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Jerzy Walczak vedl mši za vedení obcí Mikroregionu Holešovsko.  Foto | Jana Rohanová

Holešov | „Před rokem jste byli zvoleni  
v komunálních volbách, abyste se ujali nikoli 
vlády, ale služby občanům vašich obcí. Je to 
služba velmi náročná, protože na vás spočívá 
rozhodování v záležitostech obce a ten, kdo 

Prezident zakončí návštěvu kraje v Holešově
Třídenní návštěvu Zlínského kraje prezident České republiky Miloš Zeman zakončí v Hole-

šově. Prezident se v pátek 16. října sejde s obyvateli, zastupiteli a vedením města, se starosty 
Mikroregionu Holešovsko i s novináři. „Zastupitelé a obyvatelé města a regionu jistě možnost 
setkat se s prezidentem uvítají a snad bude i příležitost zeptat se na některá kontroverznější té-
mata naší doby,“ komentoval starosta města Rudolf Seifert. (foto: Josef Omelka) 
Program: 
12:10 předpokládaný příjezd prezidenta do Holešova 
12:40 setkání s obyvateli města a regionu na náměstí Dr. E. Beneše
13:15 odjezd na zámek, oběd, jednání s hejtmanem Zlínského kraje a setkání s novináři

|   JANA ROHANOVÁV holešovském kostele 
sv. Anny se konala mše 
za všechny starosty 
a zastupitele Mikroregionu 
Holešovsko. 

rozhoduje, nese také zodpovědnost za udě-
lená rozhodnutí. Abyste se mohli rozhodovat 
správně, potřebujete poznání, které přichází 
shůry, od Boha, a o to chceme dnes společně 
prosit,“ s těmito slovy vedl holešovský děkan 
Jerzy Walczak mši za starosty a zastupitele 
mikroregionu.                          Více na straně 5

Louvre, Scotland Yard, Holešov
V New Drive Clubu proběhla prezentace 
unikátního přístroje, který umožní 
multispektrální snímání uměleckých děl. 
   4

Ulice rozzáří nové lampy
Radnice do konce listopadu dokončí investici  
za několik milionů. Vymění staré lampy za 
novou technologii LED, někde svítidla doplní.
   6

Vánoce už ve Sfinxu skončily  
Jak si vede holešovský závod Sfinx? 
Kolik denně vyrobí sáčků cukrovinek? 
To a mnohem více na straně...   
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Výstava připomíná historii zámku

Výstava je v zámku k vidění až do 13. prosince.  Foto | Jana Rohanová

Libuše Prchalová - získala hned několik medailí. 

Holešovští sportovci excelují i ve světě

Holešovské mažoretky přivezly bronzový pohár a titul II. vicemistrů Evropy. Tomáš Navrátil z Tučap je třetí na mistrovství Evropy ve sjezdu horských kol. 

Dan Kolář je mistr světa ve vzpírání! 
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29. 10 se na holešovském náměstí 
Dr. E. Beneše bude konat další Se-
lský rynek.
Přijďte ochutnat zabijačkové speciality 
řeznických mistrů, čerstvé potraviny ze 
Slovenska, Řecka, Bulharska Holandska.
Více na www.selskyrynek.cz

Podzimní investice jdou 
hlavně do infrastruktury 
Holešov | Prostřednictvím minulých vydání 
novin Holešovsko město informovalo i o inves-
tičních akcích směřujících ke zkvalitnění infra-
struktury v ulicích Holešova a v navazujících 
lokalitách. V tomto trendu bude město pokra-
čovat i v podzimním období při rekonstrukci 
některých komunikací, chodníků a veřejného 
osvětlení a popř. dojde i k budování nových 
zařízení.

Veřejná osvětlení (VO)
Začneme-li od konce, tak již nyní zaháji-

la dodavatelská firma Edmonta práce na vy-
budování osvětlení cyklostrasy ve Všetulích až 
po lokalitu Za Cukrovarem. Vychází se od ul. 
Ovocná kolem hřiště a také od „konce“ ulice 
Dukelská kolem zahrádek a garáží ve Všetulích 
až do zmíněné Kolonky. Práce byly již zaháje-
ny a ukončeny budou nejpozději 15. 12. 2015. 

V hodnotě 1,7 mil. korun bude vybudo-
váno vedení pro VO v uvedených lokalitách  
s tím, že bude umístěno mimo stávající komu-
nikace, a to i s použitím protlaků. Trasy budou  
v této etapě osazeny 22 stožáry s LED svítidly  
v takových rozestupech, aby zajišťovala inten-
zita osvětlení bezpečný pohyb cyklistů při po-
hybu na cyklotrase. Pokud by praxe ukázala, že 
je třeba v některých úsecích osvětlení posílit, 
budou pro osazení stožárů připraveny základy 
i „patky“ a nebude problém je instalovat.

Podobně již nyní probíhá umísťování sto-
žárů a svítidel v ulici Květná v návaznosti na 
ul. Zlínská.

Komunikace a chodníky
Je zcela pochopitelné, že obyvatelé města 

nejsou spokojeni se stavem chodníků a komu-
nikací. To je dlouhodobější dluh, ale i závazek 
pro příští investice související s infrastrukturou 
města. Díky schválení úprav v rozpočtu zastu-
pitelstvem města se postupně rozbíhají nebo 
v tento čas budou zahájeny opravy chodníků  
v ulici Palackého a Školní. V ul. Palackého se 
od ul. Školní po ul. Národních bojovníků a po-
tom dále po market „Penny“ vybudují nové po-
vrchy chodníků navazující na opravené lokality. 
Chodník (po pravé straně ul. Palackého smě-
rem do Všetul) bude vybudován ze zámkové 
dlažby a tím se významnou měrou opraví nej-
více frekventovaná část jednoho z chodníků do 
Všetul – i když jen jeho znatelně kratší část. Na 
dodavatele stavby proběhlo poptávkové řízení 
a po podepsání smlouvy budou práce zahájeny.

Ve  Školní ulici již od tohoto týdne proběh-
ne rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Suši-
lova a Novosady. I v této lokalitě se navazuje 
na již opravené komunikační prostory a tím 
tato investice v hodnotě přes 600 tisíc korun 
(podobná částka jako u předešlé investice) 
navazuje na určitý celek a rozšiřuje jej smě-
rem na sídliště Novosady. Při této rekonstruk-
ci bude vybudováno i nové veřejné osvětlení  

i s položením nového vedení. To v těchto mís-
tech bylo nejvíce poruchové, a proto docháze-
lo často k výpadkům osvětlení v celé lokalitě.

Jednou z novinek, která by měla zkvalitnit 
infrastrukturu města je, že při každé podobné 
rekonstrukci osvětlení, či chodníků apod. budou 
do těchto míst umístěny „chráničky“ pro vede-
ní dalších rozvodů, především optických kabelů, 
které umožní spojení lokalit pro další potřeby.

Jednou z velkých plánovaných investic do 
komunikací je oprava ulice U Potoka. Po zpra-
cování dokumentace a vyřešení dalších problé-
mů je připravena rekonstrukce zmíněné ulice 
od nám. Svobody po „náměstíčko“ navazují-
cí na ul. Malá. Jedná se o investici v hodnotě 
asi 2,5 milionu korun a při této opravě bude vy-
budována komunikace v zámkové dlažbě, stej-
ně tak budou opraveny chodníky po obou stra-
nách (ale dle současných dispozic) a dojde na 
vybudování nové veřejné osvětlení. Tato oprava  
i povrchy by měly zvládnout případný pohyb 
těžší techniky při stavebních aktivitách v této 
lokalitě (Slávia, bývalá radnice apod.). V násled-
né etapě, tedy asi příští rok, by měla proběhnout 
rekonstrukce chodníku směrem k ul. Nerudova 
a cesty k ul. Dlažánky. Celkově zastupitelstvo 
města vyčlenilo na tyto práce 4 mil. korun.

Zámek Holešov
Holešovský zámek je jednoznačnou domi-

nantou města a jeho chloubou. O tom, že má 
své opodstatnění v propagaci našeho regionu, 
hovoří i jeho návštěvnost přes letní sezonu. Jen 
výstavy si prohlédlo více než 23 tisíc lidí. V le-
tošním roce se do oprav jeho severozápadní fa-
sády a střechy i úpravy zeleně a mlatů v zámec-
kém parku investují necelé dvě desítky mil. 
korun. Ty nyní doplňuje oprava vstupního por-
tálu a balkonu. Část nákladů nese město Hole-
šov, ale nezanedbatelné částky pocházejí z fon-
dů ministerstev životního prostředí a kultury.

Práce na opravě střechy a fasády směrem  
k „Holajce“ se chýlí ke konci a nyní se dokonču-
je výměna střešní krytiny na bastionech a probí-
hají konečné nátěry fasády a pískovcových prv-
ků. Naopak vrcholí práce na regeneraci mlatové 
plochy před zámkem v zahradě a výsadba no-
vých stromů do alejí a podzimní úprava zeleně.

Připravena je demontáž vstupního balko-
nu, jehož prvky budou převezeny do restaurá-
torské dílny a doplněny či nahrazeny novými. 
Portál bude restaurován na místě a ke konečné 
instalaci a sjednocení všech částí vstupu dojde 
ale asi až po zimním období. Letošními opra-
vami zámek velmi získá na kráse a to je výzvou 
k pokračování obnovy jeho venkovních částí.  
A jen pro info: kdo měl možnost vidět současný 
stav střechy zámku i jeho další venkovních čás-
tí z blízka, pochopí nutnost současných aktivit.

Tak. Asi tolik z investic města v letošním 
podzimu…

Rudolf Seifert, starosta

  Vážení občané, 
termín uzávěrky dotazníkového  šetření pro 
tvorbu strategického plánu rozvoje města je 
prodloužen.

Anketu lze vyplnit on-line na webu měs-
ta, nebo v listinné podobě na sběrných místech 
(Informační centrum, MÚ, Městská knihovna) 
- do 20. 12. 2015.

Pokud uvedete své jméno, příjmení, kon-
takt - bude váš anketní lístek zařazen do sloso-
vání o vstupenky na reprezentační ples města.

V pátek 16. října do Holešova přijede pre-
zident Miloš Zeman, který zde ukončí návštěvu 
Zlínského kraje. Město se na pobyt pana pre-
zidenta připravuje už nyní a už teď je jasné, že 
z hlediska dopravy budou nutná jistá omezení 
a uzavírky. 

Ve čtvrtek 15. října bude od 22:00 hodin 
večer uzavřeno parkoviště v celém oblouku 
kruhového objezdu na náměstí.

V pátek (den příjezdu pana prezidenta) 
bude od 6:00 ráno uzavřeno parkoviště na ná-
městí F. X. Richtera. 

Od 10:00 se uzavře celé náměstí Dr. E. 
Beneše v obou směrech. Auta tedy budou mít 
zakázaný vjezd směrem od náměstí Svobody  
a z druhé strany od kruhového objezdu u kostela. 

Také žádáme obyvatele města a především 
ty, kteří bydlí na náměstí, aby vzhledem k ná-
vštěvě prezidenta zajistili pořádek před svými 
domy (aby se odpadky nepovalovaly u popel-
nic a podobně.)

Děkujeme. 

Omezení a uzavírky 
v době návštěvy 
prezidenta ve městě

Dotazníkové šetření 
ještě pokračuje

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD
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V Martinicích dokončili opravu 
hřbitova
Martinice | Bezmála milion korun stála re-
konstrukce hřbitova v Martinicích. Projekt  
s názvem „Obnova hřbitova včetně zeleně“ za-
hrnoval výměnu dlažby, přidání laviček, vysa-
zení nové zeleně, stromů a keřů. Oprava stá-
la celkem 987 349 Kč. Polovinu prostředků 
uhradil Zlínský kraj, zbytek peněz šel z mar-
tinické obecní kasy.

Cestu z Rymic do Kostelce 
zablokuje uzavírka
Holešovsko | Z důvodu pokládky nového 
asfaltového koberce bude od 19. do 25. října 
zcela uzavřena silnice od křižovatky v Kostel-
ci u Holešova po obec Rymice. Objízdná tra-
sa bude vedená přes Roštění.  Prosíme řidiče, 
aby sledovali dopravní značení. 
Podrobnosti na www.holesov.cz

Práce v zámecké zahradě 
pokračují
Holešov | Před pár dny byly zahájeny sta-
vební práce na rekonstrukci mlatové plochy  
v zámecké zahradě. Pokračují zahradnické 
práce - ořezy živých stěn kolem trojzubce, po 
kterých bude následovat výsadba stromů do 
živých stěn. Vstup do zahrady je momentálně 
omezen na bránu z ulice F. X. Richtera, brána 
z ulice Partyzánská je uzavřena.

KRÁTCE

V Holešově předvedli unikátní zařízení, které 
používá galerie Louvre nebo Scotland Yard
Holešov | V New Drive Clubu holešovského 
zámku se 22. září konala naprosto unikátní 
prezentace jedinečného zařízení, které využí-
vají světové galerie nebo vyšetřovatelé anglic-
kého Scotland Yardu. Proto i ukázka v Holešo-
vě byla určena pro odbornou veřejnost. 

„Jde o multispektrální snímání obrazů  
v různých vlnových délkách. V praxi tak lze 
věrohodně rozpoznat to, co lidské oko běžně 
neuvidí. Každá z vlnových délek odhalí různé 
pigmenty a vyjeví tak některou složku, kterou 
nevidíme,“ vysvětlil Róbert Méry ze společnos-
ti Grafie SK. 

Jedinečné zařízení představil jeho kon-
struktér a vynálezce Ken Boydston, který při-
letěl ze Santa Barbary v USA. 

Přístroj je nezbytný pomocník pro světové 
galerie a instituce. Dokáže odhalit zásah restau-
rátorů na uměleckých skvostech, umí rozlišit 
padělky od originálů a v kriminalistice odhalí 
to, o čem si lidé myslí, že se odhalit nedá. Proto 
ho využívá muzeum v Paříži Louvre, odborníci 
z anglického Scotland Yardu, vyhlášené univer-
zity a vhodné je také pro aukční síně. 

Podle Róberta Méry se momentálně jedná 
o jedinou technologii na světě, která umožňu-
je nahlédnutí pod jednotlivé vrstvy nejen ma-
leb obrazů. Přístroj například pomohl odhalit 
tajemství starověkých svitků z Mrtvého moře. 

V Holešově proběhl rozbor obrazu Panny 
Marie a několika dalších děl z holešovských de-
pozitářů.                                       Jana Rohanová

ZIMNÍ BAZÁREK 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
v pondělí 16. listopadu od 8 do 18 
hodin pořádá MC Srdíčko Hole-
šov, Školní 1582.
Najdete zde především dětské ob-
lečení od vel. 56 do vel. 164. Koje-
necké body, overaly, dupačky, šaty, 
mikiny, sukně, kalhoty, tepláky, če-
pice, boty atd. Také oblečení těho-
tenské a oblečení pro ženy. Obleče-
ní je použité, zachovalé, ve velmi 
dobrém stavu, od maminek a dětí 
navštěvujících MC Srdíčko. Velký 
výběr za nízké ceny!

Holešov | Podobně, jak jsem si povzde-
chl, že okurková sezona se v Holešově neko-
nala, tak kulturně, společensky i investičně je 
nabitý i letošní podzim. Ale není na co si stě-
žovat. Můžeme být rádi, že město žije mnoha 
zajímavými a hodnotnými programy a aktivi-
tami a rozvíjí se zájem občanů o veřejné dění.

Samozřejmě vrcholnou událostí bude ná-
vštěva prezidenta České republiky Miloše Ze-
mana v Holešově. Informace o jeho pobytu 
uvádíme na jiném místě, ale je jistě pozitiv-
ní, že třídenní návštěvu Zlínského kraje kon-
čí hlava státu více než čtyřhodinovým blokem 
setkání a jednání u nás a na půdě holešovské-
ho zámku. V jeho prostorách také proběh-
nou rozhovory s novináři a závěrečná tisková 
konference.

Sice ne tak mediálně sledovanou událos-
tí – v době vydání Holešovska už ukončena 
– byla dvoudenní konference o zámku. O ní 
jistě ještě bude veřejnost podrobněji informo-
vána, ale jedná se o velmi zajímavý a potřebný 
počin, který významnou měrou rozšíří pově-
domí o městě Holešově a zámku. A to nejen u 
odborné veřejnosti, ale také u zájemců o his-
torii. Konference má asi dva základní význa-
my a výstupy. Jedním je setkání odborníků, 
kteří mají možnost své objevy a zjištění kon-
zultovat s kolegy a tím si obohatit své poznat-
ky, a druhým bude bulletin, ve kterém všech-
ny přednášky zachyceny.

V oblasti občanských aktivit jsou pozitivní 
Dny Všetul i s poutí, které probíhají tradičně 
první říjnový víkend. Jedná se již o osmiletou 
tradici, ve které se angažuje nejen SVČ Hole-
šov Všetuly (TyMy), ale v posledních letech 
velmi aktivně spolek Všetuláci sobě či Všetul-
ský bike team. Uznání za aktivitu si bezespo-
ru zaslouží všichni, kteří se spolupodíleli na 
opravě parku i na programu oslav, které jsou 

I podzimní Holešov přinese 
mnoho zajímavého

směřovány k sv. Františku. Nesou s sebou i 
žehnání domácích zvířat děkanem P. Jerzy 
Walczakem a uznání jejich významu pro nás.

POZVÁNKY
V měsíci říjnu nás čeká několik zajíma-

vých událostí. Dovolím si pozvat na koncert, 
pořádaný městem k státnímu svátku. Ten 
proběhne v neděli 25. října ve velkém sále 
zámku. Vystoupí v něm zlínská filharmonie a 
již podruhé bude hostem fenomenální housli-
sta Václav Hudeček se svými žáky.

Tradiční připomínka Dne samostatného 
československého státu je připravena na úte-
rý 27. října v 16 hodin. Položení věnců k pa-
mátníku T. G. Masaryka proběhne před Gym-
náziem L. Jaroše.

V sobotu 31. října se budeme moci roz-
loučit pohádkovým zámkem s kulturní sezo-
nou a na 17. listopadu připravuje město se-
tkání všech členů zastupitelstva města za 
posledních dvacet pět let. V letošním roce 
je to již 25 let, kdy proběhly po dlouhé době 
zcela svobodné komunální volby a bylo zvo-
leno Zastupitelstvo města Holešova pro roky 
1990 – 1994. Pozváni jsou všichni, kteří se v 
zastupitelských orgánech od té doby angažo-
vali a pozvánka patří i všem zájemcům, kte-
ří se chtějí při této příležitosti setkat a období 
vyhodnotit. 

Setkání proběhne v sale terreně zámku v 
15 hod. Tento den poté uzavře koncert v rámci 
festivalu Musica Holešova s výjimečným Ada-
mem Plachetkou.

Krásné podzimní dny…

Rudolf Seifert
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Město podpořilo aktivitu spolku 
Všetuláci sobě v parku
Holešov | Město Holešov před pár dny zahájilo práce na regeneraci 
městského parku ve Všetulích. Byl upraven vjezd do parku a zrušena 
provizorní parkovací místa, která zasahovala do veřejné zeleně. Nová 
parkovací místa, kterých je zhruba dvacet, byla zřízena o 50 metrů dál 
v ulici Sokolská směrem k cukrovaru. Dále byl upraven chodník, přive-
zena ornice a betonové zábrany. 

Spolek Všetuláci sobě teď brigádnicky provedl rozrušení terénu, 
rozprostření ornice, ořezání živých plotů a zmlazení keřů včetně úkli-
du. Následně město pořídí rostlinný materiál a Všetuláci dosadí živé 
ploty a chybějící stromky a dosejí trávu. 

„Město Holešov se programově stará o parky a zeleň ve městě a při 
aktivitách různých spolků je nápomocno. Jedná se nejen o sdružení 
Všetuláci sobě, ale i například Proud Holešov, které vyvíjí podobné ak-
tivity v Americkém parku,“ komentoval starosta města Rudolf Seifert.                  

(roh)

Rymice | Máte rádi opravdovou strašidelnou atmosféru? Pak si spo-
lečně s dětmi nenechejte ujít procházku strašidelným domem v Rymi-
cích. Čeká vás spousta přízraků, také upíři a duchové. 
Akce se koná u rymické tvrzi v pátek 30. a v sobotu 31. října, vždy od 
půl šesté večer. 
Kromě příjemně děsivé zábavy pořadatelé připravili pro děti diplomy 
za odvahu, pro dospělé na zahřátí svařák a pro každého opékání špe-
káčků, domácí polévku a příjemné posezení. Pokud bude akci přát po-
časí, pro děti se budou na zdi tvrzi promítat pohádky. Nenechte si ujít 
tuto příjemnou akci v Rymicích! (Vstupné dobrovolné.)

(roh)

Navštivte strašidelný dům!

Děkan vedl mši za starosty regionu
Milí starostové a zastupitelé mikroregio-

nu Holešovsko.
Před rokem jste byli zvoleni v komunál-

ních volbách, abyste se ujali nikoli vlády, ale 
služby občanům vašich obcí. Kdo z vás to ne-
věděl, tak už to ví, že tato služba není jedno-
duchá - naopak je velmi náročná. Na vás spo-
čívá rozhodování v záležitostech obce a ten, 
kdo rozhoduje, nese také zodpovědnost za 
udělená rozhodnutí. Ať se rozhodnete jakko-
li, vždycky se najdou ti, kteří vám zatleskají, 
ale budou i ti, kdo vám patřičným způsobem 
projeví nespokojenost. Jak byste se měli roz-
hodovat? Rozhodujte se správně. A to nezna-
mená, že s tím všichni budou spokojeni. Roz-
hodujte se tak, abyste si nemuseli nic vyčítat. 
Správná rozhodnutí člověk pozná až po le-
tech. Až po letech správná rozhodnutí přine-
sou ovoce. Abyste se mohli rozhodovat správ-
ně, potřebujete poznání, a to přichází shůry, 
od Boha, a o to chceme dnes společně prosit.

Chceme vám dnes říci, že ve všem, co pro 
nás děláte, nejste sami, myslíme na vás, mod-
líme se za vás. To, že jsme zde, je toho důka-
zem. Ano, mohlo by nás být více, ale zdá se, že 
pro některé věci člověk potřebuje dozrát.

Milí starostové a zastupitelé, jste na prv-
ní frontové čáře, ale my nechceme jen pasivně 

přihlížet, jak bojujete. My vám chceme vytvo-
řit zázemí, modlitební zázemí.

Při jednom kázání jsem se ptal: „Jste spo-
kojení se svým starostou a zastupiteli?“ Těm, 
kteří se hlásili ke spokojeným, jsem řekl: „Vy 
tedy ve svých modlitbách za ně děkujte.“ 

Těm nespokojeným jsem zase řekl: „Vy ve 
svých modlitbách za ně proste, abyste mohli 

být spokojení.“ Závěrem Vám, kterým byla 
svěřena služba občanům, přeji poznání shora, 
správná rozhodnutí, pomoc a pochopení těch, 
kteří vám byli svěření. Já k tomu od sebe při-
dávám ještě kněžské požehnání a ujištění, že 
na vás pamatuji ve svých modlitbách.

Děkan P. Jerzy Walczak

Slavnostní mše se konala 28. září.                                                                                                                       Foto | Jana Rohanová
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Návštěvnost koupaliště byla rekordní
Holešov| Provoz koupaliště byl letos zahájen 
19. června.  Samotnému otevření však před-
cházela řada příprav, a tak začali pracovníci 
Technických služeb Holešov s. r. o., které mají 
správu koupaliště na starosti, s pracemi už  
v polovině letošního dubna. Provedli úklid 
venkovních ploch - vyhrabali listí, začali se 
sekáním trávy, vyčistili dlažby, opravili plot a 
ořezali suché větve stromů. 

Mimoto zkontrolovali stav sociálního zá-
zemí koupaliště, prostor pro občerstvení, na-
třeli a rozmístili lavičky, instalovali přístřeší 
nad bufetem a provedli revizi skluzavky.  

Důležitou součástí příprav bylo zprovoz-
nění strojovny, která čistí a upravuje vodu  
v bazénech. Byla provedena výměna zpětných 
klapek v hlavních čerpadlech. 

Osoby bez domova opustily nádraží. Lidem se výhled na stan nelíbil

Holešov | Z areálu holešovského nádraží se 
v polovině září „odstěhovala“ trojice obyvatel 
bez domova. Dva muži a žena ve věku okolo 
třiceti let přespávali v blízkosti budov bývalé-
ho nákladního skladiště a garáže. Dva z nich 
bydleli ve stanu naproti budově a třetí ze sku-
pinky si ustlal na rampě přiléhající ke sklado-
vací budově. 

Stan byl postavený v místě zakrytém 
vzrostlými stromy. V zimním a podzimním ob-
dobí však tvořil nehezký výhled obyvatelům 
města a lidé bez domova budili obavy místních. 

Na okolí nádraží a skupinu pravidelně do-
hlížela Městská policie Holešov. Jelikož však 
pozemek, na kterém skupina stanovala, nepa-
tří městu, ale společnosti České dráhy, a. s., k 
vykázání osob z prostoru byla nutná iniciati-
va majitele. 

„Z důvodu konfliktů, které vznikaly mezi 
bezdomovci a místními obyvateli, město po-
žadovalo po majiteli pozemku jeho vyklize-
ní a úpravu prostor tak, aby už zde lidé bez 
domova nemohli vytvářet provizorní obydlí,“ 
uvedl starosta města Rudolf Seifert.  Pracov-
níci Českých drah učinili patřičné kroky a o 

spolupráci požádali místní strážníky. Ti osoby 
bez domova oslovili a přiměli je, aby prostor 
opustily. Domluva se obešla bez jakéhokoli 
konfliktu. České dráhy, a. s. nyní plánují de-
molici garáže a odstranění náletových dřevin 
v okolí zmíněných budov. Smyslem opatření 
je možnost prostor lépe kontrolovat. 

Dva z bezdomovců „bydleli“ ve stanu, třetímu sloužila jako lůžko rampa skladovací budovy.  Foto | Jana Rohanová

Holešov | Další fáze obnovy veřejného osvět-
lení je připravena v Holešově. Práce by měly 
být hotové ještě do konce letošního roku. 
„Město Holešov tak pokračuje v obměně ve-
řejného osvětlení za moderní technologii 
LED,“ uvedl vedoucí oddělení investic rad-
ničního odboru výstavby, rozvoje a životního 
prostředí Stanislav Julíček. 

Výměna navazuje na dokončenou „Revitaliza-
ci ulic“. Její první část se týká ulice Školní ve 
směru k sídlišti Novosady - konkrétně pravé 
strany přiléhající ke stávající zástavbě. Bude 
vyměněno dožité podzemní vedení, stará sví-
tidla nahradí nová (jejich typ je nainstalován 

například v ulici Sušilova) a dojde také na 
opravu chodníku. Budou také položeny chrá-
ničky pro možnost umístění optických kabe-
lů a tím i možnost rozšíření do dalších lokalit 
(sídliště Novosady). Většina prací by měla být 
provedena do konce listopadu 2015 a nákla-
dy jsou vyčísleny na částku 1,1 milionu korun.  
Další fáze se týká oblasti od ulice Ovocná po-
dél nově postavených rodinných domků, ko-
lem garáží a řeky Rusavy až k lokalitě Za 
Cukrovarem. Zde bude veřejné osvětlení roz-
šířeno – na každých zhruba devadesáti me-
trech přibude jedna lampa. V případě, že by 
se vzdálenost neosvědčila, budou dále svítidla 
doplňována dle potřeby.
 „Jde o programové osvětlování cyklostezek 
v Holešově s tím, že se jedná o vybudování 

osvětlení směrem do lokality Za Cukrova-
rem,“ dodal starosta města Rudolf Seifert. 
Součástí této akce bude položení nového pod-
zemního vedení, výměna hlavního rozvaděče  
v ulici Ovocná a také několik navazujících svíti-
del. Vzhledem k tomu, že bude většina prací 
probíhat v zúženém profilu asfaltové stezky, 
průjezd vozidel zde musí být omezen. Příjezd 
ke garážím však je možný přes ulici Sokolská. 
I tato investiční akce by měla být hotová do 
konce letošního listopadu. 
Náklady na veřejné osvětlení v této části tvoří 
přibližně 1,8 milionu korun, z toho částka 1,3 
milionu je určena na osvětlení ulic Ovocná a v 
okolí zahrádek. Zbytek je financován z měst-
ských prostředků určených na údržbu veřej-
ného osvětlení. 

|   JANA ROHANOVÁ

Radnice doplní a obnoví osvětlení. Ulice rozzáří technologie LED

|   JANA ROHANOVÁ

|   JANA ROHANOVÁ „Hlavně však musel být vypuštěn a vyčiš-
těn dětský i velký bazén. Napouštět jsme poté 
začali 10. června,“ upřesnil ředitel technic-
kých služeb Miroslav Strnad. 

Co se týká vstupného, jeho výše se od roku 
2014 nezměnila a zůstala na hodnotě 50 Kč 
pro dospělé a 30 Kč pro děti. 

Provozovatel koupaliště vyšel vstříc or-
ganizátorům řady akcí. Koupáním si ozvlášt-
nili pobyt v Holešově účastníci Regaty, 

Bikemaratonu Drásal a konala se zde také 
plavecká část triatlonu Holešovman. 

Kvalitu vody neustále kontroluje labo-
ratoř Vodní zdroje Holešov, a. s. a v měsí-
ci srpnu i Krajská hygienická stanice Zlín-
ského kraje. Kontrolou prošel také bufet na 
koupališti. 

Nejvyšší počet návštěvníků technické 
služby letos zaznamenaly 18. července (1013) 
a 9. srpna (1096). 

Rok Počet návštěvníků Počet dní provozu

2012 13 730 47

2013 Rekonstrukce koupaliště -

2014 7 814 21

2015 17 983 51
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Vánoční želé a bonbony už z linek sjely

Denně továrna vyprodukuje 750 tisíc sáčků cukrovinek.                                                                                                                                                                                                     Foto | archiv závodu

Závod Sfinx má na trhu 
významnou pozici. 
Z Holešova míří cukrovinky 
do celého světa.

Holešov | Znáte tu vůni, když projíždíte oko-
lo závodu Sfinx… Jsou to třeba hašlerky, len-
tilky, bon pari, želé. Právě tyto oblíbené cuk-
rovinky se z Holešova vyvážejí vlastně do 
celého světa. Holešovská „továrna na sladkos-
ti“, která funguje už víc než 150 let, má na trhu 
s nečokoládovými cukrovinkami významnou 
pozici. 

Výroba cukrovinek byla v Holešově zahá-
jena v roce 1863 Philippem Kneislem. Jeho 
původní továrnička, která měla asi dvacet pra-
covníků, se nacházela v Palackého ulici. Kne-
isel začal vyrábět cukrové špalky, karamelky, 
proslazené ovoce, marmelády, bonbony.

O třicet let později zakladatel zemřel a to-
várnu převzali jeho synové Rudolf a Phillipp. 
V roce 1906 sortiment rozšířili o čokoládu. 
Trh osvěžili vánočními kolekcemi a dutými 
vajíčky. V roce 1910 dokončili továrnu ve Vše-
tulích a zahájili výrobu lentilek. O dva roky 
později se Philipp Kneisl stává jediným vlast-
níkem továrny. 

Zlom nastal v roce 1945, kdy byla ro-
dina Kneislů odsunuta a o tři roky později 
byla továrna znárodněna. Sfinx se stal sou-
částí Jihomoravských čokoládoven Rohatec,  
v roce 1953 se však znovu osamostatnil.  
V roce 1963 došlo k dalším změnám, protože 
Ministerstvo potravinářského průmyslu roz-
hodlo, že výrobna bude největším závodem  

 ” Želé pro jednotlivé 
kontinenty vypadá  

a chutná jinak. Třeba 
brusinka chutná Asiatům 

úplně jinak než nám.

|   JANA ROHANOVÁ

v oblasti nečokoládových cukrovinek v teh-
dejším Československu. 

Nová etapa závodu
Rok 1992 odstartoval novou éru. V rámci 

privatizace podniku Čokoládovny a. s. se stá-
vá vlastníkem společnost Copart, kterou za-
ložily firmy Nestlé a BSN (Danone). V roce 
1999 došlo k rozdělení této společnosti a zá-
vod Sfinx Holešov je ve výhradní správě spo-
lečnosti Nestlé.

Nyní má Sfinx 430 zaměstnanců. V roce 
2004 se sem z Maryši v Rohatci u Hodoní-
na přestěhovala výroba želé, která byla v roce 
2013 posílena významnou investicí. Nyní tvo-
ří větší polovinu veškeré produkce závodu. 

Každý trh a kontinent chtějí své
„Vyrábíme také pěnové bonbony, kan-

dyty, cukrovinky pod značkami JOJO, BON 
PARI, Lentilky, nebo třeba Anticol,“ vyjmeno-
val ředitel závodu Sfinx v Holešově Jan Fišer 
s tím, že polovina veškeré produkce plní trh  
u nás a polovina je určena pro export. Sfinx 
tak vyrábí sladkosti pro Ameriku, Anglii, Aus-
trálii, ale také asijské státy. Každý trh chce své. 

„Želé pro jednotlivé kontinenty vypadá  
a chutná trochu jinak. Naše síla je v indivi-
duálním přístupu na požadavky zákazníka  

v každé zemi. Tak třeba Američané mají rádi 
výraznější barvy a kyselejší chutě. A Asiaté 
zase mají chutě mnohdy dost odlišné od těch 
našich. Například brusinka chutná Asiatům 
jinak než nám a podle toho se musíme přizpů-
sobit,“ vysvětlil ředitel. 

„Klademe velký důraz na bezpečnost na-
šich zaměstnanců a kvalitu našich výrobků. 
Systém bezpečnosti práce je hodně propraco-
vaný. Máme téměř dva roky bez zaznamena-
ného pracovního úrazu,“ dodal Fišer. 

Denně továrna vyprodukuje asi 750 tisíc 
sáčků s cukrovinkami. A ačkoli někteří odbě-
ratelé (především ti v Anglii) jsou hodně dů-
slední, stížnosti se počítají pouze v kusech. 

Vánoce už jsou odbyté
Co se týká příprav pro vánoční trh - ačko-

li je teprve říjen, tak tento sortiment už z li-
nek sjel. „Termín, kdy se zaměřit na výrobu 
vánočního zboží, určujeme podle potřeb zá-
kazníků. Znamená to tedy, že hypermarkety  
a supermarkety požadují termín, kdy chtějí 
mít cukrovinky na skladě. Většinou to bývá na 
přelomu září a října. Samozřejmě nepokryje-
me veškerou poptávku za měsíc, takže začíná-
me s patřičným předstihem,“ nastínil ředitel.

A budoucnost Sfinxu? „Máme štěstí, že  
v tom, co děláme, jsme opravdu dobří. Bu-
doucnosti se neobávám, ba právě naopak,“ 
uzavřel Jan Fišer.

Příjemná žena s dětmi hledá 
ke koupi v okolí 10 km 
od Holešova menší domek 

s větší zahradou pro bydlení 
po manželském rozvodu 

603 870 531
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Strážníci radar využívají a využívat budou
Překročí-li řidič v obci nejvyšší povolenou 
rychlost: 
• o méně než 20 km/hod. – tzn., poje-

de-li rychlostí maximálně 69 km/hod., 
může být přestupek na místě projed-
nán strážníkem v blokovém řízení a hro-
zí pokuta do výše 1.000 Kč. Ve správním 
řízení pak bude uložena pokuta 1.500 
- 2.000 Kč. Zároveň je tento přestupek 
ohodnocen 2 body v případě, že rych-
lost bude překročena o více než 5 km/
hod. a samozřejmě méně než 20 km/
hod. – tzn., pojede-li řidič v obci rychlostí  
v rozmezí 56 - 69km/hod.

• o 20 km/hod. a více – tzn., pojede-li rych-
lostí v rozmezí 70 - 89 km/hod., může být 
strážníkem na místě uložena bloková po-
kuta ve výši 2.500 Kč. Jelikož je v tomto 
případě podmínkou uložení pokuty v blo-
kovém řízení fakt, že se řidič v posledních 
12 měsících nedopustil stejného přestup-
ku, musí mít strážník za účelem projed-
nání na místě zajištěn nepřetržitý přístup 
do registru řidičů k ověření této skuteč-
nosti. Pokud přístup strážník nemá, tento 
přestupek oznámí příslušnému správní-
mu orgánu. Ve správním řízení bude pře-
stupci uložena pokuta v rozmezí 2.500 -  
5.000 Kč a v případě, že v uplynulých  
12 měsících již takovýto přestupek spá-
chal, ještě zákaz činnosti (řízení) na dobu 
1-6 měsíců. K tomu budou za tento pře-
stupek přičteny 3 body. 

• o 40 km/hod. a více – tzn., pojede-li ři-
dič rychlostí nad 90 km/hod., nemůže 
být přestupek projednán na místě v blo-
kovém řízení a strážník tento přestupek 
vždy oznamuje. V tomto případě se ve 
správním řízení ukládá pokuta v rozme-
zí 5.000 - 10.000 Kč. K tomu bude ulo-
žen zákaz činnosti (řízení) na 6 měsíců až 
1 rok. Tentokrát bude přestupci ještě přič-
teno 5 bodů.

Holešov| Strážníci upozorňují, že v rámci 
bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města vy-
užívají a využívat dále budou silniční laserový 
rychloměr, který je veřejnosti více známý pod 
pojmem „radar“. 

K měření rychlosti vozidel opravňuje ne-
jen policii, ale i strážníky obecní  - městské 
policie § 79a zákona č. 361/2000Sb., o silnič-
ním provozu, a to za účelem zvýšení bezpeč-
nosti provozu na pozemních komunikacích. 

„Městská policie v Holešově již několik let 
užívá k tomuto účelu silniční laserový rych-
loměr, kterým měří nejen rychlost vozidel na 
území města Holešova a jeho místních čás-
tí, ale i na základě uzavřených veřejnopráv-
ních smluv o výkonu některých činností obec-
ní policie i v obcích Rymice a Zahnašovice,“ 
uvedl šéf holešovské městské policie Eduard 
Dlhopolček a dodal, že hlavním cílem měře-
ní je eliminovat řidiče, kteří svou rychlou jíz-
dou ohrožují ostatní účastníky silničního pro-
vozu, a zvýšit bezpečí lidí, kteří se ve městě 
pohybují. 

 „Mezi nejčastější místa, kde dochází  
k překročení rychlosti, patří v rámci města 
ulice Palackého, Zlínská, 6. května a Továr-
ní, z místních částí jsou to Dobrotice. Vysoce 
problémové jsou průjezdy přes obce Zahnašo-
vice a Rymice,“ upřesnil Dlhopolček. 

Co se týká „hříšníků“ v Holešově, nejvyšší 
rychlost na měřených úsecích v poslední době 
dosáhla hodnoty 78 km/hod. v obci Rymice. 
V registru řidičů strážníci ověřili, že se řidič 
stejného přestupku v posledních 12 měsících 
nedopustil a přestupci byla na místě uložena 
bloková pokuta ve výši 2.500 Kč.

Kompletní seznam úseků schválených Po-
licií ČR k měření MP Holešov je zveřejněn na 
webových stránkách mp.holesov.cz. 

Každý řidič by měl vědět, že v obci smí jet 
rychlostí nejvýše 50 km/hod., k čemuž ho za-
vazuje § 18 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb. Po-
kud toto pravidlo poruší, vystavuje se násle-
dujícím postihům podle § 125c odst. 1 písm.  
f) bod 2-4 zák. č. 361/2000 Sb.                    

(roh)

Město Holešov v souladu s ustanovením  
§ 55 - § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění, zajistí pro-
střednictvím speciální firmy s odbornou způ-
sobilostí MVDr. Radovana Šindeláře, SERVIS 
3xD, Olomouc, ul. J. Glazarové 370/5A  
v období:
od 19. října 2015 do 30. listopadu 2015 
podzimní etapu speciální deratizace na veřej-
ném prostranství města Holešova.

Firma použije k deratizaci moderní pre-
paráty BRODITOP a EFEKT RODENT. Pří-
pravky jsou obohacené o BITREX a MUMI-
FIKÁTOR dle norem Evropské unie. Nízká 
koncentrace účinné látky, její selektivní úči-
nek na hlodavce a odborné kladení nástrah 
omezují možnost otravy lidí a domácích 

Podzimní etapa speciální ochranné deratizace města Holešova
zvířat. Tyto prostředky obsahují speciál-
ní hořkou látku, kterou hlodavci nevnímají, 
ale odrazuje necílové organismy, včetně dětí. 
Přesto z preventivních důvodů doporučujeme 
občanům zvýšenou opatrnost. Nástrahy ne-
jsou pro člověka prudce jedovaté, mohou však 
poškodit zdraví! Preparáty jsou používány ve 
formě barevných granulí nebo zrna a barev-
nost by mohla lákat především malé děti. Ne-
nechávejte je v průběhu deratizační akce bez 
dozoru! Obracíme se rovněž na chovatele psů 
a koček, aby zabránili zvířatům přístupu k ná-
straze i uhynulým hlodavcům. V případě po-
dezření, že přes veškerá opatření vaše zvíře 
pozřelo návnadu, navštivte s ním neprodleně 
veterinárního lékaře.

Boj proti přenašečům infekčních onemoc-
nění škodlivými hlodavci může být účinný, 

jen pokud je deratizační opatření prováděno 
pravidelně a důsledně. Z tohoto důvodu žá-
dáme všechny občany, organizace a podni-
katele na území města Holešova o maximální 
spolupráci a provedení deratizace ve stejném 
termínu.

Kromě vlastního deratizačního zásahu 
je nezbytné provést na svých nemovitostech 
účinná opatření proti vniknutí škodlivých 
hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných 
předmětů a zbytků rostlinného a živočišné-
ho původu, aby neskýtaly pro hlodavce úkryt 
a zdroj potravy! Nezapomeňte ani na neobyd-
lené nebo trvale neužívané objekty.

Otto Gross
referent odboru VRŽP

oddělení ŽP
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Hubertská jízda a mše i v Holešově
Vůně lesa a střelného 
prachu. Holešovem projde 
průvod myslivců. 

Holešov| Již čtvrtý ročník slaví myslivci 
z Holešova společně svátek svého patrona, 
svatého Huberta. Podle kalendáře je sv. Hu-
berta 3. listopadu, protože tento den vychází 
na úterý a následuje skoro bezprostředně po 
vzpomínce na zemřelé – Dušičkách, je sva-
tohubertská oslava letos stanovena na neděli  
8. listopadu. 

Tento krásný svátek, který má zejména 
díky svému hlavnímu iniciátorovi, holešov-
skému děkanovi a faráři J. Walczakovi, v na-
šem městě již tříletou tradici, začne po osmé 
hodině ranní, kdy vyjde směrem k farnímu 
kostelu Nanebevzetí Panny Marie velký prů-
vod myslivců. V čele průvodu pojede tzv. hu-
bertská jízda  - myslivci na koních, shromáž-
dění na „honu na lišku“ (tu při této jezdecké 
kratochvíli zpodobňuje jeden z jezdců s liš-
čím ohonem, připevněným na rameni), dále 
uniformovaní myslivci z jednotlivých mysli-
veckých spolků Holešovska s prapory svých 
obcí, další myslivci, nesoucí symbol sv. Hu-
berta – hlavu jelena desateráka (připomína-
jícího desatero božích přikázání), myslivci 

– kynologové se psy, myslivci – sokolníci  
s dravými ptáky na rukou a další členové my-
sliveckých sdružení Holešovska. 

Celému průvodu budou vyhrávat hornis-
té – hráči na lesnice, tedy lovecké rohy, kte-
ré na rozdíl od rohů lesních postrádají klap-
ky a tóny, na které jsou určeny, klapky jsou  
v nich tvořeny tzv. krytím. Soubor mladých 
hornistů z Prahy a z dalších obcí bude vytru-
bovat na náměstí nádherné myslivecké zněl-
ky a signály. 

V 9.30 hodin by měl celý ten malebný  
myslivecký průvod vejít do farního kostela, 
ostatně nádherně myslivecky vyzdobeného,  
a zde bude sloužena slavná hubertská mše 
svatá. Bude se jednat o mši troubenou a zpí-
vanou – hornisté společně s Holešovským 
chrámovým sborem provedou opravdu nád-
hernou Hubertskou mši in B Petra Vacka Jo-
sefa Selementa, zpěvné a již pomalu zlidovělé 
dílo myslivecké hudby.

Po skončení mše sv. budou trubači dále 
před kostelem vytrubovat, myslivci z Hole-
šovska přichystají pro účastníky mše již tra-
diční občerstvení – svařené víno, čaj, koláčky 
a chleby se škvarkovou pomazánkou, a budou 
probíhat myslivecké besedy, všichni si budou 
moci prohlédnout lovecké psy uznaných ple-
men a nádherné lovecké dravce. Myslivci se 
nakonec sejdou na společném obědě, kterým 
toto určitě příjemné a přátelské setkání mys-
livců z Holešovska vyvrcholí.

Je nutno poděkovat za účinnou podporu 
jak mysliveckým spolkům, které tento svá-
tek připravují, tak městu Holešov, Zlínskému 
kraji, Mikroregionu Holešovsko  a Římskoka-
tolické farnosti Holešov.

Srdečně zveme všechny Holešovany a ob-
čany ostatních obcí Mikroregionu Holešovsko 
na další z řady krásných akcí našeho mikrore-
gionu.                                                 Karel Bartošek

Holešovské Arabelky přivezly bronz a titul II. vicemistrů Evropy
Holešov| Holešovské mažoretky opět doká-
zaly, že patří mezi evropskou špičku.  Z ital-
ského letoviska Lignano Sabbiadoro si při-
vezly bronzový pohár a titul II. vicemistrů 
Evropy. První říjnový víkend se zde konalo 
Mistrovství Evropy mažoretek svazu NBTA 
Europe, na kterém se představili reprezen-
tanti deseti evropských zemí.

Díky vítězství na letošním mistrovství 
České republiky získaly Arabelky nominaci 
na toto mezinárodní klání. Naše mažoretky 
startovaly stejně jako loni v disciplíně Parade 
Corps, ale letos již ve starší kategorii junior. 
Celé letní prázdnily se děvčata se svými tre-
nérkami poctivě připravovala a trénovala no-
vou choreografii. 

Do Itálie jsme odjížděly večer ve čtvrtek 
1. října, v pátek probíhaly prostorové zkouš-
ky a slavnostní zahájení. Soutěžní vystoupení 
Arabelek přišlo na řadu již v sobotu v poled-
ne. Za velké podpory českých fanoušků, mezi 
kterými byli i rodiče a početné příbuzenstvo, 
předvedly dívky perfektní výkon. Z jejich vy-
stoupení sršela radost, energie, ladnost a ele-
gance. Pak už jsme jen netrpělivě čekaly na 
nedělní závěrečný ceremoniál. Děvčata si tyto 
chvíle krátila povzbuzováním ostatních čes-
kých týmů v hale, ti otužilí si stihli zaplavat 

i v moři. Prohlédli jsme si město – pěšky i na 
kole a ochutnali jsme nejen místní pizzu, ale 
i vynikající zmrzliny.  Celá česká reprezenta-
ce byla na letošním mistrovství Evropy veli-
ce úspěšná a jsme rády, že i naše holešovské 
Arabelky přispěly svým 3. místem k početné 
sbírce pohárů. V naší kategorii Parade Corps 
junior zvítězil tým z Norska a druhý skončil 
tým z Anglie. Porazily jsme skupinu z Nizo-
zemska, Chorvatska, Itálie a Bulharska. 

Chtěla bych poděkovat všem Arabelkám 
a jejich trenérkám Barboře Maťové a Elišce 

Doleželová za jejich nasazení a píli, kterou 
do přípravy na tento šampionát daly. Veli-
ce si vážíme finanční dotace města Holešova 
a Zlínského kraje, tato pomoc je pro nás ne-
smírně důležitá. Obrovský dík patří také všem 
rodičům, kteří nás podporovali jak z domova 
i přímo v hale, a ochotným maminkám za je-
jich perfektní asistenci během celého zájezdu.

Video a fotografie naleznete na www.ma-
zoretkyholesov.websnadno.cz

Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov
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Soutěž Zdeněk Burian 
očima dětí už má své vítěze

Vítězové soutěže.  Foto | Dana Podhajská

Holešov| Hrdost a nadšení pojily vítěze sou-
těže Zdeněk Burian očima dětí, kterým byla 
ve čtvrtek 24. září na holešovském zámku 
slavnostně předána ocenění. Městské kul-
turní středisko, které soutěž připravilo, bla-
hopřeje Katce Štěpánové, Vendule Křížkové, 
Anně Podhajské, Elišce Kučerové, Marii Dě-
dičíkové, Julii Jarkovské, Markétě Vybíralo-
vé, Marii Polákové, Magdaléně Němcové, Ro-
maně Pospíšilové, Báře Kučerové, Karolíně 

Již šestým rokem jsou od 1. května do 30. 
září zdarma otevřeny holešovské kostely a kap-
le, ve kterých čekají průvodci, aby přiblížili 
návštěvníkům historii daného místa a popsa-
li bohatou výzdobu. V čem byl letošní ročník 
jedinečný?

Rekordní návštěvnost. V roce 2015 navští-
vilo místní památky přes 4 000 zájemců. Vy-
soká návštěvnost panovala tradičně v květnu  
a září. Avšak letos k ní překvapivě přibyl i hor-
ký měsíc srpen, který přilákal do chladnějších 
kostelů více než 700 návštěvníků. Měsíc červen 
patřil zase místním žákům a studentům, kte-
ří využili naší nabídky a konec školního roku 
si zpestřili prohlídkou holešovských církevních 
památek. Celkově si za pět měsíců prohlédlo 

Co přinesl letošní ročník Otevřených bran v Holešově? 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 2 123 zájemců 
(včetně 41 cizinců), kostel sv. Anny obdivovalo 
1 701 návštěvníků (včetně 39 cizinců) a kapli 
sv. Kříže si přišlo prohlédnout 218 lidí. Během 
šesti let přilákaly holešovské církevní památky 
již 17 000 návštěvníků!

Měsíční soutěže. V Holešově existuje něko-
lik zajímavých míst, která bohužel nejsou běž-
ně přístupná. Formou měsíčních soutěží jsme 
nabídli zájemcům možnost vyhrát přístup do 
těchto prostor. Výherci červnové soutěže si tak 
prohlédli více než 400 let staré zvony sv. Ja-
kuba a Václava ve věži farního kostela. Vítě-
zové červencové soutěže se podívali do kaple  
sv. Martina včetně místnosti v prvním po-
schodí. Největší dobrodružství zažili výherci 

srpnové soutěže, kteří prozkoumali věž a var-
hany v kostele sv. Anny. A ze správných odpo-
vědí v měsíci září byl vylosován výherce, který 
získal CD místní latinské scholy Beati canto-
res. (Fotografie: http://cirkevni-pamatky-ho-
lesova.webnode.cz.)

Jaký bude rok 2016? Můžeme již nyní slí-
bit, že oblíbené soutěžní otázky budou nadá-
le pokračovat. Těšíme se také na další zájem-
ce hlavně z řad místních obyvatel, kteří by se  
v dnešní uspěchané době chtěli na chvíli zasta-
vit a nechat se obklopit krásou vytvořenou na-
šimi předky. Startujeme opět 1. května 2016.

Mgr. Radka Procházková

Setkání příznivců „blešáků“
Holešov | Další hobby setkání příznivců 
všech sběratelských oborů se  koná v sobotu 
17. října v 1. patře zámku. Do Holešova se sje-
dou prodejci nejrůznějších předmětů od do-
pisních známek přes  pohlednice, odznaky, 
mince, nábytek až po starožitnosti. Trhy se 
konají od 8 do 13 hodin. Vstupné pro dospě-
lé je 40 Kč, pro děti 20 Kč. Tradice proslulých 
bleších trhů sahá v Holešově až do sedmde-
sátých let minulého století.  Městské kulturní 
středisko, které se letos k tradici vrátilo, vsa-
dilo především na skutečnost, že lidé si tato 
setkání pamatují a vyhledávají je. 

Přijďte na noční prohlídku zámku
Holešov | Tradiční noční prohlídka zámku 
na závěr sezony se letos koná v sobotu 31. říj-
na. Bližší informace a časy konání budou před 
akcí zveřejněny na webu Městského kulturní-
ho střediska.

Pozorování noční oblohy  
v Holešově
Holešov | Městské kulturní středisko Hole-
šov zve do zámecké hvězdárny na komento-
vaná pozorování noční oblohy s hvězdářem 
Josefem Nevřalou. Konají se ve dvou termí-
nech: 23. října ve 20 a 21 hodin a  20. listopa-
du ve 20 a 21 hodin. Kvůli omezené kapacitě 
je v obou případech nutné se předem objed-
nat v Městském informačním centru. V přípa-
dě deště se akce uskuteční v náhradním ter-
mínu. Vstupné pro dospělé činí 40 Kč, pro 
děti 20 Kč. 

Výstava leteckých modelářů
Holešov | Pět sálů a sklepení holešovské-
ho zámku budou od 13. listopadu k dispozici 
modelům letadel, raket, lodí, vláčků, aut, kitů  
a dalších modelářských výrobků. Příznivci to-
hoto oboru z celé Moravy vystaví své práce do 
23. prosince. 

KRÁTCE

Klapilové, Eriku Machálkovi, Kláře Novotníč-
kové, Dominiku Macháčkovi, Tomáši Dráb-
kovi, Viktorii Podhajské, Veronice Nečasové 
a kolektivu dětí ze ZŠ Martinice a dětí z 5. B 
3. ZŠ Holešov. Poděkování patří sponzorům -  
nakladatelství Primus a české dinoparky vě-
novaly do soutěže ceny, firmy Jospo a Wastex 
pro děti připravily slavnostní raut.

Mgr. Dana Podhajská
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SŇATKY
Pavla Piešťanská - Holešov
Zbyněk Vrána - Holešov

Štěpánka Poulíčková - Fryšták
František Michalík - Zádveřice

Lenka Vítková - Zlín
Tomáš Hrdlička - Kostelec u Holešova

Martina Žourková - Přílepy
Jiří Dědič - Praha

Andrea Olivová - Michle
David Lauterkranc -Michle

Petr Cibulka - Zborovice
Natalija Mikšíková - Holešov

Kateřina Rossmannová - Hrdějovice
Michal Matela - Jankovice

Lucie Hradilíková - Žákovice
Václav Matějíček - Žákovice

Andrea Krátká - Holešov
Marek Byja - Holešov

Eva Huňová - Zlín
Jan Fatina - Praha

Kateřina Kalvachová - Praha
Evžen Zdráhal - Hulín

Alena Smékalová - Holešov
Jan Richter - Hulín

Petra Kadlčáková - Holešov
Zdeněk Janáč - Holešov

Zdeňka Lutonská - Hulín
Lubomír Rypl - Adamov

Renata Horáková - Holešov
Martin Barbořík - Holešov

Barbora Krejčíčková - Provodovice
Robert Tuček - Dřevohostice

Lucie Železná - Holešov
Lukáš Icela - Hulín

JUBILANTI -  ŘÍJEN 2015
Jarmila Sedlářová - Holešov
Božena Šarmanová - Holešov
Miloslav Malý - Holešov
Jaroslava Janalíková - Holešov, č. Količín
Marie Drozdková - Holešov
Vlasta Kubešová - Holešov
Ludmila Staňková - Holešov
Jarmila Křižková - Holešov
Jarmila Vyorálková - Holešov
František Němčík - Holešov
Anna Gábová - Holešov

Lubomír Vlasák - Holešov
Otilie Zavadilová - Holešov
Jaroslav Pařenica - Holešov
Ludmila Adámková - Holešov, č. Količín
Eva Proroková - Holešov
Libuše Daďová - Holešov, č. Žopy
František Peška - Holešov
Ján Haragoš - Holešov, č. Tučapy
Jozefa Kašpárková - Holešov
Antonín Koláček - Holešov
Marta Fuksová - Holešov
Anna Odložilová - Holešov
Jana Itenová - Holešov
Stanislav Davidík - Holešov
Jarmila Janálová - Holešov
Eva Bílková - Holešov
František Imrich - Holešov
Helena Spáčilová - Holešov, č. Tučapy

NAROZENÍ
Matěj Konečný - Holešov
Rozálie Zaoralová - Holešov, č. Žopy
Erika Kučerová - Holešov
Patrik Rous - Holešov
Elen Schűtzová - Holešov
Tobiáš Foriš - Holešov
Tomáš Pavelka - Holešov
Nela Zapletalová - Holešov
Emma Helsnerová - Holešov
Anna Masaříková - Holešov, č. Količín
Eliška Míčková - Holešov
Tomáš Duda - Holešov
Tereza Fuksová - Holešov
Šimon Šiška - Holešov

Společenská kronika

ÚMRTÍ 
Emilie Remešová - Holešov
Ludmila Půčková - Holešov
Anna Bahnerová - Holešov
Jarmila Nováková - Holešov
Helena Hušková - Holešov
Josef Jurný - Holešov
František Průša - Holešov
Milada Mrázková - Holešov
Jaroslav Hlobil - Holešov

       Připravila: J. Medková

VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA 
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, KTERÉ PROBÍHÁ 
V PROSTORÁCH NÁDHERNÉ SALA TERRENY HO-
LEŠOVSKÉHO ZÁMKU. POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘI-
VÍTÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, PŘIJĎTE SI DOHODNOUT 
KONKRÉTNÍ TERMÍN NA MĚSTSKÝ ÚŘAD V HOLE-
ŠOVĚ, DVEŘE Č. 110 - MATRIKA, PŘÍZEMÍ VPRAVO, 
TEL. 573 521 355. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

NABÍZÍME DALŠÍ VOLNÝ TERMÍN - 21. 11. 2015.

Foto | Milan Jonák
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Městský úřad Holešov, útvar územního 
plánování a architekta města (dále jen „pořizo-
vatel“) jako orgán obce příslušný dle ustanove-
ní § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), oznamuje
projednávání návrhu zadání Územního 
plánu Žeranovice 
v souladu s  § 47 odst. 2) stavebního zákona.

Předmětem návrhu je komplexní řeše-
ní Územního plánu Žeranovice, vymezeného 

Pozvání na veřejné projednání Územního plánu Němčice
Městský úřad Holešov, útvar územního 

plánování a architekta města (dále jen „poři-
zovatel“) jako orgán obce příslušný dle usta-
novení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu 
s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22 stavební-
ho zákona a ve spojení s částí šestou - § 171 a 
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“),  oznamuje
konání veřejného projednání návr-
hu opatření obecné povahy  Územního 
plánu Němčice, (dále jen „návrh“),
které se uskuteční dne  26.10. 2015 v  1700 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v 
Němčicích. Předmětem návrhu je komplexní 
řešení Územního plánu Němčice, vymezené-
ho katastrálním územím Němčice.

Návrh je vystaven k nahlédnutí ode dne 
vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty 

pro uplatnění připomínek, námitek a stano-
visek  (tj. od 21. 09. do 02. 11. 2015 včetně) 
u pořizovatele, dv. č. 315, a na Obec-
ním úřadu Němčice. Úplné znění návr-
hu je zveřejněno na webových stránkách 
města Hole-šova na adrese: http://www.
holesov.cz/mestsky-urad/utvar-uzemni-
ho-planovani-a-architekta-mesta/uzem-
ne-planovaci-dokumentace-rozpracovana/
uzemni-plan-nemcice.

Patnáctý den po dni vyvěšení na úřed-
ní desce se veřejná vyhláška považuje za 
doručenou.  

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejné-
ho projednání může každý uplatnit své při-
pomínky a dotčené osoby námitky. Námitky 
proti návrhu územního plánu mohou podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástup-
ce veřejnosti. Námitky musí obsahovat poža-
davky uvedené v § 52 odst. 3 stavebního zá-
kona, tj. odůvodnění námitky, údaje podle 

Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Žeranovice
katastrálním územím Žeranovice, Návrh za-
dání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po 
dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto ozná-
mení, tj. od  22. 09. 2015  do  22. 10. 2015 
včetně  na úředních deskách Městského úřa-
du Holešov a Obecního úřadu Žeranovice. 
Úplné znění návrhu je zveřejněno i na webo-
vých stránkách města Holešova na adrese: 
http://www.holesov.cz/mestsky-urad/utvar-
-uzemniho-planovani-a-architekta-mesta/
uzemne-planovaci-dokumentace-rozpraco-
vana/navrh-zadani-up-zeranovice. Patnáctý 

den po dni vyvěšení na úřední desce se veřej-
ná vyhláška považuje za doručenou.

Do 15 dnů ode dne doručení může každý 
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

K později uplatněným připomínkám se 
nepřihlíží. 

Své připomínky k návrhu zadání Územní-
ho plánu Žeranovice podávejte písemnou for-
mou a zasílejte na adresu: Městský úřad Ho-
lešov, útvar územního plánování a architekta 
města, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

katastru nemovitostí dokladující dotčená prá-
va a vymezit území dotčené námitkou. 

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

K později uplatněným stanoviskům, při-
pomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomín-
kám 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 uplat-
něny písemně, opatřeny identifikačními údaji 
a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Stanoviska, námitky a připomínky podá-
vejte písemnou formou a zasílejte na adresu: 
Městský úřad Holešov, útvar územního plá-
nování a architekta města, Masarykova 628, 
769 17 Holešov.

Partnerská Skawina navštívila Holešov
Do Holešova vyrazila 
výprava z partnerského 
města.

Holešov| Asi dvacítka milých lidí z polské 
Skawiny nedávno navštívila Holešov. Skawi-
na je partnerské město Holešova, a tak zájezd 
přijel poznat také zdejší památky a krásy. 

Do České republiky výprava přijela ve 
čtvrtek 10. září ráno a stihla navštívit napří-
klad Sv. Hostýn. 

V Holešově si Poláci prohlédli zámek  
a jeho výstavy, navštívili židovský hřbitov, sy-
nagogu a poté ve městě povečeřeli. Nadchly 
je nejen místní památky, ale také moravská 
slivovice. Večer výprava ze Skawiny odjela do 
Zlína, kde měla zajištěné ubytování.

Skawina ještě navštíví například Prahu a 
poté se skupina vydá zpět domů. (roh) Návštěva z polské Skawiny. Foto | Jana Rohanová
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Do Belgie na motorce...
Víc než tři tisíce kilometrů 
„v nohách“, bolest jistých 
partií a skvělé zážitky. 

Rymice, Brusel |  Taková 
je cesta do Belgie… na mo-
torce, s kamarádem Marti-
nem. Své o tom ví čerstvě vy-
studovaná architektka Michaela Tománková  
z Rymic. „Vskutku to byla nečekaná příležitost. 
S Martinem jsme se předtím vlastně skoro ne-
znali, byl to kamarád mojí sestry, se kterým 
jsem se toho času viděla asi potřetí. Byla půl-
ka léta, řeč došla na letní plány. Zmínil se mi, 
že by rád jel za svým kamarádem do Belgie, ale 
nemá s kým a samotnému se mu nechce. No  
a co udělá cestování chtivá žena?  Namítne: Asi 
se neptáš těch správných lidí. Slovo dalo slo-
vo, nejdřív jsme se o tom bavili jen jako o cool 
nápadu a časem jsem zjistila, že je z toho jas-
ná věc a že se začínáme pouštět do konkrétních 
detailů,“ popsala začátek cesty Míša. 

Výlet naplánovali na 7 nocí, a jelikož je če-
kala dost dlouhá cesta, rozdělili trasu do dvou 
až tří etap. 

„Takže jsme měli cestou tam dvě noci, tři 
noci v samotném Bruselu a na zpáteční cestě 
zase dvě noci na různých místech. Vytipova-
li jsme si taková města, která nám přišla za-
jímavá a zároveň byla vhodně rozložená na 
trase, abychom měli každý den přijatelnou 
vzdálenost k posunutí se dál,“ popsala mladá 
architektka. 

První den dvojice dojela do Salzburku, 
který Míšu naprosto uchvátil. Cestou se stih-
li vykoupat v Mondsee.  „Což nám přišlo velmi 
vhod, motorkářské odění pravda není v teplém 
počasí úplně bezva, a tak jsem ho ze sebe  sho-
dila s velkým potěšením,“ popsala Michaela.

Další den cestou do Luzernu prý bylo vel-
mi vlhko a sychravo a cesta na motorce nebyla 

moc příjemná, zato okolní krajina byla v tom-
to nečasu naprosto nádherná. 

„Hory a skály vynořující se z mlhy a opa-
ru, všechno tak potemnělé a tajemné… jíz-
da samotná všemi těmi průsmyky a serpen-
tinami byla perfektní,“ rozplývala se mladá 
cestovatelka. 

Do Luzernu dvojice dorazila pozdě odpo-
ledne značně hladová a první myšlenky i kro-
ky směřovaly k restauraci. Město stihli za tmy, 
ale jeho půvabu to prý vůbec neubralo.  Odjeli 
asi okolo poledne, urazili zhruba 200 kilome-
trů do malé francouzské vesničky Ronchamp.  
Architektka si nenechala ujít podívanou na 
kapli Notre-Dame de Haut. „Zdrželi jsme 
se trochu déle, než jsme čekali, protože je to 
skvělej barák,“ smála se mladá žena. Poté po-
kračovali dál a dvojici čekal úsek na motorce 
do Bruselu – asi 450 kilometrů. 

„No vyhlídky hrozné a cesta byla taky ta-
ková. Déšť, zima, dálnice - tedy nudná podíva-
ná, bolest jistých tělesných partií, navíc jsme 
museli jet hodně rychle, což v tak nepříznivém 
počasí nebylo úplně bezva, a i tak jsme dorazili 
do Bruselu asi v 10 večer,“ dodala. 

Dokončení na www.holesov.cz

Holešov| Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2015 
bylo do Charity Holešov pořízeno zařízení 
se zvláštním názvem: schodolez. Toto zaří-
zení, jak už název napovídá, umožňuje pře-
sunout osobu sedící na invalidním vozíku do  
a ze schodů. 

Pro člověka, který může chodit bez cizí 
pomoci, s holemi nebo chodítkem, je zdolání 
schodů běžnou rutinou.

Jsou mezi námi však i lidé, kteří se kvů-
li svému nepříznivému zdravotnímu stavu 
a imobilitě nemohou dostat ze svého bytu či 
domu ven. K nim patří i paní, která se nedáv-
no právě díky našemu schodolezu dostala ven 
z prostoru čtyř stěn bytu po asi dvou letech. 
Premiérový přesun ze schodů byl z její stra-
ny plný nejistoty: „Tohle má udržet vozík?  
A jak to divně vrčí…“ Ale vše jsme zvládli, tak-
že opakování sjezdu a následného výjezdu už 
hodnotila kladně. Její nejistota úplně zmizela.

Takže nezbývá než si přát, aby schodo-
lez zdolával stále více schodů ke spokojenosti 
přesunovaných klientů. 

Schodolez je možné si zapůjčit v půjčovně 
kompenzačních pomůcek v místě sídla Chari-
ty Holešov, Tovární 1407, a to u paní Neradi-
lové – tel. 734 435 318, 573 398 468.

Eva Relichová, DiS., 
vedoucí Charitní pečovatelské služby 

Charity Holešov

Z výtěžku sbírky 
koupili schodolez

|   JANA ROHANOVÁ

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

www.holesov.cz

INZERUJTE 
v měsíčníku Holešovsko.

Tel.: 603 488 727



14 Holešovsko

Svatováclavský koncert na 
počest Dne české státnosti

Holešov | Na počest Dne české státnosti, 
kterým si připomínáme dvě významné udá-
losti raně středověkých českých dějin - 28. 
září 935 byl bratrem Boleslavem zavraž-
děn přemyslovský kníže Václav, český světec  
a patron českého státu, a ve stejný den roku 
995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný ne-
chal vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců, 
čímž se zasadil o zachování celistvosti a poli-
tické sjednocení českého státu. V tento den se  
v Holešově sloužila nejen mše sv. za starosty  

Ludslavické hody si užili především hasiči. Dostali nové auto
Ludslavice | V neděli 27. září se v Ludsla-
vicích konaly hody. V devět hodin ráno byly 
zahájeny za zvuků Holešovské muziky a po-
kračovaly mší svatou v kostele sv. Václava. Po 
ní následoval jeden z hlavních bodů akce: po-
žehnání nového hasičského vozu Volkswagen 
Crafter. 

Pořízen byl z peněz Zlínského kraje, obce 
Ludslavice a také díky přispění místního sbo-
ru dobrovolných hasičů. Poděkování patří 
taky sponzorům - společnosti Doubrava, Eu-
roCar Zlín a společnosti MAXPEL CAR, která 
vůz upravila pro potřeby hasičů – zaměstnan-
ci vůz „vyladili“ barevně a doplnili zvukovou  
a světelnou signalizaci.

Starosta obce Vojtěch Adamík připomněl 
historii hasičských vozů v obci. „8. února 1913 
byla zakoupena stříkačka od firmy Smékalo-
vé z Čech u Prostějova a následně potom byl 
pořízen přívěs s výbavou a motorovou stří-
kačkou PS-8. V roce 1974 byl sboru přidělen 
automobil Tatra 805 s plachtou. V roce 1975 
byla stříkačka PS-8 vyřazena a nahrazena no-
vým přívěsem s kompletní výbavou a moto-
rovou stříkačkou PS-12 Tatra 805, tzv. KA-
ČENA. V květnu roku 1993 zakoupil obecní 
úřad od plynárenské společnosti BRNO starší 

AVII 31 Furgon,“ vyjmenoval starosta s tím, 
že dalším mezníkem na pomyslné časové ose 
je nový crafter. 

„Věřím, že toto vozidlo bude sloužit k pre-
zentaci naší obce při různých soutěžích jak 

mužům, tak i žákům, kteří si v letošním roce 
vedli skvěle ve Středomoravské lize, a nebude 
muset být použito při vážných nehodách nebo 
různých katastrofických událostech,“ přeje si 
starosta.                                      Jana Rohanová

Otec Antonín požehnal novému vozidlu.  Fotogalerie na www.holesov.cz. Foto | Jana Rohanová

Ludslavice | Po opravě budovy farního kos-
tela sv. Václava v Ludslavicích jsme začali 
opravovat a restaurovat také poškozené čás-
ti interiéru. V letošním roce jsme získali do-
taci z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 
52.500 Kč. Dalšími prostředky přispěla také 
obec Ludslavice a díky tomu  můžeme opravit 
sousoší Křtu Páně. 
Jedná se o dřevěnou sochu, která byla na-
padena dřevokazným hmyzem a v minulos-
ti také neodborně přemalována. Restaurátor 
musí odstranit staré vrstvy, zpevnit rozpada-
jící se dřevo, vytmelit defekty vzniklé sesychá-
ním a nakonec nanést retuš s vrchním lakem 
a doplnit scházející kříž. Náročná restaurá-
torská práce bude v nejbližší době ukončena  
a sousoší se  vrátí na své místo – nad křtitelnici. 

P. Antonín Ptáček, 
administrátor farnosti

Oprava sousoší Křtu Páně 
v kostele v Ludslavicích

a zastupitele, ale také Holešovský komorní or-
chestr připravil Svatováclavský koncert. Pod 
vedením uměleckého vedoucího Ivo Kurečky 
a dirigenta Lubora Horáka zazněly skladby  
A. Vivaldiho, G. Pucciniho, E. Griega a F. V. 
Kramáře. Koncert, který zazněl ve zcela zapl-
něném kostele sv. Anny, se stal v Holešově již 
tradicí a těší se velké oblibě.  Výtěžek z kon-
certu ve výši 5. 490 Kč byl věnován na sociální 
účely města Holešova.

Mgr. Jana Slovenčíková
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Rymice | V průběhu měsíců říjen – prosinec 
letošního roku budou v Rymicích rekonstru-
ovat svoji náves. Obec k tomu využije financí  
z poslední dotační výzvy Regionálního ope-
račního programu Střední Morava z progra-
movacího období 2007  – 2013. 

Ve čtvrtek 1. října proběhlo otevírání 
obálek v rámci výběru nejvhodnější nabíd-
ky. Veřejnou zakázku vyhrála ze 3 podaných 
nabídek firma Swietelsky stavební s.r.o. s na-
bídnutou nejnižší cenou  4 729 867 Kč. Zastu-
pitelstvo obce v pondělí 5. 10. 2015 schválilo 
smlouvu o dílo s touto vítěznou firmou. Akce 
bude zahájena ve druhém říjnovém týdnu  
a ukončena do konce letošního roku. Stavební 

V Rymicích opraví náves
Brusné | Poslední srpnová neděle se v Brus-
ném nesla v duchu setkání harmonikářů a he-
ligonkářů. Akce se konala v areálu Háje u ryb-
níčků a přilákala muzikanty z Čech, Moravy 
i Slovenska. V pořadí 8. setkání se zúčastni-
lo asi 50 hudebníků, kteří zahráli sólově nebo  
s doprovodem více i méně známé písně. 

Tato kulturně-společenská akce se v Brus-
ném stala neodmyslitelnou součástí obce, na 
které se podílí zakladatel Jaroslav Kocvelda se 
svými přáteli a obec v čele s její starostkou Ja-
nou Sedlákovou. Ke zpestření nedělního od-
poledne přispělo svým vystoupením i kulturní 
sdružení Omladina Martinice, které předved-
lo tance z hanácké besedy propojené v cho-
reografii s hanáckými  tanci.

Svým repertoárem se Omladina předsta-
vila jako kompaktní celek, ve kterém se pro-
líná spojení všech věkových kategorií od dětí 
až po seniory, za což byla odměněna potles-
kem přítomných diváků a těch nebylo zrovna 
málo. K pohodě přispělo i dobré občerstvení: 
koláčky, valašské frgály, klobásky a jiné dob-
roty. Věříme, že i nadále bude pokračovat tato 
tradice. Nevyhrál nikdo, neboť vyhráli všich-
ni ti, kteří se tohoto klání zúčastnili účinková-
ním i organizačně.                  

     VO

Omladina vyrazila 
na sraz heligonkářů

práce obnášejí rekonstrukci chodníků a při-
lehlých vjezdů k RD v lokalitě od školy po 
hřbitov včetně parku na návsi. Rekonstruk-
ci chodníků doplní i vybudování části no-
vých chodníků v úsecích, kde chodci byli nu-
ceni používat vozovku a také výměna stožárů 
veřejného osvětlení v parku. Po dokončení 
stavební části dojde také k výsadbě stromů  
a keřů včetně obnovy trávníků a osazení la-
viček a košů. Na akci finančně přispěje 70 % 
EU, 30 % vydá ze svého rozpočtu obec Rymi-
ce. Svoji žádost o dotaci z ROP podávala obec 
již v roce 2013, kdy však nebyla úspěšná.

Martin Bartík
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Zámek je znovu vzkříšený

Výstavu oživilo vystoupení Martiny Macko a Simony Holubcové. Foto | Jana Rohanová

Nedávno byla slavnostně 
zahájena výstava mapující 
dějiny holešovské 
dominanty.

Holešov | Ve středu 30. září v pět ho-
din odpoledne byla slavnostně zahájena vý-
stava Zámek znovu vzkříšený, která uctila  
a připomněla historii holešovské dominanty  
a souvisí s oslavami uplynutí deseti let od 
doby, kdy město Holešov zámek koupilo. 

Vernisáž výstavy, která bude v zadní gale-
rii zámku umístěna do 13. prosince letošního 
roku, uvedl pracovník výzkumů, průzkumů 
a dokumentace kroměřížského Národního 
památkového ústavu Jan Štětina, za útvar 

|   JANA ROHANOVÁ

památkové péče holešovské radnice Karel 
Bartošek a starosta Rudolf Seifert. 

„Výstava Zámek znovu vzkříšený je sou-
částí připomínky desátého výročí, kdy město 
koupilo zámek Holešov, a velmi podrobným  
a souhrnným způsobem dokumentuje nejen 
období deseti let oprav a zprovoznění zám-
ku, ale také představuje mnohé nové poznat-
ky o historii zámku a předcházejících objektech  
a také jeho stavebním vývoji a výzdobě. Jedná 
se tedy o velmi kvalitní výstavu, která nadchne 
nejen milovníky historie a holešovské patrioty,“ 
řekl k výstavě starosta města Rudolf Seifert. 

Hudební kulisu zajistila zpěvačka a pe-
dagožka kroměřížské konzervatoře Martina 
Macko, kterou doprovodila na theorbu Simo-
na Holubcová. 

Výstavu pořádá město Holešov a Městské 
kulturní středisko Holešov – Městské muze-
um a galerie v Holešově.

Kam za Moravskými dětmi?
Holešovský dětský sbor Moravské děti od léta 
zkouší a připravuje nový program na další 
sezonu.
Pokud chcete být s námi, slyšet a vidět nás 
– zveme všechny příznivce na nadcházející 
koncerty:
• „Otvírání studánek“ – Bohuslav Mar-

tinů.   20. října – Kroměříž  - kino Nadskle-
pí, 19.00 hod.  Vstupné dobrovolné.

• Bakalářský koncert Olgy Michálkové. 
Účinkují: Moravské děti, 27. Listopadu – 
Holešov, zámek – sala terrena, 18,00 hod.    
Vstupné dobrovolné.

• Vánoční koncert, 16. 12. 2015, Kongreso-
vé centrum Zlín, 

• Program:
• F. A. MÍČA: Symfonie D dur
• Z. POLOLÁNÍK: Gloria! Co to nového!
• J. J. RYBA: Česká mše vánoční
• Sólisté: ANNA TRAHOVÁ, soprán, SYLVA 

ČMUGROVÁ, alt, ALEŠ VORÁČEK, tenor, 
LUBOŠ SKALA, basbaryton

• Spoluúčinkují: MORAVSKÉ DĚTI - HOLE-
ŠOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR, MORAVSKÝ KO-
MORNÍ SBOR OSTRAVA

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Dirigent: JAROMÍR M. KRYGEL

Vstupenky je možné nakupovat on-line na 
www.filharmonie-zlin.cz  (koncert bývá brzy 
vyprodán – zarezervujte si vstupenky včas!)

Za Moravské děti Jana Slovenčíková

Děti nejen z Martinic prošly 
pohádkovým lesem
Martinice | V sobotu 19. září se na marti-
nické myslivecké chatě konal Pohádkový les. 
Akce patřila především dětem a ty ji patřič-
ně ocenily i návštěvností - akce se zúčastnilo 
sedmdesát dětí. O zábavu se postarali obyva-
telé Martinic a členové místních spolků, kteří 
se převlékli za oblíbené pohádkové postavičky  
a zároveň pomáhali s organizací. Děti tak le-
sem provázeli vodníci, čarodějnice.                  (roh)

KRÁTCE
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Holešov | Ve městě vznikla zcela nová drá-
ha pro pétanque, která byla během posled-
ních pár týdnů vybudována na hřišti v uli-
ci Havlíčkova.  Tvoří ji plocha 4 metry široká 
a 17 metrů dlouhá. Z celkové délky jsou dva 
metry vydlážděné, zbytek dráhy je pokryt pís-
kem. Sportoviště ještě doplní dvě lavičky: jed-
nu z nich věnuje Čepro, a. s., druhou město 
Holešov. 

Dráha, kterou ocení především starší ge-
nerace, byla vybudována díky společnosti 
Čepro, a. s. Skutečnost, že region podporuje 
podnikání Čepro a. s., chce společnost vrátit 
podporou společenských aktivit v daném re-
gionu. Hřiště pro pétanque v Holešově tedy 
souvisí konkrétně se skladovacími nádržemi  
v Loukově, které byly na Bystřicku vybudová-
ny v roce 2011. 

„Naše společnost chce v rámci rozvíjení 
celospolečenské odpovědnosti vracet podpo-
ru regionům, ve kterých podniká, má sklady  
a rozvíjí své aktivity. Připravujeme projekt, 
v rámci kterého podpoříme aktivity mláde-
že, centra pro seniory, nemocnice a podobně. 

Čepro městu věnovalo hrací dráhu
pro pétanque. Je to dík za podporu v kraji
|   JANA ROHANOVÁ

Chceme připravit tradici, na které se naši za-
městnanci v rámci dobrovolnictví budou spo-
lupodílet a finančním příspěvkem budou mít 
zásluhu na tom, aby se v regionu žilo lépe,“ 
vysvětlil generální ředitel společnosti Čepro, 
a. s., Jan Duspěva. 

Radnice tuto aktivitu vítá. „Děkujeme 
společnosti Čepro, a. s., za to, že si v tomto 

První hráči na zcela novém hřišti, které věnovali zaměstnanci společnosti Čepro, a. s.                     Foto | Jana Rohanová

případě vybrala pro svou investici do spo-
lečenských aktivit právě město Holešov. Po 
dohodě s ředitelem společnosti vytvoříme  
i napříště vhodné podmínky nebo vytipuje-
me aktivity, do kterých by společnost mohla  
v rámci podpory volnočasových aktivit či hu-
manitárních projektů investovat,“ dodal sta-
rosta Rudolf Seifert. 
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Počítal jsem vnitřně s pátým místem, 
říká bronzový vítěz mistrovstí Evropy 

Tomáš Navrátil. Foto | archiv T. Navrátila

Tomáš Navrátil z Tučap 
exceluje ve sjezdu 
horských kol. 

Tučapy | V Holešově máme být na koho hrdí. 
V Tučapech totiž žije osmnáctiletý borec v ka-
tegorii junior ve sjezdu na horských kolech. 

Letos se stal ve své kategorii mistrem České 
republiky a před pár dny byl třetí na mistrov-
ství Evropy v polské Wisle. Mimo pravidelný 
trénink zvládá také studium oboru autotronik 
na kroměřížském COPTu. „Ke kolu jsem se do-
stal přes svého bratrance. Bylo mi asi osm, když 
mě vzal do lesa a díval jsem se, jak jezdí. Moc se 
mi to líbilo a o dva roky později už jsem jel svůj 
první závod,“ vzpomíná mladý sportovec.  

Od té doby už bylo závodů víc. Jaké jste 
zatím posbíral úspěchy?

Na kontě mám v kategorii junior titul mi-
stra České republiky, který jsem získal letos, 
celkové vítězství v Českém poháru, 20. místo 
na mistrovství světa a 20. místo na Světovém 
poháru a 3 celková vítězství v seriálu WBS.  
A asi nejlepší výsledek před týdnem v Polsku: 
3. na mistrovství Evropy.

Úspěšná sezóna bikerky Libuše Prchalové. Na kontě má i medaile
Letošní sezóna byla pro naši bikerku Li-

buš v mnoha ohledech nová. Poprvé starto-
vala v barvách MG bike team pod licencí, a to 
jak v horských, tak v silničních závodech. Po-
prvé okusila, co obnáší individuálně vedený 
trénink. Poprvé byla nasazena do nejvyšších 
soutěží a seriálů v republice. Hned v úvodu se-
zóny bylo vidět, že zimní příprava a soustředě-
ní v Chorvatsku na silničce udělaly své. Libuš 
si na Valašském poháru horských kol vyjela 
nominaci na Olympiádu dětí a mládeže v Plz-
ni za Zlínský kraj. Zde dokázala vybojovat ve 
vyřazovacím závodě XCE (cross country elimi-
nator) šesté místo, v závodě XCO (cross coun-
try) rovněž šesté místo a nakonec přidala ješ-
tě páté místo v silničním závodě. A protože na 
tzv. květinovém ceremoniálu v závodišti bylo 
vždy oceněno prvních šest závodníků, týkala se 

tato příjemná událost i Libuš. Ocenění předá-
val bikerkám Jiří Daler, olympijský vítěz z To-
kia 1964 ve stíhacím závodě jednotlivců. Zlín-
ský kraj nakonec skončil na olympiádě celkově 
na hezkém pátém místě a k tomuto umístění 
svými výkony přispěla i naše bikerka. V dalších 
závodech této cyklistické sezóny Libuš potvr-
zovala, že zajeté výsledky nebyly žádnou ná-
hodou. V Chudoslavicích u Terezína dojela na 
mistrovství České republiky v silničním závo-
dě na skvělém sedmém místě, v MTB závodu 
Rusavská 50 dovezla bronzovou medaili, ze sil-
ničních závodů Moravskoslezského kraje dvě 
zlaté a stříbrnou medaili v MTB přeboru Zlín-
ského kraje. Hezká reprezentace našeho měs-
ta, kraje a oddílu.

Ing. Jaroslav Prchal, 
Holešovští Pokalíšci, z. s.

Jaké to bylo?
Bylo nás tam za Českou republiku 9, v mé 

kategorii 3. Přijeli jsme do Polska ve čtvrtek 
10. září večer, byla registrace, procházka tra-
ti, tréninky, v sobotu jsme také trénovali, pak 
proběhla měřená jízda do finále. V neděli tré-
ning a po obědě samotné finále.

Už jste se dříve zmínil, že tato trať nepa-
tří mezi vaše oblíbené…

No už tam jezdím asi tři roky a nikdy mi to 
tam moc nešlo. Takže jsem s nějakým dobrým 
časem nepočítal, vnitřně jsem byl smířený tak 
s pátým místem. Nakonec z toho byla trojka  
a jsem fakt rád. Ve finálové jízdě jsem ale udě-
lal chybu. V první těžké pasáži mezi kameny 
jsem to přehnal s rychlostí a vytáhlo mě to do 
zatáčky. Pak už ale jízda byla svižná a bez chyb. 
Jaká byla oslava?

Ještě vlastně žádná, teprve bude. (úsměv) 
Ale když jsem vyhrál mistrovství ČR, tak mě  
v Tučapech přivítali nádherně.
Co Drásal? Neláká vás?

V rámci tréninku si ho zajedu, ale nikdy mi 
zatím nevyšel termín. Zajel jsem si Rusavskou 
padesátku, tedy kratší pětatřicetikilometrovou 
trasu, a před rokem jsem skončil pátý, ale Drá-
sala jsem ještě nezkusil.
Máte nějaký sportovní sen?

Být nejlepší z Česka. Mezi juniory teď 
jsem, že příští rok přecházím do kategorie elit 
a tam to bude o dost těžší.
Jak jezdíte do školy?

Rozumím, kam míříte (úsměv), ale jez-
dím autem. Vozím do školy dost věcí, takže je 
to lepší.

Celý rozhovor na www.holesov.cz

|   JANA ROHANOVÁ

Březůvky – DFK Holešov: 4:5 (2:4)
Zápas s infarktovým průběhem pro trené-
ry, ale napínavým dějem pro diváky – tak lze 
charakterizovat průběh tohoto utkání.                                                               

Svatava Ságnerová
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Dan Kolář z Holešova je mistr světa
Nejlepší vzpěrač na celém 
světě v kategorii veteránů 
je borec z Holešova. 

Házenkáři TJ Holešov, kteří si v minulé se-
zóně zajistili účast ve druhé lize, měli původně 
startovat v severní skupině, posléze ve skupině 
jižní a nakonec jsou zařazeni opět do skupiny 
severní. Důvodem těchto změn bylo dodatečné 
zařazení celku MHK Karviná, který nepodal při-
hlášku do soutěže v řádném termínu,  a násled-
né odvolání Sokola Telnice proti jejímu vyřaze-
ní. Vedení Svazu házené tuto složitou situaci, do 
které se sám svým nekompetentním rozhodová-
ním dostal, vyřešil kompromisem a zařadil Ho-
lešov jako třináctý celek na sverení Moravě. 

Výbor oddílu se po ukončení smlouvy s tre-
nérem Jaroslavem Kočím a neúspěšném jed-
nání s Lubomírem Lukačevičem dohodl na tre-
nérské a zároveň hráčské spolupráci se svým 
odchovancem, dlouholetým extraligovým hrá-
čem a také nejlepším střelcem této soutěže – 
Michalem Hradilem. Jeho příchod, či spíše ná-
vrat do holešovského celku po dlouhých letech, 

znamená zároveň příchod kvalitních hráčů, ně-
kterých dokonce s extraligovými zkušenostmi 
a také, jak příprava naznačuje, pozitivní změny 
ve vedení družstva. Přesto má nový trenér cel-
ku pro letošní sezónu jednoznačné cíle – stabi-
lizaci kádru a záchranu v soutěži. Pak, jak uve-
dl, se bude třeba poohlížet výše – tedy na vyšší 
příčky tabulky, a samozřejmě jako začínají-
cí trenér i do vyšší soutěže. Jak se mu v nové 
funkci povede a podaří skloubit povinnosti tre-
néra a zároveň hráče, startujícího v dresu Ho-
lešova a hostujícího v Přerově, ukáže zanedlou-
ho začínající podzimní část sezóny.

Změny doznaly i začátky mistrovských 
utkání, neboť kvůli povinnostem trenéra Mi-
chala Hradila v Přerově musely  být přeloženy 
na odpolední a večerní hodiny. Věříme však, že 
je v Holešově stále dost příznivců házené, kte-
ří se přijdou podívat a podpořit nově budovaný  
a posílený celek v druholigových utkáních. 

2. liga severní Morava SM 13 
PODZIM  2015
neděle - 18. 10.  – 17.00 hod.   -  TJ Holešov  
-  TJ Sokol Krmelín
neděle - 25. 10.  – 15.00 hod.   -  TJ Holešov  
- TJ Rožnov pod Radhoštěm
neděle - 08. 11. -  10.30 hod.  -  TJ Šumperk  
- TJ Holešov
neděle - 15. 11.  -  13.00 hod.  -  TJ Cement 
Hranice B  - TJ Holešov
neděle - 29. 11.  -  17.00 hod.  -  Lesana Zub-
ří  -  TJ Holešov
neděle - 06. 12.  -  18.00 hod.   -  TJ Holešov  
- TJ Tatran Litovel B
pátek - 11. 12.  -  17.30 hod.  -  TJ Holešov - 
KH Zbrojovka Vsetín (změna pořadatelství)
neděle - 20. 12.  -   18.00 hod.  -   TJ Holešov 
– SKP Frýdek-Místek B

Do sezony 2015/2016 vstoupila TJ Hole-
šov, oddíl házené s pěti mládežnickými druž-
stvy, dvěma v kategorii žáků a třemi v kate-
gorii minižáků. V kategorii žáků startují nově 
starší žáci pod vedením trenéra Miroslava 
Viznera a Vladimíra Běčáka, v kategorii mlad-
ších žáků sbírají první zkušenosti loňští mini-
žáci pod vedením trenérské dvojice Vlastimil 
Zachara, Kamil Zapletal. Kategorie minižáků 
je obsazena ve všech třech kategoriích, tedy 
mini A (ročník 2005), mini B (2006), mini 
C (2007 a mladší). Trenérsky a organizačně 
budou minižáky zabezpečovat trenéři: Mi-
chal Kasaj, Petr Gahura, Martin Koplík, Josef 
Buksa, Martin Gahura a Viktor Hublík.

Házenkářská mládež je na vzestupu
Házenkářská holešovská mládež se tedy 

pro nadcházející sezonu výrazně rozrostla  
a do sezony startuje s téměř padesáti vlast-
ními odchovanci! Pokud budete chtít mládež 
podpořit, rádi vás přivítáme v hale 1. ZŠ Hole-
šov na některých domácích zápasech. 

Libor Krejčí, 
předseda oddílu házené TJ Holešov

Pokud budete chtít přihlásit své dítě do há-
zené či miniházené (ideálně ročníky 2003 
– 2008, ostatní po dohodě), rádi se s Vámi 
potkáme na některém z tréninků, které pro-
bíhají v hale 1. ZŠ Holešov v úterý a pátek 
od 15:30 hodin. 

Házenkáři z Holešova už zahájili svou novou sezónu
Kádr celku mužů TJ Holešov: 
brankáři: Marcel Cagášek, Daniel Nezhyba, 
Tomáš Běčák, Dušan Rypka
pivoti: Antonín Bardoděj, Tomáš Procházka, 
Libor Frydrych, Pavel Bábek
křídla: Jan Conev, Tomáš Uruba, Jan Kozel-
ský, David Jaroš, Jan Mrázek, Michal Ševčík, 
Tomáš Gorec, Jan Vaclach     
spojky: Robert Plšek, Michal Hradil, Eduard 
Beneš, Marek Večerka, Tomáš Slovák, Adam 
Šrámek

Trenér: Michal Hradil, Asistent: Josef Votava, 
Vedoucí družstva: Vladimír Běčák, 
Složení výboru oddílu házené TJ Holešov:
Libor Krejčí – předseda, Jan Flóra – 1. místo-
předseda, Petr Gahura – 2. místopředseda – 
vedoucí sekce mládeže, Rudolf Juřena – jedna-
tel, Josef Votava, Vlastimil Zachara, Miroslav 
Vizner.

|   JANA ROHANOVÁ

Holešov| Daniel Kolář je mi-
str světa. Zvítězil v kategorii 
veteráni ve vzpírání. Soutěž 
probíhala ve Finsku od 12. do 19. září. 

Se vzpíráním začínal v roce 1981, z Holešo-
va se dostal při studiích vysoké školy do Prahy, 
jezdil na různá mistrovství a sbíral úspěchy.  
V pětadvaceti letech se vrátil zpět a pokračo-
val v rámci republiky. 

Když se dostal do veteránského věku, vrá-
til se v rámci své kategorie do evropských 
a světových soutěží. V pětatřiceti vyhrál v 

Americe mistrovství světa, dovezl dvě bron-
zové medaile z mistrovství Evropy v letech 
2004 a 2007 a poslední soutěž, kterou ab-
solvoval, byla světová veteránská olympiáda, 
která se konala v Austrálii v roce 2009. Násle-
doval úraz, který Koláře na chvíli přinutil od-
počívat, ale asi po dvou letech začal znovu tré-
novat. „Pak jsem využil možnosti a přihlásil se 
na mistrovství světa do Finska. Bylo nás tam  
z Česka 6. Bylo to vyrovnané, ale nakonec 
jsem vyhrál,“ pochvaluje si mistr světa. 

Finsko si čeští závodníci užili nejen z po-
hledu soutěže, ale i krajiny, nádherných pa-
noramat a finského životního stylu. „Finové 
třeba neřeší počasí. Moc pěkně tam  nebylo, 
ale nikdo nechodí s deštníky, místo toho se 
místní lépe oblečou, hodně sportují a žijí tro-
chu jinak,“ dodal Kolář. 
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Všetulané putovali do Holešova
První říjnovou neděli, na svátek Sv. Františ-

ka, mohli občané Všetul a Holešova zahlédnout 
průvod Všetulanů mířící do farního kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Holešově,  aby oslavili 
svátek svého patrona, a to v novodobé tradici již 
potřetí. V čele průvodu krojovaní, koňské spře-
žení pana Loučky táhlo vůz se žebřiňákem obsa-
zený dětmi za zpěvu mariánských písní a v do-
provodu dechové hudby Moraváci. Po mši svaté, 
kterou sloužil pan děkan Walczak za zemřelé  
i žijící občany Všetul, kdy ve své promluvě zdů-
raznil  význam zachovávání Božích zákonů m. 
j.ve vztahu k přírodě a živočichům, jejichž pa-
tronem sv. František je, ke kterému se právě pro 
své zemědělské kořeny Všetulané hlásí, se pak 
po požehnání  odebrali do všetulského parku.

Kdo park zná a navštívil ho nyní, nestačil 
se divit a divil by se ještě víc, kdyby viděl kon-
cert pana Janalíka s jeho strojem a  40 párů 
ochotných rukou, které ho dokázaly na své bri-
gádě 24. 9. během dvou hodin upravit do dneš-
ní podoby. Po jarní brigádě, kdy byl zrestau-
rován pomník padlých tak nyní byl razantně 
sestříhán neudržovaný živý plot a ostatní dře-
viny, vysázeno 78 sazenic a zaseta do vyšlapa-
ných prostor tráva.

Zde pak strávili nejen Všetulané hodové 
odpoledne. Nechybělo občerstvení doplněné 
domácími výrobky všetulských hospodyněk, 
děti se zabavily na skákacím hradu a trampolí-
ně a pobíháním po upraveném parku.

Prvním vrcholem odpoledne bylo Sva-
tofrantišské žehnání zvířatům a jejich ma-
jitelům, druhým pak divadelní hra O Červe-
né karkulce v podání mladých všetulských 
umělců.

Spolek Každý může pomáhat uspořádal sbírku pro opuštěná zvířata
Poděkování

Každý může pomáhat, z. s. uspořádal v 
září letošního roku sbírku pro opuštěné psy – 
shromáždili jsme staré deky, matrace, ruční-
ky a přebytečné textilie. V pátek 18. září 2015 
byly vytříděné věci předány do Záchytných 
kotců v Bystřici p. H. Ráda bych prostř. Ho-
lešovska poděkovala všem občanům našeho 
města, kteří do sbírky přispěli a podpořili tak 
záslužnou činnost, která je v sousedním měs-
tě realizována. Záchytné kotce momentálně 
nabízejí 4 pejsky k adopci, příp. k procházkám 
a občasné péči – chcete-li pomoci i vy, infor-
mace najdete na www.zachytnekotce-bph.es-
tranky.cz.-Psi  k adopci.

Mgr. Svatava Ságnerová,
Každý může pomáhat, z. s.

POLITICKÉ STRANY, SPOLKY
Tato rubrika je věnovaná politickým stranám a spolkům. Názory a stanoviska zde prezentované se nemusejí 
ztotožňovat s názory vedení města Holešova a redakce. Kromě jazykových korektur texty nejsou upraveny. 

Pomáhali jste pejskům i vy? Jako velmi 
úspěšnou lze označit sbírku textilií pro psy v 
Záchytných kotcích v Bystřici p. H., kterou v 
září zorganizoval spolek Každý může pomá-
hat, z. s. v Holešově. Protože se blíží obdo-
bí zimních plískanic, mrazivých večerů a ne-
pohody a pejsci v útulcích nemají tolik štěstí 

jako naši domácí psí kamarádi (které chová-
me v teple našich domovů), dovolujeme si 
pro ně uspořádat podzimní sbírku granulí a 
dobrot. Výtěžek bude opět předán konkrétní-
mu útulku a záchytné stanici, jejichž  jméno 
bude zveřejněno.  Chcete-li tuto sbírku pod-
pořit i vy, přineste, prosím, své potravinové 

psí příspěvky během měsíce října  a listopadu 
do kavárny Cinema Café milk bar v Holešově.

Ten, kdo se stará o zvířata a není mu lho-
stejný jejich osud, se umí postarat i o lidi ko-
lem sebe…

za spolek Každý může pomáhat, z. s.
Mgr. Svatava Ságnerová

Nádherný den doprovázelo krásné po-
časí, dechová hudba Moraváci Břest a hlav-
ně výborná nálada všech účastníků. Myslím, 
že pořadatelé nezůstali nic dlužni svému ná-
zvu „Všetuláci sobě“ a dokázali, že Všetuláci 
se umí o sebe postarat. A zvonici, až pominou 
administrativní problémy, postaví také sami 
sobě. O tom není pochyb.  

Lenka Karhanová,
předsedkyně spolku
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Co dělají skauti během celého roku? 

 Foto | archiv  skautů

říkají kulíšci. Další dny mají schůzky kluci skauti  
z druhého stupně. A ano, zastihli byste je, jak 
se učí vázat uzly, ostřit sekeru, ošetřit rozbité 
koleno nebo jak si povídají o pravdomluvnosti. 
I toto jsou totiž věci, které se jim budou hodit 
nejen na skautském táboře v létě, ale také v bu-
doucím životě. 

Ale skauti i skautky dělají během roku ještě 
mnohem více a většinou je to zabalené v láka-
vém obalu. Minulý rok se světlušky pravidel-
ně setkávaly s Gandalfem, letos vlčata vyrazila 
na Divoký západ a provázejí je hned tři zkušení 
kovbojové. A to nejenom na schůzkách v klu-
bovně, těmi totiž nabitý skautský program ne-
končí. Skauti například pomáhají při Tříkrá-
lové sbírce a úklidu Rusavy nebo organizují 
tradiční masopust. Každý měsíc všechny dru-
žinky vyráží na víkendovky, na těch teprve za-
číná to pravé dobrodružství…
Skauti a skautky Holešov, junak.zholesova.cz

V sobotu 12. září 2015 uspořádal KVV Ho-
lešov 1. ročník Memoriálu plk. M. Šediny. Ten-
to branný závod pro všechny generace probě-
hl za mimořádně příznivého počasí v pěkné, 
pohodové atmosféře. Slavnostního zahájení 
ráno v 9 hodin se zúčastnil sám starosta města 
Rudolf Seifert a na závěr nás přišel pozdravit  
a pomoct s udílením cen náš velký příznivec – 
místostarosta Jaroslav Chmelař.

Orientační závod o délce necelých 3 km se 
konal v zámecké oboře a zahrnoval také střel-
bu ze vzduchovky, házení šipkami a hod gra-
nátem na cíl.

Odměnu za nejlepší výkon družstva si od-
nesla rodina Hricova, která závod absolvova-
la v třígeneračním složení. Cenu za nejlepší 

Holešov | Děkanát Holešov ve spolupráci s 
Charitami Holešov a Bystřice p. H. uskutečnil 
ve čtvrtek 17. září pouť pro méně mobilní. Byl 
zajištěný svoz i rozvoz poutníků, odkud bylo 
potřeba, a pracovníci Charit zajistili speciál-
ní vozy pro přepravu vozíčkářů. Nechyběl ani 
doprovod zdravotní sestry.

Na pouť se v tento nádherný prosluněný 
den vydalo celkem 43 poutníků z obcí Třebě-
tice, Količín, Rymice, Holešov, Loukov a Bys-
třice p. H.

 Společně se všichni sešli před bazilikou 
poutního místa, za pomoci ochotných dob-
rovolníků, pánů řidičů, pracovníků Charit  
i svých doprovodů se přesunuli na mši sva-
tou. Kostel byl plný lidí, protože dojeli také 
poutníci z Tvarožné Lhoty a okolí. Po mši byla 

Pouť méně mobilních na Hostýn se vydařila

PŘÍSPĚVKY DOPISOVATELŮ

možnost projít si chrám, zapsat si úmysly mše 
svaté a také si koupit ve stánku něco dobrého. 
Následný program pak probíhal v Jurkovičo-
vě sále, kde bylo vytvořené zázemí s občers-
tvením v podobě koláčků, kávy či čaje. Ne-
chybělo vlídné slůvko od otce děkana a milá 
přednáška o poutním místě od průvodkyně 
Veroniky. 

Vše se zakončilo focením, poděkováním  
a společnou modlitbou. Cesta domů byla ve-
selá, prozpívaná mariánskými písněmi a po-
vídáním zážitků, vždyť pro mnohé to byla ná-
vštěva tohoto místa po mnoha letech! 

Doufáme, že tato pouť se stane pravidel-
nou. Děkujeme všem, kdo přispěli pomocnou 
rukou ke zdaru akce. 

za Charitu Holešov Leona Machálková

PLÁN AKCÍ A SBÍREK 
POŘÁDANÝCH CHARITOU 

HOLEŠOV
19. – 23. 10. Humanitární sbírka šatstva
sběrné místo „Zahrádkáři – Dlažánky“
Tradiční sbírka oblečení, botů, hraček, kabe-
lek, batohů, povlečení, ložního prádla, ruč-
níků, utěrek, dek či spacáků. (Od pondělí do 
pátku od 8 do 16h)
29. 10. Přednáška o Ukrajině  
Městská knihovna Holešov, 17:00 h, předná-
šejícím je P. Rostislv Strojvus, kněz.
21. 11. Potravinová sbírka
sběrné místo prodejna TESCO Holešov
Možnost pomoci jinak – přímým nákupem 
jídla. Charita Holešov se zapojuje do sbírky 
tohoto typu poprvé. Ve spolupráci s prodej-
nou TESCO Holešov budou pracovníci Chari-
ty Holešov poskytovat informace o tom, jaké 
potraviny se sbírají a kde a komu poslouží. 
Akce probíhá celý den.
27. 11. Adventní tvoření I. – věnce 
9:00 - 11:30, dům U sv. Martina, 
2. ročník „Tvoření v adventu“. Pro všechny 
klienty Charity bude připravena charitní díl-
nička, kde si vytvoří adventní věnec. Potřebné 
pomůcky i materiál na výzdobu budou zajiště-
ny. Příspěvek na materiál je 50 Kč. 
Přihlášky: 733 741 907. Kapacita je omezená 
na 20 osob. Svoz možný po tel. domluvě. 
27. 11.  Adventní tvoření II. – věnce 
15:30 - 17:30, dům U sv. Martina, 
Pro výrobu je třeba s sebou přinést korpus – 
kolečko, vázací drát a svíčky s doplňky. Zelení 
bude zajištěno. Kapacita není omezena, vstup 
zdarma.

Je pátek odpoledne a kdokoli, kdo se v tu 
dobu zatoulá ke skautské klubovně v Pivovar-
ské ulici, může vidět holešovské skauty v akci. 
Skautky nadšeně vymýšlí scénku a každou 
chvíli se některá z nich hlasitě rozesměje. Na 
zahradě zušky si hrají světlušky – holky z prv-
ního stupně, kterých se letos v družince sešlo 
25, takže je před klubovnou pěkně živo. Stejně 
staří kluci – vlčata zatím běží do Amerického 
parku, ze kterého si udělají překážkovou drá-
hu, obíhají stromy, podlézají lavičky, přeska-
kují lano… Pokud je hezky, tak jako bylo v září, 
snaží se vedoucí se skauty trávit co nejvíce času 
venku. A i když prší nebo je jinak nevlídno, vy-
běhnou ven alespoň na část schůzky, přece jen 
se lépe protahuje a běhá venku než v místnosti. 

Pátek je pro skautskou klubovnu nejži-
vější den, ale ani přes týden nezeje prázd-
notou. V úterý se v ní setkávají předškoláci, 
kterým v holešovském skautském středisku 

výkon v jednotlivcích si odnesl Vítězslav Hric 
(51 bodů) a cenu za nejlepší ženský výkon zís-
kala Martina Šípková (47 bodů).

Zajímavostí a zpestřením této soutěže byla 
podmínka účasti alespoň jednoho člena ve věku 
do 18 let v tříčlenném družstvu. Překvapením 
pro pořadatele bylo, že těchto mladých závodní-
ků absolvovalo soutěž dokonce 21, přičemž nej-
mladšímu nebyly ještě ani 3 roky. Odměnu si 
samozřejmě odnesli jak nejmladší závodník Voj-
těch Maňák, tak nejstarší zkušený Dušan Hric.

Celou akci mohl KVV Holešov uspořádat 
jen díky finanční a materiální pomoci Zlínské-
ho kraje, města Holešova a Krajského vojen-
ského velitelství ve Zlíně.

Děkuje výbor KVV Holešov

Zdařilý zářijový den v Holešově
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V Americkém parku bylo opět veselo
V sobotu 3.  října uspořádal spolek Proud 

Holešov  v Americkém parku zábavné odpole-
dne pro děti a rodiče, na kterém se prezento-
valy zájmové skupiny fungující v blízkém bý-
valém  Pionýrském domě.

SVČ TYMY četným návštěvníkům parku  
předvedlo ukázky břišních tanců, klasické tan-
ce v provedení malých tanečníků, vystoupení 
taneční skupiny Sundance. Okouzlil nás kou-
zelník Radek a publikum roztancovaly africké 
bubny skupiny Rytmus pro život. V dílničkách 
si děti vyráběly dráčky, bramborové panáčky  
a další výrobky s podzimní tematikou, se skau-
ty hrály lakros a jiné pohybové hry.  

Zástupci Červeného kříže kromě zdra-
votního dozoru zájemcům předváděli ukázky 
první pomoci a velký zájem byl také o malo-
vání na obličej. V parku tak brzy běhalo plno 
zvířátek či fantazijních obličejíčků. Rodiče  
mohli potěšit oko výstavou květinových vazeb 
slečny Kašpaříkové nebo zajít do příjemného  
prostředí výtvarného ateliéru paní Palečko-
vé. Nechybělo ani občerstvení ve Sport Baru 
Házená, počasí akci přálo a nálada účastníků 
byla výborná. 

Je překvapivé, kolik aktivit v součas-
né době v prostorách bývalého Pionýrského 

Místní skupina Českého červeného 
kříže Holešov děkuje městu Holešov za 
poskytnutí dotace z Fondu kultury, spor-
tu a vzdělávání na naši činnost pro rok 
2015. Za dotaci byla pořízena figurína 
„Baby Anne“, která simuluje tříměsíční 
nemluvně s průměrnou fyziologií a je na-
vržena pro realistický nácvik základních 
technik při kardiopulmonální resuscita-

ci a pomoci od nežádoucích předmětů při ucpání dýchacích cest.

Pavel Šlechta, 
předseda MS ČČK Holešov

domu lze využívat, ať se jedná o tanec, výtvar-
né práce, taiči,  pompony, balet, stolní tenis, 
afrotance, pilates, volnočasový klub pro mlá-
dež a další možnosti, které SVČ TYMY nabí-
zí. Pozadu v aktivitách nezůstávají ani skauti, 
Červený kříž či  oddíl stolního tenisu. 

Jsme rádi, že  naše čtyřletá obnova Ame-
rického parku přináší velký užitek veřejnosti.  

Park se pomalu, ale jistě stává místem, kde se 
setkávají generace a nabízí tak každému mož-
nost relaxace i sportu. 

Děkujeme všem přítomným na této sobot-
ní akci za příjemnou atmosféru.

Předseda spolku Proud Holešov    
Bc. Jakub Nevřala
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Jarmark ve Všetulích 
nabídl zábavu každému 

zboží a patchwork. Klobásky, bylinky, medo-
vina a burčák provoněly celé Všetuly. K rados-
ti všech krátkým vstupem zpestřily Všetulský 
jarmark děti z folklorního souboru Zrníčko. 

Jsme rádi, že kromě všetulských starou-
sedlíků dorazila za krásného babího léta i 
spousta přespolních, kteří se dobře bavili. 
Program na Všetulské slavnosti, které se letos 
konaly již poosmé, se snažíme připravit vždy 
tak, aby byl zajímavý napříč generacemi. 

Barbora Winklerová

Nejen naší drobotině patřil první říjno-
vou sobotu areál SVČ TyMy. Tradiční jar-
mark měl nabitý program lákadly pro děti v 
podobě koní, kouzelnické školy holešovského 
mága Radka Šimčíka, podzimně laděných ru-
kodělných dílniček, malování na obličej, ská-
kacího hradu, hrátek s maxilegem a přehlíd-
ky RC modelů. Pro dospělé byly přichystány 
stánky s tradičním jarmarečním zbožím. Tak-
že nechyběly perníky, med, frgály, drobnosti z 
pedigu, korálků skleněných i dřevěných, ne-
rosty a šperky z drahých kamenů, háčkované 

Den, kdy svítí světlušky
V týdnu od 7. do 11. září se v ulicích Holešo-
va objevily dvojice, které bylo již na dálku po-
znat. Měly na sobě křídla, na hlavách tykadél-
ka. Tyto krásné světlušky symbolizující světlo, 
prodávaly píšťalky a svítící náramky. Podílely 
se tak na celostátní sbírce Nadačního fondu 
Českého rozhlasu pomáhajícího nevidomým 
dětem. Dvojice dobrovolníků ze střediska vol-
ného času nasbíraly pro nevidomé 11.736,- Kč. 
SVČ - TyMy tuto sbírku zastřešovalo, ale hlav-
ní dík patří aktivním děvčatům, která k nám 
pravidelně dochází a jsou žákyněmi 3. a 2. Zá-
kladní školy. Jedná se o Elišku Dostálovou, Da-
rinu Dítětovou, Anetu Lojčíkovou, Šárku Holí-
kovou, Natálii Kičmerovou, Evu Sedláčkovou a 
Ludmilu Bílkovou.

Alena Starečková, SVČ, p. o. Holešov

Vzpomínali na „Divoký západ“
Prázdniny jsou již minulostí a nám zůstaly 
pouze krásné vzpomínky na společně proži-
té chvíle na táboře. 4. a 5. září se uskutečnilo 
setkání dětí a pracovníků pionýrského tábora 
„Western – Divoký západ“, na kterém jsme si 
připomněli společně prožité okamžiky. Setká-
ní se zúčastnila většina táborníků i vedoucích. 
Společně jsme si také zazpívali oblíbené tábo-
rové písničky, zopakovali pokřiky, prohléd-
li jsme si fotografie a poseděli nad táborovou 
kronikou. Starší táborníci si připravili překva-
pení pro vedoucí a ostatní pracovníky – předa-
li jim kytičky s poděkováním za krásně proži-
té chvíle na táboře. Táborovou atmosféru jsme 
si připomněli také na zahradě při opékání špe-
káčků. Vzhledem k tomu, že naše setkání bylo 
přes noc, tak zbyl čas také na hry a sportování. 
Zahráli jsme si naše oblíbené ringo a několik 
zajímavých kolektivních a deskových her. Dru-
hý den jsme se jen neradi balili domů, při lou-
čení jsme si slíbili, že se brzy zase sejdeme.

Valča Šípová, tábornice

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

1500,- Kč

PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – 
pátek 8.00 – 18.00
Spontánní aktivity (kuleč-
ník, stolní fotbálek, stolní te-

nis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 15.00 – 
18.00, pro členy TM Klubu vstup možný od 
13.00 do 18.00
- objednávky na tělocvičnu lze využít dle před-
chozí telefonní domluvy minimálně den předem 
v kanceláři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
20. 10. Podzimní lucerničky 
21. 10. Africké bubnování – minikurz - od 
15.30 do 16.30 pro děti od 4 let nebo pro ro-
diče s dětmi 
21. 10. Podzimní tvoření – kouzlení z přírod-
nin (doneste si dýně, kaštany, šípky, listy…) 
22. 10. „Tajemná krása nerostů“ - vše co 
chcete vědět o nerostech a špercích z dra-
hých kamenů s Jitkou Šenkovou 
23. 10. Zasedání PDM – od 16.00
23. 10. DofE – od 18.00
23. – 24. 10. Noční deskohraní - od 18.00, 
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč 
ostatní, 
30. 10. Slavnost broučků od 17.00 na náměs-
tí E. Beneše, 

29. 10. a 30. 10. Podzimní prázdniny – 
možnost se přihlásit na jednotlivé aktivity nebo  
i celý den, nejpozději do 23. 10.
čtvrtek 29. 10. Otevřený domeček 9.00 – 16.00 
(kulečník, stolní tenis, stolní fotbálek, deskové hry, 
PC), Sportovní aktivity 9.00 – 13.00 (řízený 
sportovní program – orientační běh), cena: 50,- Kč, 
Rukodělné dílny 13.00 – 16.00, cena: 50,- Kč
pátek 30. 10. Otevřený domeček 9.00 – 
16.00 (kulečník, stolní tenis, stolní fotbálek, 
deskové hry, PC), Pískové mandaly 10.00 – 
12.00, cena: 50,- Kč, Keramická dílna 13.00 
– 15.00, cena: 50,- Kč
3. 11. Kreativní dílna s Bárou – od 
17.00 do 20.00 malujeme na hedvábí, 
cena: 100,- Kč + cena materiálu
5. 11. Život s vášní a čokoládou – 
7. 11. Oblastní kolo pěvecké soutě-
že Dětská Porta a Melodie 2015 od 
10.00, přihlášky do 23. 10.
8. 11. Soutěž ve společenských 
tancích - Taneční soutěž „O Vše-
tulskou lentilku“ – společenský sál 
TYMY od 9.00 do 20.00
10. 11. a 24. 11. Předvánoční dílnič-
ky – od 17.00 do 19.00, cena: 10,- až 
30,- Kč dle velikosti a počtu

20. - 21. 11. Noční deskohraní – od 18.00, 
cena: 100,- členové, 150,- ostatní , večer s desko-
vými hrami a nejen to, přihlášky do 18. 11.
21. 11. Country bál od 20.00 ve společenské 
hale TYMY, hraje skupina Texas, cena: 100,- 
předprodej, 150,- na místě, čeká vás bohatá tom-
bola, občerstvení, předtančení country skupina 
Kentucky
VYHLAŠUJEMEVÝTVARNOU SOUTĚŽ 
„ČERTOVSKÉ NEJ“
Sběr výtvarných a keramických prací do 3. 12., 
výstava bude probíhat od 5. 12., 
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Týden mobility na 1. ZŠ

Evropský týden mobility, jehož součástí je 
i Evropský den bez aut, proběhl na naší škole 
v jiném duchu než předchozí roky. 

Všichni žáci I. stupně se v průběhu týd-
ne zapojili do vytváření koláží, obrázků nebo 
grafů, které byly zaměřeny na význam zdravé-
ho životního prostředí, jež stále více znečišťu-
je rozsáhlá automobilová doprava. 

Zatímco prvňáčci si opakovali bezpečnou 
cestu do školy a znalost dopravních značek, 
druháci vytvořili koláže různých typů křižova-
tek s dopravními prostředky a namalovali, jak 
by si představovali naši krajinu. Žáci 3. tříd 

S výzvou do Anglie
V měsíci dubnu vyhlásilo ministerstvo 

školství Výzvu č. 56, která umožňuje školám 
čerpat finanční prostředky z EU v rámci OP 
VK (Zvyšování kvality pro vzdělávání) pro 
školy všech typů MŠ, ZŠ a SŠ na prohlubování 
čtenářské gramotnosti a upevňování jazyko-
vých znalostí žáků i učitelů. 

Naše škola ihned reagovala a také se za-
pojila do projektu. V rámci výzvy byl v průbě-
hu srpna realizován zahraniční pobytový me-
todický jazykový kurz pro učitele. Z naší školy 
jsme se tohoto vzdělávání zúčastnily dvě uči-
telky anglického jazyka. Byly jsme vyslány na 
intenzivní jazykový kurz „English for Primary 
Teachers“ do anglického města Eastbourne. 

Klíčovým zaměřením kurzu byla přede-
vším oblast primární metodiky, ale dalším 
cílem bylo také rozvíjet své znalosti v oblas-
ti anglického jazyka a získat náhled do života  
a kultury dané země. 

Anglie je zřejmě první destinací, která člo-
věka napadne, začne-li uvažovat o kurzech 
angličtiny v zahraničí. Velmi pozitivně hod-
notíme možnost rozvoje komunikačních do-
vedností angličtiny přímo v anglicky mluvící 
zemi, stejně tak i ubytování v anglické rodině. 
Kurz splnil naše očekávání v oblasti metodolo-
gie anglického jazyka pro žáky základních škol 
a také nám umožnil zajímavé poznání života  
v Anglii i nezapomenutelné okamžiky.

Mgr. Andrea Krejčí, 2. ZŠ Holešov 

Podpora technického vzdělávání se začíná 
stávat prioritou. I v naší škole jsme si tohoto 
faktu vědomi, proto jsme se rozhodli s podpo-
rou tohoto typu vzdělávání začít v co možná 
nejnižším školním věku a co možná nejpřija-
telnější formou. 

Stavebnice LEGO jsou známy po celém 
světě, jejich prospěšnost pro rozvoj myšlení 
jak kreativního, tak technického je ověřena a 
oceňována odborníky, ale především dětmi. 
Rozhodli jsme se proto od letošního školního 
roku stavebnice LEGO Education zakompo-
novat do výuky. V  ročnících prvního stupně 
budou žáci spolu s paními učitelkami využívat 
řadu nazvanou „Vyprávíme příběhy“, která je 
primárně určena k podpoře jazykové gramot-
nosti (český jazyk i ostatní jazyky) žáků mlad-
šího i staršího školního věku. 

Vybavení stavebnicemi LEGO Education 
ale nebylo lacinou záležitostí. Abychom se do 
výuky s touto pomůckou mohli pustit, požá-
dali jsme nadaci Děti – kultura – sport Uher-
ské Hradiště o finanční prostředky na nákup 
stavebnic a bylo nám vyhověno v plné míře, 
za což jsme velmi rádi. 

Ve třídách bude k dispozici několik sta-
vebnic pro skupinu 4 – 5 žáků. Děti podle 
tématu daného paní učitelkou tvoří z kosti-
ček na sebe navazující situace - příběhy, kte-
ré pak slovně popíší, obhájí, mohou je nafotit 

a vložením do příslušného počítačového pro-
gramu z nich vytvořit komiks, odprezento-
vat všem žákům na interaktivní tabuli a tím 
uplatnit také moderní technologie ve výuce. 
Nově také nabídneme našim dětem a rodičům 
kroužek „Legohrátky“, pro který jsou staveb-
nice koncipované oddychověji.

Práce s LEGEM je velmi rozmanitá a zále-
ží také na kreativitě pedagogů, kteří již prošli 
prvním školením a budou se dále v této oblas-
ti vzdělávat. Do budoucna bychom rádi rozší-
řili výuku i na druhý stupeň, kde už se jedná 
o náročnější konstrukce a možnost jednodu-
chého programování a rozpohybování postav, 
zvířat, strojů z LEGA sestavených. 

Všechny doporučené aktivity pro práci s 
LEGEM jsou založeny na simulaci praktické-
ho řešení reálných životních problémů, které 
v dětech probouzí a udržují touhu učit se, po-
vzbuzují zvídavost, tvořivost a kritické myš-
lení, podporují tolik opomíjené soustředění, 
jemnou i hrubou motoriku a v nemalé míře 
spolupráci a schopnost komunikovat.

Výuka prostřednictvím Lega v plné míře 
funguje a běží na mnoha školách, hlavně 
pražských, a zájem je obrovský.  Věřím, že i 
pro naše žáky budou hodiny obohacené o prá-
ci s touto pomůckou příjemné, inspirující, zá-
bavné a přínosné.

Mgr. Helena Moravčíková, ředitelka školy

LEGO hrátky ve 2. Základní škole Holešov

vyhledávali na mapě cyklostezky a řešili úkoly 
s dopravní tematikou a čtvrťáci prováděli prá-
ce „v terénu“ -  zjišťovali počet projíždějících 
aut na frekventovaných místech v okolí školy. 

Páťáci si připomněli vliv dopravy na život-
ní prostředí ve vlastivědě a výtvarné výchově. 
Využili jsme také dopoledních soutěží, které 
na našem hřišti připravilo SVČ TYMY za pod-
pory MÚ Holešov. 

Škoda že se do akce nezapojují také do-
spělí občané, kteří by byli pro děti nejlepším 
příkladem. 

Mgr. Jarmila Růžičková

Víte, kdo je 
Tonda Obal?

V září zavítal na 1. Základní školu „Tonda 
Obal“. Jde o akci firmy Ekokom, jejíž lektor 
zábavnou formou zopakoval známé informa-
ce o nakládání s odpady, ale také ukázal mno-
ho nového z této oblasti. 

Žáci živě reagovali na jeho podněty, ak-
tivně odpovídali a také kladli všetečné otáz-
ky ohledně likvidace, třídění a dalšího využití 
nejrůznějšího odpadu, který se stává cennou 
surovinou a nezabírá místo na skládkách. 
Žáci také pracovali s „recyklačním kufříkem“ 
(který nám byl ponechán pro další výuku). 

Tato interaktivní forma vyučování uka-
zuje žákům cestu, jak mohou i oni přispět  
k ochraně životního prostředí.

Ing. Ivo Halabala

www.holesov.cz
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Výtisk Komenského mapy Moravy je v holešovském muzeu

Holešov | Depozitář Městského muzea ne-
přestává vydávat své poklady. Většinou se jed-
ná o nové, doposud nepodchycené (nezaevido-
vané) předměty, ale někdy jsou to sbírky, které 
byly jenom v minulosti špatně popsané. Jako 
například slavná mapa Moravy Jana Amose 
Komenského (1592 – 1670), u které bylo v evi-
denci mylně uvedeno, že se jedná o kopii.

Nový pohled na „starou“ mapu
V srpnu nám však náhoda přihrála do ru-

kou práci doc. Ladislava Zapletala Komenské-
ho mapa Moravy z roku 1627 (vyšla v Olomou-
ci roku 1979). Pan docent zde precizně rozdělil 
všechny vydané typy Komenského mapy Mo-
ravy (dále KMM) tak, jak byly postupně tištěny 
z několika tiskových desek (A až G) a holešov-
ské muzeum je zde jmenováno mezi několika 
veřejnými institucemi v tehdejší ČSSR, které 
některý typ KMM vlastnily.

Tento údaj nás donutil, abychom se nespo-
léhali na staré údaje, ale podívali se na mapu 

Adaptační kurz šesťáků z 2. ZŠ

Tento školní rok zahájili žáci 6. ročníku 
adaptačním kurzem.  Hned 2. září odjeli na Te-
sák, kde strávili obklopeni krásnou přírodou, 
tři dny.  Počasí nám přálo, a tak jsme mohli co 
nejvíce adaptačních aktivit uskutečnit venku.  

Děti zažily různé typy her, jejichž cílem 
bylo stmelit kolektiv, navázat přátelské vzta-
hy. Kromě pohybových činností se žáci zúčast-
nili také her prohlubujících důvěru vůči sobě 
navzájem, her rozvíjejících vzájemnou empatii 
a sociální cítění. 

Po celou dobu pobytu vládla mezi dětmi 
přátelská atmosféra umocněná vzájemnou 
spoluprací a pomocí.  Cílem kurzu bylo stme-
lení nejen mezi žáky samotnými, ale i mezi 
žáky a jejich třídní učitelkou a navození přá-
telských vztahů. 

Domnívám se, že tento cíl byl splněn a že 
další čtyři společné roky na druhém stupni  
v naší základní škole dostaly pevné základy.

Mgr. Lenka Janská, třídní učitelka 6. A 

MŠ Dobrotice U koťátek

Nový školní rok 2015/2016 začal v MŠ Dob-
rotice 1. září 2015. Během letních prázdnin 
došlo v mateřské škole k řadě oprav. Mezi 
nejrozsáhlejší úpravy patří výstavba nového 
chodníku před budovou školy. Tato oprava 

mohla být uskutečněna především díky pe-
něžní částce 95 000 Kč, kterou uvolnil ze své-
ho rozpočtu Občanský aktiv Dobrotice. Za je-
jich pomoc jim tímto děkujeme.
Bc. Kolaříková Lenka, učitelka MŠ Dobrotice 

znovu a důkladněji. Místní kartograf a znalec 
Ing. František Dvorník nám opravdu potvrdil, 
že ve sbírkách holešovského muzea máme je-
den z výtisků Komenského mapy Moravy. 

Mapu vyryl Abraham Goos
Jedná se o tzv. typ A2 (Goosova mapa). Je 

nedatovaný, ale z literatury víme, že mapy to-
hoto typu byly tisknuty až po roce 1680 (deset 
let po autorově smrti). Vydavatelem byl nizo-
zemský kartograf a majitel slavné rodinné díl-
ny Nicolas Visscher mladší (1649 - 1702), který 
byl již v pořadí třetím, kdo pokračoval v rodin-
né tradici a vydával tuto mapu. Vytiskl a vyryl 
ji Abraham Goos. Mapa je bohatě kolorovaná 
a je pro ni typický pás vedut čtyř měst v hor-
ní linii mapového rámu. Zleva najdeme pohled 
na Polnou, Olomouc, Brno a nakonec Znoj-
mo. Ozdobná voluta tvoří vnější rám mapy. V 
levém horním rohu je kartuš s věnováním La-
dislavu Velenovi ze Žerotína. Barevné KMM 
s vedutami jsou považovány za nejkrásnější a 
nejvýpravnější.

Holešov je na mapě zaznačen jako urbs 
muris cincta – město obklopené hradba-
mi. Je to zajímavé vzhledem k dodnes trvají-
cím pochybnostem, zda vůbec mělo naše měs-
to nějaké hradby. Z okolních obcí jsou na ní 

jmenovány například Přílepy, Žeranovice, Pru-
sinovice, Rymice, Količín, Stará Ves, Kurovice, 
Břest. Menší sídla jsou rozlišována jako oppid-
um (města) nebo pagus turritus (vesnice s vě-
žemi). Za Hostýnem, který je také na mapě za-
chycen (Hosteyn mons) je značka označující 
naleziště železné rudy (ferri fodine) což potvr-
zuje rudnou činnost v hostýnských horách. Ne-
chybí ani pojmenování toků. Rusava je označe-
na jako Rusawa flu. (fluminis).

Více prozradí znalci
Mapa byla pro svoji přesnost a značnou po-

drobnost v různých obměnách vydávána ješ-
tě více než jedno století. Svědčí to o její vyso-
ké kartografické a zeměpisné úrovni. Některá 
vydání se zachovala do dnešních dnů ve vět-
ším množství, jiné otisky jsou raritou a téměř 
se neobjevují. Zajímavé je, že v nejužším pojetí 
se za KMM považují jenom mapy typu A, mezi 
než patří i naše mapa. Abychom zjistili, jak si 
svou kvalitou a cenou stojí naše holešovská 
mapa, budeme muset oslovit ještě další znalce. 
V každém případě se jedná o památku, která 
opět výrazně zvyšuje hodnotu holešovské mu-
zejní sbírky.

Za Městské muzeum a galerii v Holešově 
Ondřej Machálek

Mapa není kopie, 
ale originál. Depozitář 
města odhalil další poklad. 
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255/18/RM/2015 Rekonstrukce vodovodu 
ul. 6. května
I. Rada města Holešova schválila
 uzavření „Smlouvy o právu provést stav-
bu“ mezi městem Holešov a společností Vodo-
vody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 
3666, IČO 49451871, v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce vodovodu - kanalizace  
v křižovatce ulic Palackého  a 6. května“ 
dle předloženého návrhu. 
I. Rada města Holešova schválila
zřízení věcného břemene - služebnosti inž. 
sítě, na části pozemku p. č. 3619 v k. ú. Ho-
lešov pro společnost E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 
28085400, zastoupená společností E.ON Čes-
ká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti 
se stavbou „Holešov, Bořenovská - kabel 
NN, Machovská“, dle předloženého návrhu.   
I. Rada města Holešova schválila
zřízení věcného břemene - služebnosti 
inž. sítě, na části pozemku p. č. 3108/1 v k. 
ú. Holešov pro společnost E.ON Distribuce, 
a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 

18. schůze Rady města 21. 09. 2015

19. schůze Rady města, 30. 09. 2015

5. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 21. 09. 2015

IČO 28085400, zastoupená společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v sou-
vislosti se stavbou „Holešov, Bořenovská - 
lokalita 18 O.M.“ dle předloženého návrhu.  
I. Rada města Holešova stanovila
 počet zaměstnanců Městské policie Hole-
šov na 18, a to s účinností od 01.10.2015.
I. Rada města Holešova projednala
a vzala na vědomí předložený souhrn usne-
sení komisí rady města za období 08/2015.
I. Rada města Holešova vyjádřila sou-
hlas s umístěním sídla spolku s názvem SRPŠ 
při 1. ZŠ Holešov, z. s., v budově umístě-
né na adrese Holešov, Smetanovy sady 630, 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrál-
ní pracoviště Holešov, na LV 5860 pro k. ú. 
Holešov.
I. Rada města Holešova schválila
rozšíření výpůjčky uzavřené mezi Ústřední 
školní jídelnou Holešov a 1. Základní 
školou Holešov o jednu místnost s rozměry 
9,07 x 9,1 m, a to formou dodatku ke smlou-
vě o výpůjčce ze dne 18. 08. 2014.

I. Rada města Holešova schválila zve-
řejnění záměru výpůjčky klubovny, kan-
celáře s kuchyňkou včetně přístupu na soci-
ální zařízení v budově Mateřského centra 
Srdíčko, Holešov, Školní 1582, a to v době 
pondělí-pátek od 12:00-17:00 hod. na dobu 
neurčitou dle předloženého návrhu.
I. Rada města Holešova schválila
 příspěvkovým organizacím:
- 1. Základní škola Holešov
- 2. Základní škola Holešov
- Ústřední školní jídelna Holešov
změny finančních plánů na rok 2015 dle 
předložených návrhů.
I. Rada města Holešova doporučila Za-
stupitelstvu města Holešova schválit
doplněné rozpočtové opatření města Hole-
šova č. 4/2015 dle předloženého návrhu.
I. Rada města Holešova schválila
poskytnutí finančního daru Ing. Františ-
ku Dvorníkovi ve výši  3.200,- Kč jako čás-
tečnou podporu při tvorbě publikace „Dějiny 
zeměměřických služeb na Holešovsku 
a Bystřicku“. 

I. Rada města Holešova schválila
dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 
16.07.2010 uzavřenou s firmou RAPOS, 
spol. s r. o., Nerudova 325, 769 01 Holešov, 
IČO 25504487 pro akci „Rekonstrukce kultur-
ního a společenského centra Holešov - 2. eta-
pa“ v předloženém znění. 
I. Rada města Holešova rozhodla

na základě doporučení hodnotící komise pro 
dodávku stavebních prací na veřejnou zakázku 
„Zateplení budovy čp. 1400, Holešov“ o vý-
běru nejvýhodnějších nabídek v tomto pořadí:
STAVBY VANTO, s. r. o., Kunovice, IČO 282 
69 314, Stavební firma Hanáček, s. r. o., Uher-
ský Brod, IČO 292 39 109, Hrušecká stavební, 
spol. s r. o., Hrušky, IČO 255 85 142

II. Rada města Holešova pověřila starostu 
města Mgr. Rudolfa Seiferta uzavřením 
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č. 1.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu 
nebo neposkytne-li k uzavření smlouvy řádnou 
součinnost, Rada města Holešova pověřila sta-
rostu města uzavřením smlouvy s dalším ucha-
zečem ve vybraném pořadí.

Zastupitelstvo města Holešova schválilo
 rozpočtové opatření č. 4/2015 dle předlo-
ženého návrhu.
Zastupitelstvo města Holešova schvá-
lilo dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 
D/1856/2015/STR se Zlínským krajem, 
tř. T. Bati 21, Zlín, IČO 70891320, v předlo-
ženém znění.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje budovy čp. 20 
- rodinný dům, stojící na pozemku p. č. 63/1 a 
p. č. 63/2,  městských pozemků p. č. 63/1, p. 
č. 63/2 a části p. č. 3702/2, vše zastavěná plo-
cha a nádvoří, k. ú. Holešov dle předloženého 
návrhu.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
 zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 
137/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je stavba - budova čp. 64, bytový dům, k. 
ú. Holešov, dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje nemovitých 
věcí pozemku p. č. 137/3, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba bez pč/če, jiná 
stavba, k. ú. Holešov dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Holešova schválila
zveřejnění záměru prodeje částí městského 
pozemku p. č. 214/2, ostatní plocha, o celkové 

výměře cca 16 m2, k. ú. Všetuly, dle předlože-
ného návrhu. 
Zastupitelstvo města Holešova schváli-
lo zveřejnění záměru prodeje městského 
pozemku p. č. 2656/4, trvalý travní porost, o 
výměře 568 m2, k. ú. Holešov, dle předložené-
ho návrhu.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p. č. 774/3, zahrada, o 
výměře cca 8 m2, k. ú. Holešov, dle předlože-
ného návrhu.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru směny pozemků a to 
tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví Františka Bakaly a Marie Bakalové, 
část městského pozemku p. č. 446/2, k. ú. Žopy, 
a z vlastnictví Františka Bakaly a Marie Bakalo-
vé přejde do vlastnictví města Holešova část po-
zemku p. č. PK 323,  k. ú. Žopy, bez dalšího fi-
nančního vyrovnání dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
 podání žádosti o úplatné nabytí pozemku 
p. č. 2579/2, orná půda, o výměře 3.933 m2, z 
vlastnictví Ing. Zdeňka Svobody, bytem Mo-
ravské Budějovice, do vlastnictví města Hole-
šova z důvodu možného rozšíření zázemí spo-
lečnosti Technické služby Holešov, s. r. o. 

Zastupitelstvo města Holešova schválilo
 prodej městského pozemku p. č. 2990/51, za-
hrada, o výměře 63 m2, k. ú. Holešov, Ludmi-
le Machalové, r. nar. 1927, bytem Holešov, za 
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. Smlouva musí být uzavřena v termínu 
do 30.11.2015. Po marném uplynutí uvedené 
lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
 majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Dobro-
tice po stavbě „Silnice II/438: Dobrotice, prů-
tah obcí“, a to: bezúplatný převod pozemků 
p. č. 1828/27, p. č. 1828/26, vše k. ú. Dobroti-
ce, a pozemků p. č. 2/20, p. č. 2/22, p. č. 2/23, 
vše k. ú. Holešov, z  majetku města Holešo-
va do majetku Zlínského kraje a bezúplatné 
nabytí pozemků p. č. 1828/8, p. č. 1828/9, 
p. č. 1828/25, p. č. 1828/28, p. č. 1778/13, p. 
č. 1778/14, p. č. 1778/15, p. č. 3764/3, p. č. 
3764/4, p. č. 75/3, vše k. ú. Dobrotice, z majet-
ku Zlínského kraje do majetku města Holešova. 
Zastupitelstvo města Holešova uložilo
Radě města Holešova připravit jednání 
zastupitelstva města zaměřené na stanovení 
dlouhodobé strategie (koncepce) využi-
tí zámku a zámecké zahrady do konce 
03/2016.
Více na www.holesov.cz
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Malá ulice v roce 1970. Foto | archiv Břetislav Sedlář, Jana Rohanová

Budova městského úřadu (zhruba polovina 20. století). 

Mateřská škola Masarykova a zbořeniště domu číslo 637 (1969). 

Nádvoří zámku (okolo roku 1970). 

Holešov - jaký byl a jak ho známe dnes...
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www.musicaholesov.cz MUSICA HOLEŠOV

17. listopad 18:00 hod
Plachetka-Mozart-Salieri 

Recitál z nejznámějších árií Wolfganga Amadea Mozarta 

a zcela neznámých árií Antonia Salieriho 

basbaryton sólo: Adam Plachetka

sólista Vídeňské státní opery a host Metropolitní opery New York

Czech Ensemble Baroque orchestra  -  na dobové nástroje

Dirigent     Roman Válek

15.  10.
DIVIDLO JIŘÍHO STIVÍNA
kino Svět 

19:00

17. 10.

TEREZIE KUTROVÁ A NOVÁ 
GENERACE
zámek Holešov, sala terrena

19:00

17.  10.
HOLEŠOVSKÝ BLEŠÁK
zámek

8:00 
- 13:00

25.  10.

KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU 
ČESKÉ REPUBLIKY
zámek, velký sál

19:30

29.  10.

UKRAJINA POHLEDEM KNĚZE, 
CHARITNÍHO PRACOVNÍKA 
A RODILÉHO UKRAJINCE
studovna knihovny

17:00

31.  10.

TRADIČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKA 
ZÁMKU
zámek, komentovaná prohlídka 
v kostýmech

17:00

do 1.  11.

LIDOVÉ STAVBY ZNÁMÉ 
I NEZNÁMÉ - ZLÍNSKÝ KRAJ 
zámek, chodba 1. patra

do prosince
ZÁMEK ZNOVU VZKŘÍŠENÝ
zámek

do 30.  10.
GRIMASY A GESTA 
knihovna 

30.  10.  
JAPONSKO ŠKODOVKOU
kino Svět

17.  11.

PLACHETKA - MOZART - SALIERI 
(MUSICA HOLEŠOV)
zámek, velký sál

18:00

13.  11.

IVO ŠMOLDAS A JANA 
RYCHTEROVÁ
kino Svět

19:30

26.  11. 
BAVÍ VÁS CUK A KUK
kino Svět (pro děti)

13:30

28.  11. 

VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
nám. Dr. E. Beneše


