopy
Anna Bílková - Holešov
Marie Kadlecová - Holešov
Anna Tupá - Holešov
Ludmila Chalupová - Holešov
Ladislav Chytil - Holešov, č. Tučapy

Narození
Vojtěch Jurčík - Holešov
Miroslav Beňa - Holešov, č. Žopy
Josef Tobolík - Holešov
Eliška Saňáková - Holešov
Julie Vyrobíková - Holešov
Adéla Trhlíková - Holešov
Roman Soukup - Holešov, č. Žopy
Julie Štěpáníková - Holešov

Úmrtí
Marie Klučarová - Holešov
Marie Pomajbíková - Holešov
Marta Hrubá - Holešov
Ludmila Foukalová - Holešov
Miroslav Palla - Holešov
Marie Hápová - Holešov
Anežka Tatýrková - Holešov
Josef Šimík - Holešov, č. Tučapy
Emilie Strnadelová - Holešov
Irena Agnerová - Holešov, č. Žopy
Marie Mlčáková - Holešov
Aloisie Vaňharová - Holešov, č. Žopy
Karel Kudla - Holešov
Drahomíra Dubničková - Holešov
Stanislava Smýkalová - Holešov
Ivan Kaul - Holešov
Antonín Nevřala - Holešov J. Medková
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Pasuji tě do stavu čtenářského, znělo zámkem

Zámek obsadili ještěři a opičkyDěti ze 3. ZŠ 
navštívily synagogu

Holešov - Sto čtyřicet prvňáčku z Holešovska pa-
sovali začátkem června do stavu čtenářů pracovní-
ci Městské knihovny Holešov. Speciální čtenářskou 
placku, knihu a drobné dárečky si děti převzaly v zá-
mecké sala terreně od rytíře Brtníka z Brtníku, Ma-
cha a Šebestové a Malé čarodějnice. Slavnost završila 
celoroční spolupráci holešovské knihovny s peda-
gogy a dětmi z prvních tříd. Předcházely jí besedy, 
návštěvy knihovny a výtvarná soutěž. Letošní počet 
pasovaných malých čtenářů je přitom rekordní -  
o speciální ceremoniál, který se dětem moc líbil, 
projevily zájem všechny tři holešovské základní ško-
ly a také základní škola v Přílepích a Martinicích. 

„Počet nejmladších čtenářů v posledních dvou 
letech roste, což je příjemné. V roce 2011 jsme jich 
neměli ani pět set, loni jsme registrovali pět set de-
vadesát šest dětí. Takové množství prvňáčků ale le-
tos pasujeme vůbec poprvé,“ řekla k akci vedoucí 
Městské knihovny Irena Železná.

 Přejeme malým čtenářům, ať se jim písmenka 
nepletou!   Dana Podhajská Prvňáčci už jsou čtenáři. Slavnostně tuto skutečnost stvrdili v zámku. FOTO | Dana Podhajská

Už tradiční a oblíbená akce 
pro prvňáčky letos měla 
rekordní účast. 

Holešov - Evropské turné nejmenších živých opi-
ček světa, vybraných druhů ještěrů, nevídaných 
druhů ryb, hadů a největších afrických želv mělo 
6. června premiéru na zámku Holešov. V Česku 
nebývalý výstavní projekt představí jedny z nej-
zajímavějších a zároveň nejohroženějších živo-
čišných druhů na planetě. Po celé léto budou mít 
návštěvníci možnost dostat se do jejich bezpro-
střední blízkosti, některé vzít do rukou a dokonce 
si je i koupit. Výstava se koná v zadní části Zámec-
ké galerie od 6. 6. do 13. 9. 

„Nikdy se tady nic podobného nekonalo, 
i když výstavy zvířat koncipované pro historic-
ké objekty z minulosti známe. Naše originalita 
je však v tom, že návštěvníkům nabízíme přímý 
kontakt se zvířetem. Pokud se návštěvník rozhod-
ne, že si zvířátko chce koupit, odejde ze zámku 
nejen s ním, ale i s kompletním vybavením pro 
chov,“ přiblížil projekt ředitel MKS Holešov Pavel 
Chmelík. Vzácné druhy tamarínů a kosmanů, pa-

Holešov - Sto dvacet dětí z družiny 3. Základní školy 
v Holešově navštívilo Šachovu synagogu a seznámilo 
se s historií holešovského židovství. Některé z nich 
zde byly poprvé, jiné správce a průvodce Vratislava 
Brázdila mile překvapily tím, kolik toho vědí. „Tyto 
akce mají pro děti velký smysl, byli jsme velmi spoko-
jení,“ zhodnotila jarní návštěvu významné holešov-
ské památky vedoucí školní družiny Jana Budišová.

Šachova synagoga pochází z roku 1560 a je 
čtvrtou nejstarší synagogou v České republice  
a zároveň druhou na Moravě. Ceněna je především 
díky vnitřní výzdobě polského typu a kompletnímu 
vybavení, což je další zajímavostí. Ve druhé polovi-
ně 17. století v ní působil rabín Šach, jedna z nej-
významnějších osobností světového židovství, jehož 
věhlas je srovnatelný se slavným rabínem Löwem 
z pražského židovského města. Neméně poutavá 
je také novodobá historie památky - jako jediná  
v někdejším Československu byla v 60. letech zre-
konstruována a zpřístupněna pro veřejnost. 

Dana Podhajská

vouků a štírů, hadů škrtičů, chameleonů a leguá-
nů budou v historických sálech umístěny do voliér  
a terárií. Africké želvy se budou ve vymezeném 
prostoru dokonce pohybovat volně. Pozornost 
si získají také hlodavci, především ochočené ve-
verky, nebo vodní jezírko s netradičními rybami, 
jako jsou například jeseteři druhu albín či tygr, 
které v republice chová jen málo chovatelů a kteří 
se v běžném prodeji vůbec nevyskytují. 

„Pro veřejnost připravujeme také interak-
tivní tabuli se zajímavostmi k jednotlivým vy-
staveným druhům a komentované prohlídky, o 
které může proškolený personál požádat přímo na 
místě,“ upřesnil chovatel Milan Chovančík, který 
výstavu ve spolupráci s kulturním střediskem při-
pravil. 

Exotická zvířata budou na holešovském 
zámku vystavena do 13. září vždy od úterý do ne-
děle 9–12 a 13–17 hodin. Výstava poté pokračuje 
do Berlína a turné zakončí ve Varšavě. 

ŠKOLSTVÍ

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

Věra Zapletalová oslaví 
významné životní jubileum
Významného životního výročí se v polovině června  dožívá dlouholetá členka 
Sokola Holešov sestra Věra Zapletalová. 

Pro výbor T. J. Sokol Holešov je to příležitost, jak poděkovat sestře Zaple-
talové za její dlouholetou práci ve výboru naší organizace. Víc než deset let byla 
matrikářkou a starala se o výběr příspěvků. Donedávna byla aktivní cvičenkou 
zdravotního cvičení i všech akcí pořádaných jednotou. Dokonce i ve svých 80ti 
letech byla mezi účastnicemi XIV. Všesokolského sletu v Praze.

Blahopřejeme sestře Věře Zapletalové k dosažení tak významného  výročí 
a ještě jednou děkujeme za její obětavou práci. Do dalších let pak přejeme zdra-
ví a osobní pohodu.  Výbor T.J. Sokol Holešov
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Děti z TYMY se setkaly s hraběnkou z Wessexu

Sylvie Tučková 
vystavuje fotografie

19. a 20. května 2015 měli mladí lidé z SVČ - 
TYMY, kteří jsou zapojeni do Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu, mimořádnou příležitost se-
tkat se s hraběnkou Sophií (manželkou nejmladší-
ho syna královny Alžběty II.). Hraběnka z Wesse-
xu přicestovala do České republiky na dvoudenní 
návštěvu Prahy. Cílem této návštěvy byla podpora 
činnosti české pobočky této mezinárodní ceny.  
V rámci programu se uskutečnilo setkání na 
Gymnáziu Duhovka v Praze. Zástupci účastníků 
programu ze čtyř organizací z celé ČR zde pre-
zentovali svoji činnost. Měli jsme velkou radost, 
že paní hraběnka se u našeho stánku zdržela delší 
dobu, než se původně předpokládalo. Velmi živě 
se zajímala o naše aktivity, zaujaly ji projekty Malá 
Evropa a také setkání s mladými lidmi z Hon-
gkongu. Tuto část prezentovali v angličtině Vero-
nika Ivánková a Karolína Vaclachová. Vzácnému 
hostovi se představily také naše dvě dobrovolnice 
z EDS – Giovanna a Julia. Na závěr předvedl spe-
ciální kouzlo s kartami Radek Šimčík. K velkému 
úžasu hraběnky uhodl kartu, kterou si vybrala. Na 
závěr naší prezentace se nám zapsala do naší kro-
niky, což je pro nás velká čest.
Druhý den se uskutečnilo slavnostní předání zla-
tých diplomů účastníkům programu. Tato slavnost 
se konala v Černínském paláci. Ze SVČ – TYMY 

Děti z TYMY se setkaly s hraběnkou  FOTO | archiv  SVČ TYMY

Holešov - Mladinká holešovská fotografka Sylvie 
Tučková, která se již prezentovala v rámci Letních 
iluzí, vystavuje v červnu své černobílé fotografie  
v retro stylu v galerii kavárny Mlsná kočka na ná-
městí Dr. E. Beneše. Její pohled citlivé ženy, sotva 
odrostlé teenagerství, fascinované dobou první 
republiky je mimořádně zajímavý a může oslo-
vit diváky všech věkových kategorií. Aranžované 
portréty mladých lidí, u kterých se jí podařilo 
vytvořit onu „retro“  atmosféru  především mistr-
ným zvládnutím jejich výrazu a postoje, zaujmou 
a esteticky pohladí. Jistě se se Sylvií Tučkovou brzo 
znovu setkáme. (KB)

se zúčastnila Vendula Chytilová, která je úspěšnou 
absolventkou zlaté ceny. Po oficiální části následo-
vala malá recepce, při které paní hraběnka obchá-
zela jednotlivé školy a další organizace. I zde jsme 
měli možnost se s ní osobně setkat a ve stručnosti 
ji seznámit s naší činností. 

Obě setkání s hraběnkou Sophií byla pro nás mi-
mořádnou událostí. 
Velmi si vážíme toho, že jsme mohli být přítomni 
této mimořádné události. 

Jarmila Vaclachová, 
vedoucí programu DofE při SVČ – TYMY

Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

PROVOZ TYMY 
O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí 
– pátek 8.00–14.00. Kulečník, 
stolní fotbálek, stolní tenis, 
trampolína, nájem tělocvičny:  

- objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické 
domluvy minimálně den předem, objednávky v 
kanceláři či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
23. 6. Dárek za vysvědčení pro žáky 3. ZŠ - přijďte 
ukázat své vysvědčení, čeká vás malá odměna
23. 6. Hurá, prázdniny – od 16.00 na zahradě 
TYMY, čeká vás skákací hrad, táborák…
24. 6. Předtáborová schůzka rodičů /tábor na 
Podhradní Lhotě/ - od 16.00 v TYMY
25. 6. Předtáborová schůzka rodičů /tábor Reta-
so/ - od 16.00 v TYMY
30. 6. Dárek za vysvědčení pro žáky 2. a 3. ZŠ - 
přijďte ukázat své vysvědčení, čeká vás malá odměna
OD 20. 6. 2015 ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA 
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016, bližší informace v kan-
celáři TYMY
LÉTO S TYMY 2015
Přihlásit na tábory se můžete už nyní v kanceláři 
TYMY. POČET MÍST OMEZEN!!!
POBYTOVÉ TÁBORY
5. 7.–11. 7. Podhradní Lhota – Indiánské léto, 
Léto s tancem (2.190,-) 
10. 8.–14. 8. Retaso /Horní Bečva/ - Za sportem 
do Beskyd (2.790), Barevný svět aneb Výtvar-
né dobrodrůžo s Bárou (2.890,-) Léto na koni 
(3.200,-), Muzikoterapie pro dospělé (2.590,- bez 
dopravy, 2.990,- s dopravou + 2.200,- lektorné) s Ji-
tkou Králíkovou, Taneční léto s Olou (2.790,-), 17. 
8. – 21. 8. Keramický ateliér v přírodě na Zubříči 
(2.490,-)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
7. 7.–10. 7. Holešovský sporťák (1.000,-), 13. 
7.–17. 7. Léto v pohybu (1.250,-), 20. 7.–24. 7. 

Tanečně sportovní tábor v Sazovicích (2.100,-
), Malí výletníci (1.290,-), 27. 7.–31. 7. IN-LINE 
bruslení v TYMY (2.190,- + 500,- vypůjčení brus-
lí + chráničů), 3. 8.–7. 8. Pestrá paleta (1.290,-),  
10. 8.–14. 8. Toulky za zvířátky 3 (1.250,-), 17. 8.–21. 
8. Tanečně sportovní tábor v Sazovicích (2.100,-), 
IN-LINE bruslení v TYMY (2.190,- + 500,- vypůj-
čení bruslí + chráničů), Letní kouzelnická škola 
(1.290,-), 24. 8.–28. 8. U nás v TYMY (1.190,-) 

Těšíme se na Vaše pozdravy z prázdnin – Pohled, 
nebo mail – uděláme si pěknou nástěnku!!!!
Zasílejte nám i Vaše zdařilé fotografie – po 
prázdninách budou vystaveny a nejlepší oceněny.

Děkujeme všem externím pracovníkům, vedou-
cím kroužků, rodičům a sponzorům za dosavad-
ní spolupráci a přejeme krásné prázdniny plné 
zážitků.

Pracovníci  SVČ – TYMY

SVČ TyMy vyhlašuje výtvarnou soutěž

Karel IV. císař z Boží milosti 
- soutěž je určena pro děti z mateřských, zá-

kladních a středních škol, pro jednotlivce  
i kolektivy

- vytvořte výtvarné dílo na téma Karel IV.  
a jeho doba

- práce zasílejte na adresu SVČ TyMy nebo 
odevzdávejte osobně v kanceláři SVČ TyMy 
do konce září

- výtvarné dílo musí být označeno jménem, 
příjmením, věkem autora a názvem školy

- formát a technika jsou libovolné
- slavnostní vernisáž proběhne v říjnu
- za soutěž zodpovídá Barbora Winklerová
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Skřítek uspěl v soutěži. Peníze půjdou na hájenku

Holešov - Sbírka na hájenku v zámeckém parku 
se účastnila celorepublikové soutěže MÁME VY-
BRÁNO 2015.
Od 1. 4. 2015 do 20. 5. 2015 bylo možné hlasovat 
pro veřejnou sbírku na hájenku v soutěži MÁME 
VYBRÁNO 2015 v kategorii cena veřejnosti. Do 
hlasování, které se provádělo přes webové stránky 
soutěže, bylo zařazeno 127 sbírek z celé České re-
publiky, přičemž prvních deset sbírek s největším 
počtem hlasů si rozdělilo přesně 100.000 Kč. 
Hned ze začátku jsme se tedy vrhli do propagace 
hlasování, převážně přes naše stránky na sociální 

Organizace se umístila 
na třetím místě v soutěži 
Máme vybráno 2015. 

síti Facebook, a byli jsme velmi potěšeni z mnoha 
pozitivních reakcí. Hlasování bylo velmi napína-
vé. Dlouhou dobu jsme se díky Vaší podpoře drže-
li na první příčce, ale v posledních pár dnech nás 
přeskočily dvě další sbírky. I tak jsme se nevzdá-
vali a hlasování dále propagovali. Bohužel na lepší 
pozici to nestačilo a po ukončení hlasování jsme si 
drželi krásné 3. místo. 

Byli třetí a dostali 15 tisíc
Ani vyhodnocování výsledků nás nenechalo spát. 
Při telefonickém ověřování hlasů naše sbírka 
spadla na 4. místo. A bylo to velmi těsné! Na druhý 
den jsme se zase přehoupli zpátky na třetí, ale poz-
ději jsme zase spadli na čtvrtou pozici. Neztráceli 
jsme naději a věřili jsme, že se zase vyhoupneme 
o příčku výš. A stalo se! Nakonec se naše sbírka 
umístila na krásném 3. místě, se kterým je spojena 

finanční odměna 15 tisíc korun! A na co je vlastně 
tahle sbírka určená? 
Cílem sbírky je rekonstrukce hájenky a jejího oko-
lí v zámeckém parku Holešov za účelem vytvoře-
ní Vzdělávacího a environmentálního střediska, 
které bude dále sloužit spolkové činnosti i široké 
veřejnosti pro realizaci volnočasových a vzděláva-
cích aktivit. 
Pokud i Vy chcete finančně přispět, je mož-
né tak učinit na transparentní účet sbírky 
2800618879/2010 nebo do pokladničky, která je 
trvale umístěna v Krámku u Kouzelného stromu 
v Palackého ulici. 
Touto cestou bychom také rádi poděkovali všem, 
kteří na sbírku již přispěli či nám pomohli při hla-
sování a jeho sdílení. Jsme rádi, že ve Vás máme 
takovou podporu. Moc si jí vážíme! 

Jolana Pacíková, Skřítek, z. s.

Holešov - Další ze zajímavých cestopisných před-
nášek pro veřejnost proběhla v Městské knihovně 
Holešov v úterý 2. června. Tentokrát byla věnová-
na africkému kontinentu a měla název „Afrikou, 
kde ebola nebola aneb Z Namibie k Viktoriiným 
vodopádům“. Přednášející Ing. František Brachtl 
navštívil se svými dvěma přáteli Afriku v lednu 
letošního roku a letadlem, autem a vlakem absol-
vovali celkem 30 000 km, z toho 6 000 km projeli 
převážně zapůjčeným automobilem po Namibii, 
Botswaně, Zimbabwe a Zambii. Výchozím mís-
tem jejich výpravy se stalo namibijské hlavní měs-
to Windhoek. Odsud cestovali vlakem do Walvis 
Bay, největšího namibijského přístavu, proslulého 
početnými koloniemi plameňáků růžových. Vy-
půjčeným autem, které bylo vybaveno veškerými 
kempinkovými potřebami, pokračovali do Bot-
swany, kde mimo jiné navštívili četné národní 
parky a viděli africká zvířata žijící v přirozeném 

V knihovně si povídali nejen o Africe
prostředí. Cílem cesty byly pak Viktoriiny vodo-
pády, které se nacházejí na hranici dvou afrických 
zemí – Zimbabwe a Zambie. Tato přírodní památ-
ka, ležící na řece Zambezi v nadmořské výšce 915 
m, byla zařazena na seznam světového přírodního 
dědictví UNESCO. Do její historie se nesmaza-
telně zapsal český cestovatel a etnograf Dr. Emil 
Holub, který jako první zpracoval detailní mapu 
oblasti Viktoriiných vodopádů. Naši cestovatelé 
navštívili i zambijské město Livingstone a vyfo-
tili se u pomníku tohoto významného Čecha. Ze 
Zambie se výprava vracela do Namibie, kde ještě 
navštívili národní parky Bwabwata a Etosha, který 
je největším africkým národním parkem, pštrosí 
farmu a Spitzkoppe, známé skupinou holých žulo-
vých hor. Skvělá přednáška Ing. Františka Brachtla, 
nabitá informacemi a zajímavostmi z afrického 
světa, byla doplněna unikátními fotografiemi. 

Pracovníci knihovny

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně na zájezd CASTELLA HOLEŠOV dne 5. září 2015 s cílem cesty
hrad Pernštejn a Zelená hora.

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Počet osob, které přihlašuji:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Záloha ve výši 200,- Kč na osobu složena proti potvrzení.

Datum přihlášky: ………………………………..   Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V sobotu 5. září 2015 pořádáme již sedmý výlet 
za památkami naší vlasti. Tentokrát se chystáme 
navštívit hrad Pernštejn a poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře.

Gotický hrad Pernštejn z poloviny 13. sto-
letí stojí ve východním okraji Českomoravské 
vrchoviny, u osady Pernštejn, části městyse Ned-
vědice, který tvoří jeho podhradí. Pernštejn je 
řazen k nejvýznamnějším moravským hradům. 
Je památkově chráněn, v roce 1995 byl prohlášen 
národní kulturní památkou. Hrad je v majetku 
České republiky.

Na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou 
se nachází poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, 
který byl roku 1994 zařazen na seznam světo-
vých kulturních a přírodních památek UNESCO. 
Kostel byl postaven ve slohu barokní gotiky. Od 
loňského roku je areál poutního kostela na Zelené 
hoře ve správě církve.

Pro zájemce o tento jednodenní zájezd je při-
pravena i přihláška, kterou, prosím, vyplňte, od-
střihněte a odevzdejte do 31. srpna 2015 spolu se 
zálohou 200,- Kč v Městském informačním cent-
ru, které se nachází v přízemí zámku v Holešově. 
Odjezd bude v sobotu 5. září 2015 v 7.30 hodin 

CASTELLUM HOLEŠOV zve na zájezd na hrad Pernštejn a Zelenou horu
ráno z autobusového nádraží Holešov, návrat 
přibližně v 19.00 hodin. Cena za zájezd - pře-
pravu - bude činit 350,-  Kč za osobu. V ceně není 
zahrnuto vstupné do památkových objektů. 

Nezapomeňte si s sebou vzít občanský prů-
kaz, případně průkaz ZTP. 

SDH Němčice pořádá

SETKÁNÍ VETERÁNŮ 
A HASIČSKÉ 
HISTORICKÉ TECHNIKY
11. července 2015 
Zámek Holešov 
Sraz vozidel do 11.00 hodin

Bližší informace na telefonu 606 541 857 
nebo miroslavskutka@seznam.cz

Občerstvení zajištěno
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Běhali i slaňovali. Studenti si sportovní kurz užili

Hasiče děti viděly na vlastní oči

Holešov, Rusava - Tradiční týdenní sportovní 
kurz na Rusavě si v týdnu od 11. do 15. května 
užili žáci septimy a třetího ročníku holešovského 
gymnázia. 

Jakmile jsme se v pondělních ranních ho-
dinách všichni setkali na zastávce v Brusném,  
s elánem a nadšením jsme šlápli do našich kol  
a zahájili jsme tak náš sportovní týden.

Přivítal nás velmi příjemný a vstřícný per-
sonál Hotelu U Přehrady na Rusavě,  který nám 
vytvořil na týden příjemné zázemí a jejich skvělá 
kuchyně nás „úplně dostala“. Výjimkou nebyly ani 
naše dvojnásobné přídavky při každém jídle. Pro-
tože náplní kurzu nebyl jen již zmíněný sport, ale i 
úzce s tím související zdravověda, ihned po obědě 
nás čekala teoretická část s lékaři z anesteziologic-
ko-resuscitačního oddělení zlínské nemocnice. 
Všechny nás nadchla také sebeobrana pod vede-
ním učitelů Střední policejní školy MV Holešov. 
Obrovskou výhodou pro nás byla právě přítom-
nost a pomoc profesionálů z řad lékařů a policistů.

Následující dvě dopoledne nás čekaly vyjížďky 
po malebném okolí Rusavy. V jednotlivých sku-
pinkách jsme měli možnost poznat v sedle nejrůz-
nější trasy, cesty či stezky, kouzlo přírody na nás 
doléhalo na každém kroku. Navštívili jsme hrad 
Lukov, kašavskou cukrárnu, hornatý Troják či pa-
mátný Hostýn.

Úterní odpoledne pak patřilo opět první po-
moci. Tentokrát pro nás byla skvěle přichystaná 
akce tzv. Kulový blesk, kdy jsme měli za úkol v ur-
čeném časovém intervalu poskytnout co nejlepší 
pomoc lidem v modelových situacích. Ve středu 
odpoledne jsme pak poznali na vlastní kůži vodní 

Žáci holešovského gymnázia si užili několikadenní sportovní kurz na Rusavě. 
 FOTO | archiv školy

Sport je bavil, kuchyně 
chutnala. Gymnazisté 
si svůj kurz nemohou 
vynachválit.

Holešov - V pondělí 18. května se děti 5. a 6. 
oddělení vydaly prohlédnout místní hasičskou 
zbrojnici. Hned po příchodu se dětí ujali dva pra-
covníci (p. Tobolík a p. Šidlík). 

Jelikož bylo dětí hodně, rozdělily se do dvou 
skupin. První skupina se seznámila s vybavením 
hasičského auta a dozvěděla se něco o využití jed-
notlivých přístrojů. Děti také mohly vidět, jak jsou 
přístroje používány při zásahu hasičů.

Trochu jiný program měla druhá skupinka 
dětí. Vydaly se zhlédnout hasičské mundúry, které 
se používají například při chemickém poplachu, 
zásahu tonoucího nebo v případě odchytu roje 
včel. Děti si také všechny uniformy mohly vyzkou-
šet, což se jim velmi líbilo. Všichni jsme odcházeli 
nadšení a s hlavou plnou nových informací.

Vychovatelky H. Dohnálková 
a J. Gregušová, 1. ZŠ Holešov

turistiku díky jízdě po rusavské přehradě. Před-
poslední dopoledne našeho pobytu bylo v duchu 
orientačního běhu, kdy jsme naštěstí všichni našli 
nejen konec vytyčené trasy, ale vyzkoušeli si, jak 
funguje náš orientační smysl.  

Odpolední program patřil dobrodružným 
lanovým aktivitám, které nám ukázaly mocnost 
hormonu s názvem adrenalin, prolomily naše li-
mity a také prohloubily vzájemnou spolupráci.
Páteční den už patřil závěrečnému hodnocení  
a odjezdu domů. 

S nadšením můžu říci, že jsem se ráda zú-
častnila tohoto kurzu, protože zážitky, které jsem 
díky skvěle naplánovanému programu získala, mi 
zůstanou pod kůží napořád. 

Marika Hendrychová, septima 2014/2014

ŠKOLSTVÍ

Poděkování
Touto cestou bych rád za Gymnázium L. Jaro-
še v Holešově poděkoval učitelům ze SPŠ MV, 
lékařům a absolventům naší školy MUDr. 
Rudolfu Manovi a MUDr. Leoně Kusbachové 
z Krajské nemocnice T. Bati Zlín, kteří nám 
dlouhodobě pomáhají s programem, a čle-
nům lanového centra Alcedo Vsetín, kteří pro 
naše žáky pravidelně připravují adrenalinové 
lanové aktivity. Poděkování si zaslouží také 
všichni naši učitelé, kteří se na přípravě a or-
ganizaci sportovního kurzu podíleli.   

PaedDr. Miloslav Růžička, 
zástupce ředitele gymnázia

Ve středu 24. června 2015 proběhne v hale  
1. Základní školy Holešov již pošesté finále pohy-
bového programu Holešovské děti v pohybu. 

Záštitu nad programem přijalo město Ho-
lešov, Zdeněk Grygera – fotbalová osobnost  
a bývalý reprezentant ČR v kopané, Krajská rada 
Asociace školních sportovních klubů ČR Zlínské-
ho kraje, spolek Každý může pomáhat, Olympia  
o. s. a  Josef Smýkal, zastupitelé města Holešov 
Mgr. Svatava Ságnerová a ing. Jaromír Tomšů.

Této akce se zúčastní dvě stovky holešov-
ských dětí z předškolních tříd mateřských škol  
a z 1. tříd základních škol Holešova. 

Přijďte se podívat i vy a podpořte rozvoj po-
hybové aktivity u našich nejmenších dětí!

Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka pohybového programu

Finále Holešovských 
dětí v pohybu je tady!
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Jsme soukromá společnost s českým kapitálem a 60 % produkcí do zahraničí. Zabýváme se zakázkovou výrobou speciálních strojů, 
tepelným zpracováním, kooperačními pracemi, disponujeme skladem hutního materiálu a provádíme jeho zpracování.

Zveme k pohovoru zájemce za účelem možného přijetí do pracovního poměru na volné pracovní pozice:

• OBRÁBĚČ KOVŮ  - soustružník, frézař, vrtař na konvenčních strojích
   - operátor CNC rotačních, horizontálních a vertikálních center
  - brusič kovů na konvenčních a CNC strojích
• TECHNOLOG
• KONSTRUKTÉR

NABÍZÍME: práci v příjemném kolektivu a udržovaném prostředí, zázemí prosperující společnosti, zajímavé finanční
   ohodnocení, motivující výkonnostní prémie, možnost stravování, nástup ihned.

KONTAKT: MODIKOV, s.r.o., Wolkerova 845, 768 24 Hulín
  Tel.: 570 574 350, Ing. Karin Pěnčíková
  E-mail.: karin.pencikova@modikov.cz
  www.modikov.cz 

Zábavou učili děti, jak bezpečně a zdravě do života

II. ZŠ je doslova škola hrou. Děje se tak díky LEGU

Holešov - Zdraví, bezpečí a pohyb. Holešovská 3. 
Základní škola se 5. června 2015 zapojila do pro-
jektu s názvem Bezpečně a zdravě do života. Školu 
navštívili pedagogové, kteří dětem předvedli, jak 
se bezpečně pohybovat ve městě, jak se naučit re-
laxovat, ukázali dětem zajímavé pohybové aktivity 
a názorně předvedli, jak moc nebezpečné může 
být kouření nebo požívání alkoholu.

FOTO | Jana Rohanová

Holešov - Současným trendem se po dlouhodo-
bém potlačení technického vzdělávání a technic-
ké gramotnosti stává podpora právě technických 
předmětů, která může nastat již v raném škol-
ním období. Proto bychom rádi začali s našimi 
nejmenšími školáky, zatím alespoň na 1. stupni, 
právě zajímavou výukou prostřednictvím staveb-
nic LEGO education, které jsou vyráběny cíleně 
pro výuku ve školách a podporují nejen zručnost, 
technické myšlení, ale také jazykovou zdatnost, 
rozvoj mluveného slova, fantazii. 

Žáci manipulativními činnostmi s LEGEM 
ve výuce tak mohou zažít pocit úspěchu, vytvářejí 
si pozitivní vztah ke vzdělávání, zvyšují si sebe-
důvěru, budují si kladný přístup k řešení mate-
matických úloh, jsou motivováni ke čtení, psaní  
a diskuzím o řešení problému. 

Celý systém LEGO education rozvíjí kompe-
tence pro řešení smysluplných úvah, vytrvalosti, 
přesnosti, modelování, prezentaci výsledků. Roz-
víjí žáky nejen individuálně, ale vede je i k týmové 
spolupráci. Lze jej také využít v cizím jazyce, ze 

stavebnice Lego si žáci mohou postavit například 
svou vlastní kuchyň, kterou pak anglickými vě-
tami popisují od nábytku až po nejrůznější spo-
třebiče.   

S nadšením budeme tuto velmi dobrou a pří-
nosnou pomůcku aplikovat již od 1. září 2015 do 
vyučování v naší škole, takže naši prvňáčci budou 
průběžně zažívat výuku prostřednictvím hry s LE-
GEM v několika předmětech zároveň.

Mgr. Helena Moravčíková, 
ředitelka 2. Základní školy Holešov

„Naše škola prosazuje zdravý životní styl. 
Tito pedagogové navíc dovezli moderní pomůc-
ky, které děti nadchly,“ shrnula ředitelka základní 
školy Jitka Heryánová.

Třeba právě model miminka v těle těhotné 
kouřící matky si vysloužil u dětí velkou pozor-
nost. Překvapené byly také poté, co si vyzkoušely 
takzvané kouzelné brýle, které způsobují rozostře-
né vidění, jako je to u opilého člověka.

Projekt se týkal mimo jiné hygieny. „Dětem 
jsme na ruce nanesli fluorescenční prach a pak 
jsme je poslali, aby si umyly ruce. Poté jsme umytí 
zkontrolovali pod UV lampou a bylo názorně vi-
dět, jak jsou nebo nejsou žáci důslední,“ vysvětlila 
s úsměvem Dana Benešová z organizace Platfor-
ma pro aplikace, výzkum a inovace, která se podílí 
na zajištění projektu.

Jana Rohanová

Poděkování
Dne 16. května 2015 byl můj syn David Stoklá-
sek oceněn v kategorii sportovní naděje za rok 
2014. Tímto bych chtěla poděkovat všem tre-
nérům, městu Holešov, TYMY centru a všem, 
kteří se podíleli a podílí na tom, aby můj syn 
měl výborné sportovní výsledky.
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Věřící dodrželi tradici Slavnosti těla a krve Páně

Květnový poutní zájezd holešovské farnosti

Holešov - V horkém nedělním dopoledni 7. červ-
na slavili holešovští věřící slavnost Božího těla. 
Velký lidový svátek (ostatně do roku 1948 ofici-
ální den volna a za první republiky vyvrcholení 
školního roku), oficiálně nazvaný Slavnost těla  
a krve Páně,  je i v Holešově v posledních letech 
slaven tradičně  - velkým průvodem, vycházejícím 

Určitě to znáte z vlastní zkušenosti - nestíháte, na 
nic nemáte čas, úkoly v práci, které zpracováváte 
dnes, už měly být hotové včera, přijdete domů a vi-
díte: minulý týden jsem si naplánovala, že udělám 
to a ono, a zase do toho přišlo něco důležitějšího  
a zůstalo jen u plánů. Dobrá rada je - vypnout, 
snadno se to řekne, ale hůř provádí. Můj recept je 
všeho nechat a odjet, změnit prostředí. Třeba jen na 
víkend. Společně s farníky z Holešova jsem využila 
možnosti zúčastnit se poutního zájezdu do jižních  
Čech pod vedením pana děkana P. Walczaka. 

První plánovanou zastávkou byl Želiv - pre-
monstrátský klášter, neblaze proslulý v 50. letech. 
Tehdy zde komunisté zřídili internační tábor, kte-
rým prošlo na 400 kněží a řeholníků. Kdo, jak a jaké 
pivo vaří v klášterním pivovaru? To jsme se dověděli 
po prohlídce kláštera a mši svaté v Bílé kapli. V po-
ledne jsme se přesunuli do Římova, což je  úchvatné 
mariánské poutní místo. P. Koutský, který jej má na 
starosti, nás už očekával a provedl nás ambity, lore-
tánskou kaplí i kostelem sv. Ducha. Následoval pře-
jezd na Lipno, kde byl zajištěný nocleh. 

V sobotu ráno jste nás mohli potkat na pro-
hlídce v klášteře Zlatá Koruna. V kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie, který je součástí klášterního 
komplexu, nás uvítal P. Andrzej Urbisz a  prozradil, 

jak v semináři s naším panem děkanem sportoval  
a nyní je na něm vidět, že na něco podobného nemá 
čas. Po mši svaté jsme se přesunuli do Českého 
Krumlova, kde si podle svých zájmů každý mohl vy-
brat, kam se podívá. Nevadily nám ani davy turistů  
z celého světa. Město, hrad i zahrady jsou oprav-
du jedinečné. Na smluvený sraz přišli všichni včas, 
nikdo nebloudil, a tak jsme mohli pokračovat dál 
na Vyšší Brod. Tady už nás dostihl slibovaný déšť  
a předklášteří jsme si prohlédli už pod deštníky.   
A pak jsme se vraceli zase na ubytování na Lipně. Déšť 
neustával, tak místo večerní procházky kolem vodní 
nádrže jsme sedli ke sklence vína a pokoušeli se z pa-
měti i mobilních telefonů vydolovat texty písniček. 

Neděle pro nás začala ve farním kostele ve 
Vyšším Brodě a na zdejší slavnost Seslání Ducha 
svatého budeme ještě dlouho vzpomínat. Na hrad 
Rožmberk jsme uzoučkou silničkou vyjeli až před 
hradní bránu a s průvodkyní si prohlédli reprezen-
tační prostory. Na věž jsme se nedostali, protože 
za mokra je pro návštěvníky nepřístupná. Neroz-
ladilo nás to - výhled od hradu na město a Vltavu 
byl i tak nádherný. Přítomný historik si pochvalo-
val, jak se nám 
program his-
toricky krásně  

propojuje a průběžně nás cestou seznamoval s tím, 
co se na jednotlivých místech v minulosti stalo. 
Na oběd jsme se přesunuli do Českých Budějovic  
a stejně jako předchozí den v Krumlově, i zde jsme 
si podle libosti prošli samostatně střed města, ka-
tedrálu sv. Mikuláše, někteří zdolali 9 podlaží na 
ochoz Černé věže a z výšky si prohlédli náměstí 
Přemysla Otakara II., které je největší ve střední 
Evropě. Pak ještě několik minut cesty autobusem 
a čekala nás poslední pamětihodnost - Hluboká. 
Vláčkem nebo nahoru k zámku pěšky? Ať tak či 
tak, uprostřed nádherného parku nás uchvátilo 
pohádkové sídlo Schwarzenbergů v romantickém 
anglickém stylu nové gotiky. Večerní návrat domů 
nám zpestřil pan Loučka - z loňské pouti do západ-
ních Čech zpracoval video a velká část přítomných 
mohla díky němu oživit vzpomínky a porovnat  
s ještě čerstvými zážitky. Děkujeme, pane děkane, 
za možnost skloubit poznání vlastivědné, historické  
i kulinářské s hlavním účelem každé pouti - prožit-
ky duchovními. A kam se vypravíme příští rok? 

M. Machálková

z farního kostela a směřujícím do kostela sv. Anny, 
v jehož čele je nesena knězem pod baldachýnem 
monstrance s eucharistií – posvěcenou hostií. 
Malé družičky v bílých šatičkách sypou před 
baldachýnem okvětní lístky (tomu se pěkně říká 
„troušení“), hraje hudba, kterou střídají zpěvy 
věřících. Průvod se zastavuje u improvizovaných 

oltáříků, u kterých se vždy koná krátká pobožnost. 
Letošní průvod byl opravdu rekordní, sešlo se ně-
kolik stovek mladých, starších i dětí a přes pálící 
slunce a horko na hranici snesitelnosti všichni 
slavnost v čele s holešovským děkanem a farářem 
Jerzy Walczakem s nadšením absolvovali.

Karel Bartošek
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Holešov mi přirostl k srdci, říká podnikatel ze Žop

Pravá cihla plná už se stává záležitostí tradice

Žopy - Osud, ale také touha podnikat dovedly jed-
načtyřicetiletého Tomáše Braunera do Žop u Hole-
šova. Před několika lety začal pracovat u přepravní 
společnosti PPL. Pak se rozhodl, že se společností 
dál nebude spolupracovat jako zaměstnanec, ale jako 
smluvní partner a založil společnost BRF Trans. 

Teď se zabývá nejen přepravou zboží po 
České republice i do zahraničí, ale zřídil také au-
toservis a pneuservis. „Vlastně to vyplynulo právě  
z mé práce. Jelikož jsem musel pořídit nějaká auta, 
potřeboval jsem i servis. Ten vlastní byl nejlevněj-
ší a za chvíli se objevili lidé, kteří ho také využili,“ 
vysvětlil podnikatel ze Žop. 

Práce přepravce není tak jednoduchá, jak by 
se lidem mohlo na první pohled zdát. „Spousta 
lidí má dojem, že řidič prostě jen jezdí a točí vo-
lantem. Ale pravda je taková, že jde o dost fyzicky 
i psychicky náročné zaměstnání. Mimo to je to 
práce s lidmi a ne každý je příjemný. Spousta lidí 
má dojem, že když si zaplatí přepravu, zaplatí si Tomáš Brauner. FOTO | Jana Rohanová

Tomáš Brauner zde našel 
přesně takové podmínky 
pro podnikání, jaké 
potřeboval.

„Spojení firem bylo zásadní. 
Udrželo nás ve hře.“

Žopy - Pravá cihla už je otázka tradice. A není 
moc míst, kde ji umí vypálit. Do historie se však 
zapsala v Žopech. Tamní cihelna funguje už víc 
než sto let a dnes ji provozuje společnost Zlínské 
cihelny s. r. o. v čele se Zdeňkem Vašíkem, který je 
zároveň členem představenstva Cihlářského svazu 
Čech a Moravy. 

„Cihelna v Žopech byla postavena v roce 
1911 a zajímavé je, že po celou se zachoval pro-
dukt, který se zde vyrábí – cihla plná. Změnily se 
technologie, ale cihla je pořád stejná,“ vyzdvihl šéf 

cihelny a dodal, že samotná skutečnost, že cihel-
na ještě funguje, je další velkou zajímavostí. Ještě  
v roce 1990 totiž bylo v Čechách a na Moravě sto 
funkčních cihelen typu, jako je ta v Žopech. Dnes 
už je jich jen šest, z nich dvě patří Ing. Vašíkovi 
– cihelna Žopy a cihelna v Malenovicích. Ke slou-
čení těchto dvou závodů pak došlo v roce 2005. 

„To nám umožnilo lepší přístup k úvěrům, 
lepší vyjednávací pozici vůči dodavatelům, úspo-
ru nákladů a podobně. Z dnešního pohledu bylo 
rozhodnutí tak zásadní, že nás vlastně asi udrželo 

ve hře,“ hodnotil s odstupem času Vašík. Spotře-
ba klasických cihel totiž stále klesá, a firma pro-
to sortiment rozšířila o lehčené maloformátové 
bloky CV 14 a CDm, v malenovickém závodě se 
navíc vyrábějí lícové neboli režné cihly, které jsou 
určené ke spárování. „Tím jsme obnovili pravou 
baťovskou tradici a právě naše malenovická cihel-
na byla původně cihelna Baťova koncernu. Tyto lí-
covky jsou používány na přístavby a opravy budov  
a konstrukcí z původního režného zdiva. Byly po-
užity u stavby Baťova institutu, budovy 14/15 nebo 

vlastně i člověka,“ popsal podnikatel a vzpomněl 
na svou vlastní zkušenost, když vyjel za jedním  
z farářů na Zlínsku. „Faráři jsou většinou vzděla-
ní, velmi milí a pohodoví lidé. Ale tohle byl tak 
nepříjemný a arogantní chlap, že si to nedovedete 
představit,“ kroutil hlavou Brauner. 

Co se týká podnikání, svou práci má Tomáš 
Brauner rád. S budoucností firmy má jisté plány, 
ale prozradit je zatím nechtěl. 

„Asi rozšíříme počet zaměstnanců o jednoho 
mechanika,“ nastínil podnikatel a poukázal na pro-
blém se sháněním pracovních sil. „Mám dojem, že 
mladým se dnes moc nechce dělat,“ zalitoval. 

A ježdění autem? Po letech se omrzí. „Radost 
se stane nutností a zprotiví se. Měsíčně najezdím 
třeba i dvacet tisíc kilometrů a toho už má někdy 
člověk dost. Ale chození pěšky mě taky nikdy moc 
nebavilo,“ rozesmál se Brauner. 

Do Žop podnikatele přivedla potřeba vybu-
dovat firmu přesně podle svých představ. Majitel 
sháněl halu, kterou by mohl zařídit přesně tak, jak 
potřebuje a to se v Žopech podařilo zařídit. Navíc 
sám říká, že ačkoli jeho domovem je Přerov, Hole-
šov mu takříkajíc přirostl k srdci. 

„Je to poklidné a krásné město, mám ho moc 
rád,“ svěřil se majitel společnosti BRF Trans To-
máš Brauner.  

Jana Rohanová

Ještě v roce 1990 bylo 
v Čechách 100 cihelen. 
Dnes je jich 6 a dvě z nich 
patří Zdeňku Vašíkovi. 

třeba při revitalizaci hradebních zdí na Petrově  
v Brně, ale i jinde. 

Firma se dále zabývá likvidací stavebních sutí, 
výkopových zemin a rekultivačních materiálů, těž-
bou a dodávkou štěrků a dodávkou těsnicích jílů. 
„Přínos pro životní prostředí vidím hlavně v tom, 
že vlastně z odpadů – škváry, popílku, papírenských 
kalů, výkopové zeminy a flotační hlušiny z praní uhlí 
vyrábíme kvalitní cihlu plnou." Denně jich takto  
v obou závodech vyrobí dohromady 60 tisíc kusů. 

Jana Rohanová

Zdeněk Kašpárek, ředitel závodu Žopy.  FOTO | Jana Rohanová

FIRMY Z HOLEŠOVSKA
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Kácení máje v duchu tradic také v Holešově

Život mnohdy opravdu tropí hlouposti

Holešov - Přesné údery sekerou a několik tahů 
ruční pilou podlomily stabilitu holešovské májky, 
která celý měsíc zdobila hlavní náměstí v Holešo-
vě. Poté, co se májka naklonila, poslali dva vše-
tulští profesionálové - Stanislav Brázdil a Milan 
Rektořík alias pan Pávek s Otíkem bezmála dvace-
timetrovou májku k zemi. Symbol jara a nástupu 
nového života s rachotem dopadl přesně na urče-
né místo vymezené dřevěnými hranolky. Jakmile 
se koruna májky dotkla dlažby, seběhl se kolem 
ní hrozen dětí, které odvazovaly barevné pentle. 
Takto vypadal vrchol dnes již tradičního kácení 
májky, které se konalo v centru Holešova pod zá-
štitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky 
v sobotu 30. května 2015.
Samotnému kácení předcházel několikahodinový 
bohatý kulturní program, na jehož přípravě a sa-
motném průběhu letos spolupracoval s MO KDU-
-ČSL tým složený ze spolku Všetuláci sobě, místní 
křesťanské tělovýchovné jednoty OREL, farnosti 
Holešov a místních zemědělců. V pestrém progra-
mu vystoupili od 14 do 20 hodin postupně malí 
zpěváci a mladí hudebníci ZUŠ Holešov, divadel-
ní soubor spolku Všetuláci sobě s představeními 
O Cyrilu a Metodějovi a O Ječmínkovi, dixieland 
ZUŠ Hulín, dechovka Moraváci Hulín a folklor-
ní soubor Omladina. Největší atrakcí pro děti byl 
nafukovací skákací hrad a trampolína, které měly 
děti k dispozici zdarma a kde si vybíjely svou 
energii celé odpoledne až do podvečerních hodin. 
Velkému zájmu dětí a mládeže se těšily rovněž 
různé soutěže a zábavné hry (chůdy, koloběž-
ky, poznávací soutěž se zemědělskou tematikou)  
a také projížďky na bryčkách tažených koňmi. Za 
splněné úkoly byli účastníci odměněni výbornou 
točenou zmrzlinou. Zkrátka nepřišli ani milovníci 
dobrého jídla a pití, kterým byl k dispozici výčep 
s pivem, nápoje nealko, víno z vinotéky Šenkyřík, 
grilované klobásy, párky v rohlíku a ochutnávka 
výrobků z mlékáren v Kroměříži a v Bystřici pod 
Hostýnem. 
Přestože se v pozdním odpoledni strhla nad ná-
městím asi půlhodinová dešťová přeháňka, po 
jejím skončení návštěvníci akce rychle opět zcela 
zaplnili svá místa v hledišti a v dobré pohodě se 
až do večera srdečně bavili také zpěvem a tancem.

Letošní kácení máje na náměstí. FOTO | M. Machálková

Holešov - Ostré a intenzivní kampaně KDU-ČSL 
proti hernám, hracím automatům a současnému 
vedení města Holešova poněkud oslabily díky 
velmi podařené akci stavění máje, organizované 
právě holešovskou KDU-ČSL. Májka KDU na ná-
městí se stala skutečnou ozdobou města.

Bohužel, v noci ze soboty na neděli (23.–24. 5.) 
se neznámí pachatelů pokusili, tak jak je v kraji 
zvykem, májku uříznout. Pravda, oproti jiným 
okolním obcím nebyla holešovská májka nijak 
pořádně zabezpečená proti zcizení  a samozřejmě 
holešovští lidovci zde také, jako chasníci z okolí, 
nepřespávali ve stanu, aby ji hlídali.

Májka KDU-ČSL měla ale velké štěstí. Za-
městnanci a návštěvníci sousední herny s hrací-
mi automaty „Kulička“ si hluku při řezání májky 
všimli, statečně vyběhli ven a „káceče“ odehnali. 

Udělali tak opravdu záslužný čin, který by mohl 
být v budoucnu MO KDU-ČSL oceněn (například 
předáním děkovného listu herně Kulička). 

Lidovci naříznutou májku provizorně opra-
vili a městská policie prostranství kolem ní za-
jistila, aby nedocházelo k dalším pokusům o její 
pokácení.

Protože v následujícím týdnu vály Holešo-
vem silné větry, přišli někteří občané poněkud 
vynadat na městský úřad, že se cítí ohroženi na-
říznutou májkou, která na ně může spadnout. 
A protože ve čtvrtek 28. 5. měly být na náměstí 
konány dlouho avizované farmářské trhy právě 
kolem májky, svolalo vedení města den předtím 
schůzku s vedením KDU-ČSL, technickými služ-
bami a hasiči, aby se vymyslelo, jak májku zajistit 
a umožnit konání plánovaných farmářských trhů. 

Nakonec se vše povedlo, májka byla důkladně sta-
bilizována a i ty větry povolily. 

Snaha lidovců obvinit při tom vedení města, 
že celou akci zorganizovalo samo, aby ohrozilo 
slavnostní kácení máje – lidoveckou akci v sobotu 
- se ukázala být spíš komická a jaksi paranoidní, 
protože májku se podařilo věcně zachránit, a to 
díky aktivitě právě vedení města.

Holešovská KDU–ČSL připravila opravdu 
velmi úspěšnou akci spojenou se stavěním a ká-
cením máje a vrátila tak do našich životů krásnou 
staletou tradici. Nebýt ale obětavého přístupu jed-
né herny s hracími automaty a vedení města Ho-
lešova, májka by už nestála. 

To se budou ty kampaně těžko znovu rozjíž-
dět. Anebo možná ANO.  

Ing. Radek Doležel

Milým hostem příjemného odpoledne byla euro-
poslankyně Ing. Michaela Šojdrová, kterou uvítal 
moderátor Dalibor Šmakal a předseda MO KDU-
-ČSL a hlavní organizátor celé akce Ing. Pavel 
Karhan. Ten pak účastníkům slavnosti ve svém 
vystoupení přislíbil, že KDU-ČSL Holešov chce 
podporovat kulturní tradice, chce dát prostor 

spolkům a chce podporovat aktivitu občanů. Ing. 
Karhan zdůraznil, že KDU-ČSL nestojí o monst-
rózní a nákladné akce financované milionovými 
částkami z městského rozpočtu na úkor malých 
organizací. 

Ing. František Rafaja
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Dobrovolný hasič z Holešova touží zachraňovat.  
Pro začátek už osmačtyřicetkrát daroval krev

Holešov - Bohu ke cti, bližnímu ku prospěchu. 
Tímto krédem se holešovští dobrovolní záchra-
náři neřídí jen v „hasičině“. Třeba jako Michal 
Petráš.  Tento měsíc absolvuje svůj osmačtyřicá-
tý odběr krve. Daruje už od svých šestadvaceti a 
končit ještě rozhodně nehodlá. „Až mi to jednou 
zdravotní stav nedovolí, tak skončím, ale do té 
doby určitě ne,“ říká rozhodně a s úsměvem čtyři-
cetiletý dobrovolný hasič, který uniformu obléká 
už od roku 1996.

K hasičině se vlastně dostal díky vojenské 
službě na letišti v Čáslavi. „Když jsem dostal vo-
jenskou knížku a viděl, že jsem zařazen do funkce 
požárníka, tak mě to tenkrát dost pobavilo. Bylo 
pro mě nepředstavitelné, že bych dělal hasiče,“ 
vzpomíná dnes s úsměvem Petráš. 

Odborník přes letadla
V průběhu služby se však do práce hasiče 

doslova zamiloval. Během vojenské služby se na-
učil, jak se chovat v případě havárie letadla. Ví, 
jak vyprostit pilota z kabiny a sedačky nebo jak 
vypnout motor letadla v případě nehody.

Po návratu do „civilu“ se práce hasiče už 
nechtěl vzdát, a tak se po nějaké době přidal  
k holešovským dobrovolným hasičům. 

Od té doby uplynulo bezmála dvacet 
let a Michal Petráš se podílel například na 
krocení požáru továrny na zpracování 
plastů v Chropyni v roce 2011, 
byl u hořících stájí v Hulí-
ně, holešovské papírny 
nebo dřevárny v Očad-
líkově ulici, ale podílel 
se na pomoci při řadě 
dopravních nehod  
a technických zásahů. 

„Stále mám však 
ještě jeden sen – zažít 
pocit, že jsem zachrá-
nil lidský život. Abych 
si mohl říct, že jsem 
udělal něco pro dru-
hého. Mohl si říct, že 
díky mně jiný člověk 
žije,“ svěřuje se dob-
rovolný hasič. 

Rozhodnutí pra-
videlně darovat krev 
udělal v roce 2000. 
„Chtěl jsem prostě udělat 
něco pro druhé. Tohle byla 
skvělá možnost. A jehel se 
rozhodně nebojím,“ dodá-
vá Petráš. 

Když na vojně zjistil, že má 
sloužit jako hasič, smál se. 
Teď však na dobrovolnictví 
nedá dopustit. 

„Mám ještě jeden sen. Zažít pocit, 
že jsem zachránil lidský život.“

Už má všechny medaile
V roce 2013 absolvoval svůj 40. odběr a je 

oceněný Zlatou medailí profesora MUDr. Jana 
Janského. V té době už měl doma medaili bron-
zovou i stříbrnou. „Bronzovou jsem dostal u de-
sátého, stříbrnou u dvacátého odběru,“ upřesňuje 
dárce krve. 

Nejen on pravidelně dochází na transfuzní  
a hematologické oddělení Kroměřížské nemocnice. 
Dárcovství krve se totiž mezi holešovskými dobro-
volnými hasiči stalo jakousi tradicí, která sahá až 
do 70. let minulého století. „Bratr František Adá-
mek tehdy začal společně s kolektivem tehdejších 
požárníků ze Žop dojíždět speciálně domluveným 
autobusem na odběry krve do tehdejšího Okresní-
ho ústavu národního zdraví v Kroměříži. Tuto svoji 
záslužnou činnost br. Adámek prováděl v letech 
1977 až 1987. Za tuto dobu absolvoval 10 odběrů 
krve a byl za tento počet odběrů oceněn Bronzovou 
medailí prof. MUDr. Jana Janského,“ připomíná 
historii dárcovství Michal Petráš. 

Krev však tehdy darovali i jiní. Hasiči vzpo-
mínají na to, jak se vozem Avia 

DVS do Kroměřížské ne-
mocnice dopravovali br. 
Válek, br. Tifenbach, br. 
Mirynský, br. Nesvadba 
st., br. Kubíček, br. Jílek, 
br. Polášek, br. Chmelař, 
br. Kývala, br. Bílek, br. 
Crhák st., br. Crhák, s. 
Crháková, br. Mičola, 

br. Fr. Tichý, br. Bar-
tončík, br. Jana-

lík, br. Válka, br. 
Masný st., br. 
Rozsypal.  

„Nesmíme zapomenout ani na Petra Tiché-
ho. Ten začal s darováním krve při výkonu základ-
ní vojenské služby, kdy v roce 1986 absolvoval svůj 
první odběr. Od té doby se věnoval darování krve 
pravidelně až do roku 1997, kdy musel s darová-
ním skončit, a to ze zdravotních důvodů. Za 11 let 
své záslužné činnosti podstoupil 21 odběrů krve. 
Za tento počet odběrů byl oceněn Bronzovou  
i Stříbrnou medailí prof. MUDr. Jana Janského,“ 
zdůrazňuje dobrovolný hasič. 

V novodobé historii trend dobrovolného da-
rování krve u holešovských hasičů stále přetrvává 
a sbor má hned několik aktivních a pravidelných 
dárců krve. Kromě Michala Petráše jezdí na pra-
videlné odběry také br. Zapletal ml., br. Daněk,  
br. Horňák, br. M. Crhák, br. Faulant, s. Zezulková 
a s. Ženožičková. Br. Daněk daruje krevní plazmu. 

„Po nějakém čase ale bohužel došlo k tomu, 
že zájem o darování krve u některých osob po-
někud ochabl a darování krve z různých důvodů 
někteří ukončili,“ lituje Petráš. 

Někdy rozhodnou až lékaři
Později se však hlásí další zájemci: br. Liben-

ský, br. Doležel, br. J. Bačík, br. M. Bačík, br. P. 
Chytil , br. K. Šimeček a s. E. Dobroslávková nebo 
s. Rezková, které však po vyšetření, které je před 
každým odběrem nutné, zdravotníci sdělili, že da-
rovat nemůže. 

V darování však hasiči neustávají. Br. Li-
benský a br. Doležel, jsou již držitelé Bronzové 
medaile prof. MUDr. Jana Janského za dosáhnutí  
10 odběrů. 

Odběry krve dárci absolvují pravidelně čtyři-
krát do roka, vždy po lékařské prohlídce lékařem 
oddělení. Lze předpokládat, že hasičským dárcům 
krve jejich nadšení a zájem udělat něco pro dob-
rou věc přetrvá a jejich řady se ještě rozrostou  
o další nové dárce. A aby ne – je to přece součástí 
jejich kréda - Bohu ke cti, bližnímu ku prospěchu. 

Jana Rohanová

LIDÉ Z HOLEŠOVA

Ofsetová tiskárna 
s provozovnou 
v Holešově 
hledá pomocnici (pomocníka) 
k tiskovému stroji ve třísměnném 
provozu od pondělí do pátku.

Možnost zaučení.

Tel.: 577 430 187, 577 437 349
E-mail: kodiak@kodiak.cz
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„Kamarády mám všude, ale domov  jen v Holešově“

Rybáři pořádali závody. Vzrušení z lovu zažili dospělí i mládež

Holešov - Zdeněk Grygera skončil s aktivní drá-
hou fotbalisty. Od fotbalu ale rozhodně neutíká. 
Spíš naopak, bude se věnovat budoucím sportov-
ním nadějím. 

Zdeňku, v sobotu jste se krásně rozloučil s aktiv-
ní kariérou. Jaký to byl pocit?
Nádherný pocit, zaplněný stadion, loučil jsem se 
tam, kde jsem s fotbalem začínal! Moc si vážím 
velké účasti fanoušků a hostů z Holešova a celého 
okolí, stejně tak hráčů, kteří přijali pozvání a na 
stadion Na Střelnici zavítali! Jsem rád, že oslavy 
110 let kopané v Holešově spojené s mou rozlu-
čkou se vydařily a počasí nám přálo! Velmi rád 
bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě 
a realizaci oslav, a také všem těm, kteří prožili ten-
to krásný den s námi! Díky moc!
 
Co přesně tedy váš „odchod“ znamená? Předpo-
kládám, že u fotbalu zůstanete…
U fotbalu určitě zůstanu a svůj „odchod“ beru 
jako ukončení profesionální fotbalové kariéry: 
Jinak rád si zahraji jedenkrát týdně fotbal s naší 
„juniorkou“. Nadále se chci podílet na fotbalové 

Zdeněk Grygera zhodnotil 
svou fotbalovou kariéru 
a prozradil, co ho čeká dál. 

Holešov - V areálu Rybníčky Holešov proběhly 
23. května tradiční rybářské závody. Pro návštěv-
níky závodů byly připraveny rybí speciality jako 
třeba grilovaná makrela, smažený pstruh a kapr. 
Průběh závodů doprovázela holešovská hudební 
kapela Texas.

Samotné závody přesně v šest hodin ráno 
zahájil  hospodář místní  organizace Moravského 
rybářského spolku (MRS)  pan Josef Drábek a na 
jeho pokyn začalo všech 41 přihlášených rybářů 
soutěžit ve dvou kategoriích - o největšího ulove-
ného kapra  a o celkový součet nalovených ryb, 
majících stanovenou zákonnou délku. 

Soutěžilo se na všech třech rybnících, kam se 
rozmístili všichni startující rovnoměrně. Ukázalo 
se, že nejvíce úlovků bylo zaznamenáno  v ran-
ních hodinách. Závod byl ukončen v pravé pole-
dne a rozhodčí, kteří byli určeni pro měření ryb 
na jednotlivých rybnících pod vedením  hlavního 
rozhodčího pana Ing. Jana Hladiše, začali sčítat 
výsledky, ze kterých vzešlo následující pořadí. V 
první kategorii zvítězil Roman Stískal (MO Hole-
šov), který ulovil 53 cm dlouhého kapra. Ve druhé 
kategorii zvítězil Vilém Karafiát z MO Holešov s 
výsledkem 369,5 cm. 

Na druhém  místě se umístil Pavel Šenkyřík 
(MO Holešov), který nalovil 257 cm ryb, a za ním 
skončil Karel Indra (MO Třebíč), který ulovil cel-
kem 180 cm ryb. Všichni jmenovaní a další rybáři, 
kteří se umístili do sedmé pozice, obdrželi hodnot-
né rybářské ceny a následovalo  vylosování již tra-
dičně bohaté tomboly, kde bylo více než 80 cen. Vý-
bor MO MRS Holešov chce touto cestou poděkovat 

všem přihlášeným soutěžícím, sponzorům, těm, 
kteří věnovali ceny do tomboly, a zejména všem ná-
vštěvníkům. Za rok se těšíme na shledanou. 

Soutěžily i děti
O týden později - 30. května byly uspořádány 

rybářské závody mládeže do patnácti let. Účastnit 
se mohli všichni ti, kteří navštěvují nebo dříve na-
vštěvovali  rybářský kroužek ve středisku volného 
času TYMY ve Všetulích pod vedením pana Jiřího 
Navrátila z Tučap a Mgr. Stanislava Jaši. Závodu se 
nakonec zúčastnilo 23 soutěžících a i pro ně bylo 
připraveno bohaté občerstvení a hodnotné rybář-
ské ceny. Mladí rybáři tak mohli ukázat své doved-
nosti, jak jsou schopni zvládnout rybářskou tech-
niku. Po skončení závodu byly všem závodníkům 

předány pamětní listy za účast  na III. ročníku  ry-
bářských závodů mládeže a balíčky, které obsaho-
valy mimo rybářské potřeby také různé sladkosti. 

Na prvním místě se umístil Štěpán Dokoupil, 
který ulovil celkem  370 cm ryb, na druhém místě 
byl Kristyán Mareček se 125 cm ryb a třetí skončil 
František Olšák, který nalovil 123 cm ryb. 

JUDr. Jindřich Pruš

Děkujeme městu Holešov za podporu, kte-
rou získala naše místní organizace. Tento rok jsme 
održeli na naši činnost dotaci z Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání města Holešova v rámci tzv. 
Akce milion. Dotace bude využita na rozvoj rybář-
ského sportu včetně podpory mládeže v Holešově.  
Fotografie ze závodů na straně 28.

přípravě mládeže v mateřském klubu SFK Elko 
Holešov. Své fotbalové zkušenosti a kontakty s 
fotbalovými kluby využívám od února letošního 
roku ve funkci manažera pro mezinárodní vztahy 
a rozvoj klubu v FC FASTAV Zlín. 
 
Proč jste se vlastně pro odchod rozhodl? Ne-
mohlo to ještě chvíli počkat? 
Můj odchod z fotbalu uspíšily zdravotní problé-
my. Náročná operace kolena mi nedovolila hrát 
tak, jak velký fotbal vyžaduje. Také jsem si uvědo-
mil, že zdraví je jen jedno. Ve 33 letech jsem defi-
nitivně uzavřel, myslím si, že úspěšnou fotbalovou 
kariéru, na kterou už teď jen rád vzpomínám!

Máte za sebou řadu skvělých fotbalových úspě-
chů. Které z nich si ceníte nejvíc? 
Je docela obtížné vybrat z řady úspěchů! Myslím 
si, že snem každého sportovce je reprezentovat 
svou zemi. Podařilo se mi za Českou republiku 
nastoupit k 65 reprezentačním zápasům a také stát 
se mistrem Evropy do 21 let. Za velký úspěch po-
važuji také můj splněný sen hrát za slavný italský 
klub Juventus Turín a hrát po boku významného 
reprezentanta ČR Pavla Nedvěda.

Co rodina a fanoušci? Jak berou fakt, že končíte? 
Těšilo mě a moc si toho vážím, že především ro-
dina, ale také řada fotbalových fanoušků a kama-
rádů mě po celou dobu mé aktivní kariéry pod-

porovali, prožívali radost a úspěchy, ale byli také 
mou velkou oporou, když se nedařilo! Po více než 
desíti letech fotbalového života v Praze, v Amster-
damu, Turíně a Londýně jsem se vrátil z velkého 
světa domů do rodného města. Všude se mi líbilo, 
měl jsem štěstí na výborné trenéry, kamarády, ale 
vždy jsem věděl, že domov mám tady v Holešo-
vě či teď v Přílepích. Rodina, která byla a je stále 
mým velkým zázemím, můj návrat ráda uvítala. 
Díky všem.

Sobotní rozlučka byla spojená s beneficí pro 
Zdeňka Dvořáka. Jak tuto podporu hodnotíte?
Jako patron Nadačního fondu Zeleného života 
jsem rád, že můžu pomáhat všem těm, kteří v ži-
votě neměli tolik štěstí jako já nebo ostatní lidé. 
Byl jsem potěšen, že v rámci sobotní benefice pro 
Zdeňka Dvořáka jsme společně dobrovolným pří-
spěvkem pomohli mladému  handicapovanému 
fotbalistovi splnit si jeden z jeho životních snů. 
V červenci odcestuje do Los Angeles  na Světové 
letní hry speciálních olympiád. Již teď mu přejeme 
hodně sportovních úspěchů a nových zážitků.

V závěru mého rozhovoru si dovoluji ještě jednou 
poděkovat za krásné sportovní sobotní odpoled-
ne, popřát dětem slunečné prázdniny a vám, čte-
nářům Holešovska, pěknou dovolenou!

Jana Rohanová

Rybáři pořádali závody.  FOTO | Jana Zapletalová
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Přerovské povstání má souvislost i s Holešovem
Holešov - Ve čtvrtek 14. května 2015 proběhla 
v Městské knihovně další zajímavá vlastivědná 
přednáška, kterou uspořádaly Městská knihovna, 
Městské muzeum a Vlastivědný kroužek. V před-
náškovém sále vystoupil Bc. Petr Sehnálek, kurá-
tor Muzea Komenského v Přerově. Jeho tématem 
bylo Přerovské povstání, které vypuklo a bylo 
krvavě potlačeno 1. května 1945. Před několika 
týdny jsme tedy vzpomněli 70 let od této události.

Téma bylo tentokrát vybočením mimo náš 
bezprostřední region Holešovsko, ale přednášející 
postupně odhaloval některé zajímavé vazby a sou-
vislosti, kterými události konce války spojují Ho-
lešovsko s Přerovskem. Na potlačení Přerovského 
povstání se například podíleli příslušníci holešov-
ské posádky Schutzpolizei pod vedením zástupce 
velitele npor. SS Bussela, fanatického nacisty, který 
se pravděpodobně v Horní Moštěnici dopouštěl 
krvavých represí. Podobných, jaké již dříve páchal 
na Holešovsku.

Nechyběl ani kronikář
Na přednášce byl přítomen i pan Vlastimil 

Úlehla z Hulína, dlouholetý kronikář tohoto měs-
ta, který zavzpomínal na velitele četnické stanice 
v Přerově Jana Švehláka, který předtím působil v 
Hulíně a kterého osobně znal. Jan Švehlák se stal 
jedním z celkem 21 popravených.

„Přerovské povstání“ je pro mnohé pojem 
známý pouze z učebnic, a zůstává tak do jisté 
míry prázdným. A to je obrovská škoda. Právě Bc. 
Sehnálek jej dokázal naplnit mimořádně pouta-
vým líčením dramatických dnů a přesvědčit nás, 

Bc. Petr Sehnálek mluvil v knihovně o spojitosti povstání s Holešovem. FOTO | archiv knihovny

že Přerovské povstání bylo jednou ze zásadních 
událostí v závěru osvobozování našeho území 
od nacistické okupace. Opět nám bylo poněkud 
líto, že na našich vlastivědných přednáškách stále 
nepotkáváme žádné mladé lidi, místní studenty 
humanitního zaměření. Nechce se nám věřit, že 
by v našem městě žádní nebyli. Znalost historie 

vlastního regionu bude vždy součástí všeobecné-
ho vzdělání. A právě Vlastivědný kroužek již přes 
55 let zve do Holešova inspirativní osobnosti z řad 
odborníků na historii, etnografii, archivnictví či 
další pomocné vědy historické.

Mgr. Ondřej Machálek

Váš spolehlivý partner v realitách působí na realitním trhu  
v Holešově již druhým rokem.

Poskytujeme kvalitní, komplexní služby v oblasti prodeje, ná-
kupu a nájmu všech typů nemovitostí, možnost sjednání úvěrů u pe-
něžních i nepeněžních ústavů na místě naším finančním specialistou 
s mnohaletou praxí za nejvýhodnějších podmínek s individuálním 
přístupem.

Spolupracujeme s JUDr. Janou Grygerovou, advokátkou zapsa-
nou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod 
ev. č. 15829, která je naší jedinou právní zástupkyní. Upozorňujeme, 
že v případě, budou-li se třetí osoby bez právního vzdělání vydávat 
za naše právní zástupce, půjde o podvodné jednání učiněné bez na-
šeho vědomí a souhlasu.

Kontakt: WELL REALITY – Michaela Kouřilová, Masarykova 
653, 769 01 Holešov, tel.: +420 775 378 079, e-mail: michaela.kou-
rilova@wellreality.cz, web: www.wellreality.cz, www.reality11.cz.

WELL REALITY 
– Michaela Kouřilová
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Tradice, zábava i ocenění. Město slavilo své Dny

Děti v Mateřské škole Masarykova nezahálejí



Akce červen,
červenec

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 Rohanová, DiS., tel: 573 521 553, mobil:  
603 488 727, e-mail: jana.rohanova@holesov.cz; 
www.holesov.cz.

KONCERTY, FESTIVALY:
▶ 24. července, 19 hod. Zámek Holešov 
 Čechomor Kooperativa tour 2015 
▶  25. července
 Toulavej 205,   14 – 24 hod.,  Zámek Holešov 
▶  28. července. – 2. srpna  
 Festival židovské kultury Ma-Hakom
 28. 7.   Slavnostní zahájení za přítomnosti 

vzácných hostů
 28. 7. – 1. 8.  Festivalové dny
 2. srpna (neděle) Cesta za židovskými památ-

kami – Mikulov
▶  7. - 16. srpna - Letní škola barokní hudby
 Komorní a závěrečné koncerty:
 9. 8. 2015, 20.0 hod. (neděle) - Koncert lektorů
 11. 8. 2015, 20 hod. (úterý) - 1. Studentský 

koncert
 12. 8. 2015, 20 hod. (středa) - 2. Studentský 

koncert
  pátek 14. 8. 2015, 20 hod. - Závěrečný koncert,
AKCE:
▶  19. - 20. června – Holešovská Regata 2015
▶  3. 7. se bude konat v Roštění koncert kapely 

Fleret. Na pódiu se objeví i kapely Megalica 
 a Elko Band.
▶  28. června, 8 – 13 hod.,  Zámek Holešov
 Holešovský blešák, Hobby sběratelská burza
▶  4. července 
 BIKEMARATON DRÁSAL ČESKÉ SPOŘI-

TELNY – Zámecká zahrada
▶  11. července 
 SETKÁNÍ VETERÁNŮ – Zámecká zahrada
VÝSTAVY
▶  28. května – 27. září 2015, Zámecká galerie
 Zdeněk Burian – Z prvohor na Divoký západ
▶  29. 5. - 27. 9.  – Zámek Holešov, New Drive 

Club - Oldřich Kulhánek  - Grafické dílo
▶  6. 6. – 13. 9. 2015, Zámecká galerie
 Výstava nejmenších opiček světa a největších 

afrických želv
▶  1. červenec – 31. Červenec, Zámek
 Slavné stavby architekta Bohuslava Fuchse 

1895 – 1972
▶  1. července – 27. září, zadní zámecká galerie
 Letní iluze XIII.
▶  20. 6. – 29. 9. Zámek, zámecký bar
 Výstava obrazů Ivan Mládek

Letošní Čmelák model show 
chystá spousty atrakcí

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. 

Holešovští rybáři pořádali závody

Ilustrační fotografie slouží, vážení spoluob-
čané, jako pozvánka na 17. ročník Čmelák model 
show, která se bude konat ve dnech 8. a 9. srpna 
2015 při příležitosti 50 let od založení leteckomo-
delářského klubu Čmelák. Tato akce se uskuteční 
na modelářské ploše za "Větřákem". V letošním 
roce budete moci shlédnout více jako 50 ukázek 
nejlepších pilotů a modelářů z celé republiky  
a bohatý doprovodný program, který vás určitě 
zaujme, bude zaměřen především pro pobavení 
dětí a mládeže. Takže od pravidelního shazování 
bonbonů z letadla Jirky Pastrnka, souboje první  
a druhé světové války za účasti pyrotechniky, start 
horkovzdušného balonu, mažoretky, vyhlídkové 

lety vrtulníkem, ukázky virníků, skutečných leta-
del, ukázka vícemistra světa v motorovém paragli-
dingu, soutěž pro děti v hazedlech, vláček "Pacific" 
- projížďky zdarma, zábava s TYMY Holešov až 
po bohaté občerstvení přímo na modelářské plo-
še. Záštitu nad celou  akcí převzal starosta města 
Holešov pan Mgr. Rudolf Seifert. 

V příštím vydání Holešovska Vás budeme 
podrobně informovat o organizaci a programu 
celého dvoudenního dění. 

Na oslavy 50 let klubu si Vás dovoluje jmé-
nem všech leteckých modelářů pozvat Ing. Miro-
slav Polášek - předseda LMK Čmelák Holešov. 


