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Holešovsko
Holešov | Město Holešov zahájilo řadu 
oprav a investic, které přispějí k lepšímu sta-
vu komunikací ve městě. 

Ani letos město nevynechalo „jarní“ údrž-
bu – opravu výtluků, děr a defektů místních 
komunikací. 

V průběhu března proběhla první etapa 
opravy děr, které byly zapraveny asfaltovou 
zálivkou, a další etapa a oprava problémových 
míst navázala začátkem dubna. Mimo silni-
ce byly zapraveny hluboké díry překopů ko-
munikace na nám. Sv. Anny a také proveden 
zásyp děr na komunikaci v ulici Bořenovská. 
Tím ale opravy cest nekončí a během roku 
se město chystá na další vysprávky místních 
komunikací. 

Další významnější investicí je rekonstruk-
ce v ulici U Potoka. „Stavební práce na další 
části úprav veřejného prostranství byly zahá-
jeny ve druhé polovině března, a to od „kruho-
vého náměstíčka“ po náměstí Svobody. V této 
etapě se jedná o nejnáročnější část, neboť prá-
ce probíhají na jediné příjezdové cestě do úze-
mí. V této souvislosti byla dočasně otevřena 
pro dopravu část ulice z náměstí podél hotelu 
Slávie,“ upřesnil Milan Roubalík z oddělnení 
investic radničního odboru výstavby, rozvoje 
a životního prostředí.

Z důvodu zachování obslužnosti a příjez-
du obyvatel k domu č. 92 byla tato etapa roz-
dělena na 2 části. Zahájena byla část 1, která 
začíná napojením na stávající zámkovou dlaž-
bu u kruhové křižovatky v ulici Malá po dům 
č. 92. 

Po dokončení této části budou práce po-
kračovat dál od domu č. 92 po konec ul. U Po-
toka (nám. Svobody).

Pokračování na straně 6

Morena, Smrtka, Marzana, Mařena... Ať jí říkáme jakkoli, ta holešovská už je spálená a utopená. Děti z místní Ma-
teřské školy Sluníčko v Havlíčkově ulici dnes dopoledne definitivně zahnaly zimu a přivítaly jaro. Precizně vyro-
bené figury za doprovodu říkanek shodily z mostku u domu s pečovatelskou službou na Novosadech do Rusavy.
Nezbývá než dodat: jaro, vítej :)                                                        Foto | Jana Rohanová, více fotografií na www.holesov.cz

Jaro ohlašují
i opravy  
a investice

festival Holleschau: Ve svitu Sarkanderovy hvězdy
Dny města Holešova 2016
5. - 8. května 2016 www.festivalholleschau.czCelodenní program pro rodiny s dětmi, více na:
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Nákres řešení dopravní situace v ulici 
Palackého v Holešově (viz strana 4)
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Několik změn především v holešovské dopravě

Mílí spoluobčané... 
S příchodem jara je možné postupně za-

čít realizovat významnější záměry a také za-
hájit či realizovat další investiční akce. Jed-
ná se především stavby či opatření v oblasti 
dopravy.

Křižovatka Palackého – Grohova 
– Nerudova

O potřebě řešení dopravní situace této 
velmi zatížené a asi nejkritičtější křižovatky 
ve městě se hovoří více než deset let a zatím 
nikdo nedokázal problém vyřešit. Ne že by ne-
bylo několik variant úprav lokality, ale ta nej-
jednodušší a asi nejbezpečnější, tj. vybudová-
ní kruhové křižovatky a posunutí přechodů 
pro chodce, je nereálná z důvodů místa. Ko-
mise dopravy i vedení města se v různých ob-
dobích zabývaly i touto problematikou, ale ni-
kdy se jim nepodařilo najít koncensus a také 
přenést na sebe odpovědnost za řešení. Na-
víc se v poslední době i tento věcný problém 
stal tématem místního politického boje jedin-
ců, kteří ale měli možnost z postu svých dří-
vějších funkcí věc vyřešit již dávno. Ale jak 
vidí čtenáři Holešovska na straně 2, nyní tedy 
město předkládá dopravní řešení této lokali-
ty s tím, že bude realizováno na konci dubna 
nebo počátkem letošního května.

K alespoň trochu přijatelnému řešení 
nebylo lehké dozrát, protože kromě komise 
dopravy Rady města Holešova se křižovat-
kou zabývali a vycházeli ze svých zkušenos-
tí příslušníci Obvodního oddělení Policie ČR 
Holešov, městské policie, oslovení odborníci 
Policie ČR i Dopravního inspektorátu a Ře-
ditelství silnic Zl. kraje, který je majitelem 
a provozovatelem dvou ze tří komunikací 
v lokalitě.

Řešení počítá se zrušením odbočovacích 
pruhů a posunutím přechodu od prodejny 
potravin „Adam“ k poště a zúžením míst pro 
přecházení na sedm metrů (u obou míst).  
Tímto opatřením budou zvýhodněni chod-
ci, protože se jim zkrátí přechody, vzniknou 

ÚVODNÍK STAROSTY
parkovací místa či místa pro zastavení, a to 
místo nynějších odbočovacích pruhů. Tím 
tedy bude průjezdnost křižovatkou omezena 
jen na dva pruhy. Při dopravních špičkách to 
ale může být problém, který asi povede k vět-
ším kolonám. Potřeba ochránit více chodce 
je však prioritní.

Nynější řešení bude ale realizováno pouze 
vodorovným značením, to znamená „namalo-
váno“ na komunikaci a doznačeno přenosný-
mi prvky. Pokud by se řešení během jara a léta 
osvědčilo, nebo bude třeba provést nějaké ko-
rekce, budou moci být realizovány postupně 
a konečné řešení i s potřebnými stavebními 
úpravami by mohlo proběhnout na podzim. 
A ještě k realizaci: vyjádření všech odborní-
ků i technické zabezpečení a schvalování stojí 
nějaký čas, a protože přes zimní období, kdy 
hrozí sněhová pokrývka nebo trvalejší deště, 
nebylo možné úpravy provést, dochází k nim 
v jarním období.

Upozornění nejen pro chodce
K dopravní situaci ve středu města a pří-

padným kolizím chodců s motoristy je tře-
ba říci, že absolutní přednost na přechodech 
pro chodce neexistuje. Je to jen novinářsky 
uváděné klišé, kterému možná někteří rádi 
podléhají. Vzhledem tomu, že tato mylná in-
terpretace může být velice nebezpečná pro 
motoristy, ale zejména chodce, je vhodné na-
hlédnout do zákona o pozemních komunika-
cích. Z něj vyplývá, že chodec v České repub-
lice na vyznačených přechodech pro chodce 
neřízených světelnou signalizací absolutní 
přednost nemá. Náhlé vstoupení do vozovky 
i na vyznačeném přechodu bez rozhlédnutí 
nebo na velice krátkou vzdálenost před přijíž-
dějícím vozidlem může mít pro něj až fatální 
následky. 

Zahraniční studie států jako je například 
Švýcarsko nebo Rakousko doporučují, aby 
se chodec, než vstoupí na vozovku, zastavil  
před přechodem a rozhlédl se na obě strany, 
navázal oční kontakt s řidičem přijíždějícího 
vozidla a tím se přesvědčil, že jej řidič vidí, 
vstupoval na přechod tam, kde má dostateč-
ný rozhled a nevynucoval si právo přednosti 
za každou cenu. Naopak řidič by měl dodržo-
vat nejvyšší dovolenou rychlost a v blízkosti 
přechodů pro chodce snížit rychlost vozidla, 
sledovat pohyb chodců v blízkosti přechodů 
a věnovat zvýšenou pozornost chování dětí 
a seniorů a dodržovat bezpečnou vzdálenost 
mezi vozidly.

V této oblasti – tedy dopravní výchově – 
máme stále deficit a především v rodinách 
a ve školách by měly být děti neustále upozor-
ňovány na rizika v dopravě a pohybu na ko-
munikacích všeho druhu. Hlídání přechodů 
policisty ve špičkách problém neřeší a ten je 
na zodpovědnosti každého z nás.

Další investiční akce
V současné době vrcholí práce na obnově 

lokality kolem komunikace U Potoka. Jedná 
se o dořešení celé lokality z hlediska komu-
nikací a chodníků, ale i veřejného osvětlení. 
Tímto se podaří vyřešit další velmi táhnoucí 
se problém ve středu města.

Pokračuje oprava zámku, nyní je dokon-
čována východní stěna směrem do zahrady 
a také byla dokončena oprava a restaurování 
hlavního vstupního portálu a balkonu. Minu-
lý týden odkryli pracovníci dodavatelské fir-
my část vstupního mostu do zámku, a to pro-
to, aby byl jasně znatelný stav dřívějšího raně 
barokního mostu a jeho založení, ale také bylo 
možno stanovit způsob opravy mostu. Jeho 
technický stav je už velmi špatný.

Další investiční akce se připravují, a to 
především tak, aby město na každou z nich 
získalo i finanční prostředky z jiných než 
městských zdrojů. Jde především o opra-
vu a zateplení některých budov ve městě 
i v místní části Tučapy, rekonstrukci „staré“ 
budovy Mateřské školy Sluníčko, rekonstruk-
ce stadionu Míru, příprava rekonstrukce uli-
ce 6.  května i s vybudování nové křižovat-
ky s ulicí Palackého, rekonstrukce další části 
sídliště Novosady, ale i chodníků a veřejného 
osvětlení ve středu města, případně i další po-
kračování opravy budovy Centra pro seniory, 
osvětlení komunikací do míst Za Cukrovarem 
atd. Některé jmenované stavby budou zaháje-
ny ještě asi letos.

Kulturní a společenský život
V Holešově je společenský a kulturní život 

na velmi vysoké úrovni a to potvrzuje i dění 
v letošním roce. Rok 2016 je navíc věnován 
400. výročí příchodu sv. Jana Sarkandera 
do Holešova. Tato osobnost v našem městě 
působila v letech 1616 až 1620 a je uznává-
na ne pro své počínání v oblasti rekatolizace, 
ale proto, že se významnou měrou zasloužila 
o záchranu města před vypleněním polskými 
kozáky v počátku třicetileté války a také proto, 
že dokázala odolat všem mučením a nátlakům 
a neprozradila zpovědní tajemství a za svým 
postojem si dokázala stát. Ostatně zmíněné 
období patří z důvodu všech zmatků a bojů 
o moc zaobalenému do náboženských spo-
rů k těm nejrozháranějším a stále ještě málo 
probádaným v našich dějinách.

Čekají nás tradiční dny města, které bu-
dou částečně věnovány tomuto výročí, ale také 
v rámci nich dojde k ocenění osobností města 
za minulý rok, budou předány dotace z „Akce 
milion“ neziskovým organizacím a aktivitám, 
proběhnou i dva koncerty, sobotní duchovní 
koncert v prostorách kostela N. P. Marie a ne-
dělní matiné na nádvoří zámku i připomínka 
dne matek a další program. 

Dokončení na straně 7
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Zámek na hodinu zhasnul. Město 
tak podpořilo ekologickou akci
Holešov | Město Holešov se 19. března 2016 
připojilo k mezinárodní akci Hodina Země, 
kterou zavedl Světový fond na ochranu pří-
rody a která se pravidelně koná vždy posled-
ní březnovou sobotu. V Holešově jsme tím-
to způsobem chtěli dát najevo, že městu není 
lhostejný stav životního prostředí a klimatu. 
A proto správce veřejného osvětlení v Hole-
šově, technické služby, v době od 20.30 do 
21.30 vypnul venkovní osvětlení nejvýznam-
nější místní dominanty a památky – hole-
šovského zámku. „Tímto gestem chceme de-
klarovat, že město Holešov vnímá potřebu 
ochrany životního prostředí, a upozornit na 
to, že mnoho kroků už se v této oblasti pod-
niklo, je realizováno či radnice a místní spol-
ky připravují. Na druhou stranu je třeba nyní 
a při této příležitosti uvést, že ochrana okol-
ního prostředí a naší planety je velmi vážná 
věc, která by měla být oproštěna od populis-
mu a především politických bojů,“ komento-
val akci starosta města Rudolf Seifert.                                          

(roh)

KRÁTCE Starosta přivítal vedení 
japonského sboru

Bezpečnost chodců – úpravy přechodů pro 
chodce v ulici Palackého

Japonská delegace. Foto | Jana Rohanová

Holešov| V neděli 27. března odpoledne pro-
běhlo v kanceláři starosty města přijetí japon-
ské delegace a vedení pěveckého sboru Myojo 
Gakuen High School, Tokio, Japonsko. 

Osobně se s ním přivítal dirigent sboru, 
klavíristka a manažerka tělesa, překlad zajis-
tila Nao Higano, která mluví plynně slovensky.

Za „holešovskou“ stranu delegaci mimo 
pana starostu přivítaly manažerka sboru Jana 
Slovenčíková a sbormistryně Lenka Polášková.

Holešov| Město Holešov se dlouhodobě za-
bývá problematikou bezpečnosti chodců 
v rámci silničního provozu. V roce 2015 byly 
provedeny úpravy vodorovného dopravního 
značení a osvětlení u tří přechodů pro chod-
ce v ulici Palackého, která je hlavní doprav-
ní tepnou města. Město intenzivně pracuje na 
vyřešení dalších úseků komunikace v této uli-
ci. Zvláště problematická je část u křižovatky 
s ulicí Nerudova a Grohova. 

Po několika navrhovaných variantách 
město přistoupilo k řešení, které posunu-
je přechod pro chodce u prodejny potravin 
„U Adama“ před budovu pošty. Přechod před 
Restaurací Tacl bude posunut o cca 5 m dále 
od křižovatky. Současně dojde také k úpravě 
jízdních pruhů (vše viz přiložená situace). 

Tato varianta byla konzultována s Do-
pravním inspektorátem Policie ČR a s Ředi-
telstvím silnic Zlínského kraje, vlastníkem 
komunikace. Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o úpravu zásadního významu, přistoupilo 

Starosta návštěvu krátce seznámil s histo-
rií města, důležitou součástí přátelského se-
tkání však bylo především podepsání dohody 
o přátelské spolupráci mezi holešovským a ja-
ponským sborem.

Obě tělesa se tak už nyní mohou těšit na 
možnost vzájemného setkávání, rozvíjení přá-
telských vztahů a možná i příležitost k výměn-
ným pobytům.

 Jana Rohanová

město k provedení této změny nejprve v re-
žimu přechodného dopravního značení na 
dobu určitou. V případě potvrzení správnos-
ti tohoto řešení budou následně provedeny 
úpravy dopravního značení a stavební práce 
trvalého charakteru zahrnující také stavební 
úpravy chodníků včetně bezbariérového řeše-
ní, osvětlení, mobiliáře atd.

 Ing. Tomáš Nedbal
vedoucí odboru výstavby, rozvoje a ži-

votního prostředí

Detailní plánek řešení situace si může-
te prohlédnout na straně 2

Městská brigáda 2016
Turnusy:
I. 4. 7. – 15. 7.
II. 18. 7. – 29. 7.
III. 1. 8. – 12. 8.
IV. 15. 8. – 26. 8.

Podmínky přijetí
- určeno pro studenty 15 – 26 let (ukončení 
povinné školní docházky)
- trvalé bydliště v Holešově a místní části 
(Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy)

Výdělek 60 Kč/hod.
Pracovní doba 6 hod./denně
Přihlášky odevzdat od 25. 4. 2016 od 8.00 
hod. do naplnění stavu

Brigádníci budou pracovat v základních 
a mateřských školách, v místních částech 
(osadní výbory), v zámecké zahradě, na 
sportovištích a dle potřeby.
Kontaktní osoba: Ing. Marie Krajcarová
- osobně na Městském úřadě Holešov, 

kancelář č. 303
-  telefonicky: 573 521 254
-  e-mail: marie.krajcarova@holesov.cz

(Do přihlášky uveďte jméno, adresu, datum 
narození, tel., e-mail a požadovaný termín)

Technické služby Holešov, s. r. o. jako 
provozovatel zámeckého koupaliště zveřej-
ňují záměr pronájmu bufetu na koupališti. 
Jedná se o pronájem na letní sezonu 2016. 
Podmínky a kritéria najdou případní zá-

jemci na webových stránkách 
www.tsholesov.cz.
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Holešov je druhý v soutěži Město pro byznys

Webová služba města je první v kraji i celorepublikovém kole

Radek Doležel a Martin Koplík. Foto | Jana Rohanová, fotogalerie z předávání ceny na www.holesov.cz

Holešov| Hned dvě první místa si odnes-
li zástupci holešovské radnice ze slavnostní-
ho vyhlášení soutěže Zlatý erb, které se kona-
lo v pátek ve Zlíně (krajské kolo) a v pondělí 
v Hradci Králové (celorepublikové kolo). 

Město Holešov do soutěže přihlásilo 
webové stránky města a portál www.strate-
gieholesov.cz. Právě druhý jmenovaný skli-
dil u porotců z řad odborníků velký úspěch. 
Prvním místem ho ocenili v kategorii nejlepší 
elektronická služba v celokrajském, následně 
i v celorepublikovém kole. 

Jedná se o zcela jedinečnou elektronickou 
službu, kterou vychází město Holešov vstříc 
svým obyvatelům. 

Portál vznikl v průběhu roku 2015 s cílem 
zapojit občany do plánovacího procesu města 
a zajistit aktuálnost krátkodobých a středně-
dobých plánů. 

Portál prezentuje plánované a realizova-
né investiční akce a rozvojové činnosti města 
a jeho místních částí. 

Je aktivním nástrojem jak představite-
lů města (zastupitelů, vedoucích odborů, zá-
stupců výborů a komisí), tak občanů, kteří 
mají možnost přes portál navrhovat (přidá-
vat), hodnotit (prioritizovat) a komentovat in-
vestiční akce menšího i většího rozsahu a pu-
blikovat články. S nápadem vymyslet tento 

Holešov| Skvělé druhé místo obsadilo měs-
to Holešov v soutěži Město pro byznys 2016. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo ve 
čtvrtek 7. dubna v otrokovickém hotelu Atri-
um a cena byla předána v rámci Krajského se-
tkání Svazu měst a obcí ČR. 

Porota z řad odborníků vybírala mezi tři-
nácti městy. Porovnávala přístup veřejné 
správy (komunikace, vzdělávání, poplatky, 
ekonomické údaje), podnikatelské prostře-
dí v návaznosti na pracovní trh a podnikatel-
ské prostředí v souvislosti s kvalitou lokality 
a rozvojem. 

Plusovými body konkrétně pro Holešov 
byl úspěch města v získávání evropských do-
tací a vysoké kapitálové výdaje, porota oce-
nila webové stránky radnice z pohledu pod-
nikatelů a vyzdvihla skutečnost, že v rámci 
kraje je v Holešově evidována nejnižší míra 
nezaměstnanosti. 

Cenu v Otrokovicích převzal starosta 
Mgr. Rudolf Seifert. „Městu Holešov se daří 
v poslední době umisťovat v této zajímavé an-
ketě týdeníku Ekonom v rámci Zlínského kra-
je na čelních příčkách. Důvodů je asi více, jed-
ná se o kolektivní úspěch mnoha pracovníků 
úřadu, ale i podnikatelské veřejnosti. Za toto 
si zaslouží všichni naše poděkování. Přestože 

portál přišel zastupitel Martin Koplík, který 
systém také vytvořil.  „Jsme rádi, že se nám 
podařilo zpropagovat portál, kterým chceme 
přiblížit obyvatelům investice města. A rádi 
jsme také za to, že se nám podařilo předběh-
nout i velkou konkurenci. Holešov tak porazil 

třeba projekt Prahy 1, která se umístila na 
2. místě. Sám předseda soutěže při oceňová-
ní podotkl, že porota z řad odborníků v oblas-
ti webové správy a IT letos měla o vítězi zcela 
jasno,“ komentoval místostarosta města Ra-
dek Doležel.                               Jana Rohanová

Starosta města Mgr. Rudolf Seifert při převzetí ceny 
v Otrokovicích.  Foto | Jana Rohanová

v Holešově nesídlí velké firmy, působí zde ně-
kolik středních a menších společností, které 

se významnou měrou podílejí na zaměstna-
nosti obyvatel. Další devízou Holešova je jeho 
poloha v centru několika velkých průmyslo-
vých lokalit a měst a relativně dobré propo-
jení s nimi. Ze strany města to pak je snaha 
o komunikaci s možnými investory a podni-
katelskými subjekty a snaha o řešení případ-
ných problémů a překážek. Dobrá  je také 
spolupráce s úřadem práce i využívání všech 
forem veřejně prospěšných prací a snaha o za-
městnávání občanů z tzv. hůře zaměstnatel-
ných skupin. V poslední době se městu také 
podařilo získat nemalé finanční prostředky na 
investice z jiných než městských zdrojů a tím 
získat částečně práci i pro místní obyvatele. 
Internetové stránky města prošly v posled-
ním roce významnou změnou a je vidět, že 
i tato iniciativa kolegů má svůj smysl. Naopak 
má Holešov i některé rezervy a zatím stále ne-
gativní skutečností pro město je úbytek oby-
vatelstva, i když se nyní – zdá se – zastavu-
je, a proto je třeba dbát na rozvojové projekty 
nejen pro investice a rozšíření služeb, ale i pro 
bydlení. A také již dlouhodobě jsou v Hole-
šově ve srovnání s podobnými městy vysoké 
ceny potřebné k pořízení bydlení i získání po-
zemků,“ vysvětlil starosta.

 Jana Rohanová
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Setkání s občany v místních částech
Holešov| Ve všech místních částech proběhla    
v minulých týdnech setkání s občany, na kterých 
měli možnost zástupci tamních osadních výbo-
rů i vedení města si vyslechnout názory místních 
na problémy, které obce trápí. Jednalo se i o pri-
oritách pro letošní rok a také možných dalších 
rozvojových projektech, ale i o společenském 
a kulturním životě. Veřejné schůze proběhly 
za celkem velkého zájmu v Žopech 15. března, 
v Dobroticích 23. března a Tučapech 24. března 
a v Količíně 30. března.
Dobrotice

Setkání v Dobroticích bývá vždy podnětné 
a v této místní části je stále co k řešení. Mnoho 
věcí dokáže zvládnout osadní výbor vlastními si-
lami. Protože jako i ostatní obce má každoročně 
200 000 korun na drobné investice, samozřejmě 
kromě provozních prostředků na chod osadního 
výboru, hasičských jednotek a SDH, popř. nákla-
dy na provoz školek apod. V Dobroticích navíc 
ušetřili z loňska a mohou letos investovat přes 
tři sta tisíc korun.

Po vybudování kanalizace v obci si místní stě-
žují na stav Nové ulice. Problém je, že tato komu-
nikace byla pouze po kanalizaci opravena a neby-
la provedena celkově s podložím. Proto se asi stav 

Kompostéry 
v Holešově rozdány
Holešov | V roce 2015 obdrželo město Ho-
lešov dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí na nákup 200 ks kompostérů o ob-
jemu 800 litrů. Z celkové pořizovací ceny 
774 400 Kč činila dotace 696 960 Kč, zbytek, 
tj. 77 440 Kč, zaplatilo město Holešov ze své-
ho rozpočtu. Kompostéry jsme předali k uží-
vání občanům města Holešova a místních 
částí na základě jejich požadavků. Poptáv-
ka po kompostérech byla tak velká, že jsme 
vzhledem k počtu kompostérů nemohli uspo-
kojit všechny zájemce. Evidujeme všechny 
požadavky občanů, abychom mohli v případě 
vyhlášení výzvy opět žádat o dotace.

Ing. Lenka Brezanská
referentka oddělení životního prostředí

Jaro ohlašují i opravy a investice

Dokončení ze strany 1
Rekonstrukce spočívá v odstranění doži-

tých původních povrchů včetně podkladních 
vrstev, položení nového odvodnění, nových  
podkladních vrstev a nového finálního povr-
chu, který bude stejný jako v celé Malé ulici 
ze zámkové dlažby a v části u náměstí Svobo-
dy ze žulové kostky v návaznosti na současné 
parkoviště.

Jana Rohanová

zhoršuje a bude se muset dále řešit. Ale uvidíme 
po prohlídce techniky města. Dalším problémem 
jsou oba mosty před Rusavu a jejich stav. Jsou ale 
v majetku Povodí Moravy. Proto bude třeba se na 
jejich opravě dohodnout především s vlastníkem 
(to musí město). Dále jde o podpěrnou zeď u domu 
čp. 46, ta souvisí se stavbou komunikace a platí to 
stejné jako u Nové ulice. Dále místní trápí provoz 
aut i cyklistů kolem lokality Kačerov, stav někte-
rých cest, „dosvětlení“ cyklostezky (to je již v těchto 
dnech vyřešeno), některé kabelové rozvody po obci 
i stav protipovodňových zařízení. Také požadují 
osazení „radaru“ při vjezdu do obce od Jankovic. 
Problémem je, že v těchto místech není na co toto 
zařízení umístit. Místní naopak plánují dovybave-
ní areálu, opravu jeho oplocení a další práce a na 
2. července hodovou zábavu. Samozřejmě, že 
v kulturním areálu proběhne celá řada dalších akcí 
a zábav.
Količín

V Količíně se osadní výbor pustil s vervou do 
oprav kulturního areálu a vlastními prostředky 
dokázal již nyní zasypat a částečně srovnat bý-
valé koupaliště. To z důvodu bezpečnosti tuto 
iniciativu vyžadovalo. Dále plánují opravu zá-
zemí v místní školce a požadují rozšíření osvět-
lení ke kulturnímu areálu a hřišti. Také je trápí 
stav cest po vybudování kanalizace. Místní se tá-
zali také na stav připravovaného vyhlášení vel-
ké části obce záplavovým územím a na případná 
protipovodňová opatření. Vyhlášení záplavo-
vých území připravuje Zlínský kraj ve spolupráci 
s Povodím Moravy a město zatím tomu zabráni-
lo schválením územního plánu. Dále bude třeba 
zvýšit jednu z hrází toku Rusavy kolem obce. Po-
vodí navrhuje, aby ji opravilo město. Hovořilo se 
i o dopravní situaci v obci, stavu chodníků atd.

Největším problémem, který ale Količínské 
trápí, je absence vodovodu. Voda ve studních 
se postupně z důsledku různých vlivů zhoršuje 
(hnojení apod.), tím pádem už většina obyvatel 
má nevyhovující vodu. Proto bude třeba začít se 
tímto problémem zabývat a zahájit přípravy na 
vybudování místního vodovodu. Je ale třeba, aby 
se přihlásila a garantovala napojení většina oby-
vatel, jinak by stavba a investice, ale i provoz, ne-
byly smysluplné. Toto bude asi hlavním úkolem 
pro nejbližší roky v Količíně i pro město. Hody 
v Količíně proběhnou první víkend v září a v are-
álu celá řada akcí po celý rok. Nejbližší bude ob-
líbené pálení čarodějnic.

Tučapy
Také v Tučapech se pod novým vedení osad-

ního výboru daří realizovat řadu akcí i oživo-
vat místní společenské dění a jedním z hlavních 
úspěchů  je otevření obchodu, oprava místních 
památníků apod. Obec má již připravený rozpo-
čet na některé investice a hlavními položkami 
jsou investice do sportovního areálu, dovybave-
ní kulturního domu i obnovy místního mobiliá-
ře. Ze strany města je třeba dále pokračovat ve 
vyřešení protipovodňových opatření a obnově 
některých komunikací či dopravního značení. 
Samostatnou kapitolou je místní most, ale to 
je v kompetenci „krajských silničářů“. Jednou 
z hlavních priorit pro obyvatele Tučap je opra-
va budovy školky a kulturního zařízení. Z tohoto 
důvodu již město podalo žádost do projektu na 
opravu veřejných budov a jejich zateplení, a po-
kud se podaří získat finanční prostředky, oprava 
této stavby by mohla být již letos zahájena.

Společenský život je v obci bohatý a po „ča-
rodějnicích“ plánují tradiční hasičskou soutěž 
(19. 6.), hody v posledním červnovém víkendu 
a také připomínku 70 let od založení fotbalové-
ho klubu (8. 7.). 
Žopy

I v Žopech je co opravovat a zvelebovat. 
Osadní výbor v obci je již řadu let velmi činoro-
dý a také – a to je pozitivní – samostatně a inici-
ativně provádí různé aktivity. Obec proto asi zá-
sadnějších problémů nemá. Společenský život je 
bohatý a oblíbená jsou různá setkání. Drobněj-
ší problémy a úpravy v obci řeší výbor s občany 
průběžně a zcela obvyklé je pořádání brigád pro 
zvelebení některých lokalit. 

Zásadní výzvou ale pro obec i město je zná-
mý kulturní areál. Ten přešel po několikaleté 
mravenčí snaze zástupců města i obce do vlast-
nictví Holešova a je nyní ve správě osadního vý-
boru. Opravy a úpravy, které je třeba provést, 
budou finančně náročné, proto předpokládáme 
i vstup města do těchto investic. Velkou devízou 
pro Žopy asi je existence a oblíbenost sousední-
ho golfového areálu a jeho návštěvnost a také 
poloha sídla jako vstupní brány do Hostýnských 
vrchů pro turisty a cyklisty. Z tohoto důvodu 
můžeme být optimisté a rozvoj této části „města“ 
bude patřit k prioritám. Samozřejmě; podobně 
jako u dalších místních částí.

Rudolf Seifert

Pozvánka na veřejnou schůzi s vedením a pracovníky města Holešova

Vážení spoluobčané, 
zveme vás tímto na setkání se starostou, místostarosty a další členy rady a zastupitelstva 
města i s pracovníky městského úřadu k různým otázkám života a rozvoje našeho města.

Středa 27. dubna 2016 v 18 hodin
Drive Club – přízemí kina Svět Holešov

Rudolf Seifert, starosta
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Dny města Holešova 2016: úcta k odkazu
předků, pocta osobnostem i zábava
Program letošních oslav 
města bude bohatý 
a pestrý. 

Program Dnů města Holešova 2016
Čtvrtek 5. května 
18.00 Předávání grantů neziskovým organi-
zacím v rámci Akce milion (velký sál, zámek)

Pátek 6. května
Kladení věnců na hřbitově

Sobota 7. května
12.00 zahájení motorkářské sezóny a žehná-
ní motorkářům (nám. Dr. E. Beneše)
17.00 Ocenění osobností města (sala terre-
na, zámek)
19.30 G. B. Pergolesi „Stabat Mater“. Slav-
nostní koncert ke 400. výročí příchodu 
sv. Jana Sarkandera do Holešova (kostel Na-
nebevzetí Panny Marie)

Neděle 8. května
9.00 Průvod s relikviářem sv. Jana Sarkan-
dera (nám. Dr. E. Beneše)
9.30 Mše svatá, pouť ke sv. Janu Sarkandero-
vi za představitele partnerských měst (kostel 
Nanebevzetí Panny Marie)
11.00 Hudební matiné. Vystoupí smíše-
ný pěvecký sbor Lutnia Pszczyna z Polska 
a poté Holešovský komorní orchestr (zámec-
ké nádvoří, v případě špatného počasí velký 
sál zámku)
14.00 Kytička pro maminku – vystoupení ke 
dni matek seskupení Banana Vox, 1. ZŠ a ZUŠ 
Holešov 

Při této příležitosti se také budou moci se-
známit místní obyvatelé s vojenským životem 
počátku 17. století i ukázkou tehdejší bitvy či 
činem tehdejšího holešovského faráře Jana 
Sarkendera, kterým alespoň na pár let uchrá-
nil Holešov před pohromou.

V novém sídle v prostorách Centra pro se-
niory již nyní působí klub důchodců a o jeho 
činnost projevují zájem i další senioři. Po 
polovině května se do prostor bývalé Střed-
ní odborné školy v Pivovarské ulici přemístí 
pracovníci finančního úřadu (zatím jen z bys-
třického pracoviště). A město jako v přede-
šlých dvou letech připravuje letní brigády pro 
místní studenty. Z rozpočtu města je vyčleně-
na částka 450 tisíc korun a předpokládáme, 
že by ve čtyřech turnusech mohlo pracovat asi 
125 studentů. A nezapomeňte, zájem je velký. 

Klidné a slunečné jarní období nám 
všem…                          

Rudolf Seifert, 
starosta

DOKONČENÍ ÚVODNÍKU

Holešov | Hlavním a nosným tématem, kte-
ré spojuje nejen program dnů města, ale také 
kulturní vyžití letošního roku, je sv. Jan Sar-
kander. Kněz, mučedník a světec, který má 
zásluhy na záchraně města v době, kdy okolí 
plenili polští kozáci. 

Připomeneme si minulost, ale žít budeme 
přítomností. Jedním z hlavních bodů oslav 
tak bude předání grantů a v rámci Akce mi-
lion a událostí, na kterou město opět čekalo 

rok, je udílení titulu „Osobnost města Holešo-
va“ a předání cen  v oblasti kultury, volnoča-
sových aktivit a sportu. 

Programu se zúčastní i hosté z partner-
ských měst. Návštěva z polské Pszczyny do-
konce aktivně: tamní asi třicetičlenný pěvec-
ký sbor vystoupí v rámci nedělního matiné na 
nádvoří zámku.

Chybět nebude hudba a zábava a to vše       
v atmosféře doby 17. století. V sobotu ráno 
totiž startuje festival Holleschau. Lidem se 
bude tajit dech při rekonstrukci historické bi-
tvy, na vlastní oči uvidí ležení vojáků a „osa-
hají si“ věrné kopie historických zbraní, oděvů 
a uniforem.                                           

Jana Rohanová

Holešov | Jedna z klíčových událostí stavov-
ského povstání na Moravě, které přímo před-
cházelo vzniku strašlivé třicetileté války, se 
váže k Holešovu. Rakouský císař si na počátku 
roku 1620 pozval na pomoc proti vzbouřeným 
moravským stavům polské kozáky, lisovčíky, 
jejichž vojsko hrozným způsobem plenilo při 
tažení Moravou všechna města a vesnice, kte-
ré jim stály v cestě. Pouze holešovský farář Jan 
Sarkander spolu se svými farníky vyšel pol-
skému vojsku vstříc a to se Holešovu nečeka-
ně vyhnulo a ušetřilo jej. Za to byl Jan Sarkan-
der (neprávem) obviněn z podílu na pozvání 
lisovčického vojska a zanedlouho v Olomouci 
vyslýchán útrpným právem, takže na následky 
mučení zemřel. V roce 1995 byl papežem Ja-
nem Pavlem II. v Olomouci svatořečen a stal se 
patronem Holešova i celé Moravy.  

Připomínka těchto nadmíru dramatic-
kých událostí proběhne v rámci Dnů města 
Holešova 7. května v prostorách holešovské 
zámecké zahrady, zámku a dalších historic-
kých objektů Holešova. Festival Holleschau 
2016 nabídne nejen fanouškům historie, ale 
i celým rodinám zábavnou formou věrnou re-
konstrukci událostí, ke kterým došlo  v Hole-
šově i na  Moravě před 400 lety. Na pozadí 
mohutného barokního holešovského zámku   
proběhne věrná rekonstrukce bitvy i řady 
ozbrojených půtek, kterých se zúčastní půl 
druhé stovky žoldnéřů – členů skupin histo-
rického šermu nejen z Moravy, ale i z Polska 
a Ukrajiny. V prostorách zámecké zahrady 
bude autentické žoldnéřské ležení, ve kte-
rém budou mušketýři, husaři, kozáci, pike-
nýři a další vojáci tábořit, hodovat a bavit se 

a současně návštěvníkům předvádět své zbra-
ně, výcvik, výstroj i zvyky. Na pódiu v zahradě 
proběhnou vystoupení hudebních, tanečních 
a divadelních skupin, věnujících se interpre-
taci těchto můzických umění z doby počátku 
17. století. Pro děti a mládež bude připrave-
na naučná stezka přes park k zámecké hvěz-
dárně, kovárně a židovské synagoze, sezna-
mující se zajímavostmi a reáliemi doby před 
vypuknutím třicetileté války. Její účastníci 
budou plnit napínavé i poučné úkoly, sami 
si zkusí různé činnosti našich předků a pro-
střednictvím informačních panelů a výkla-
du organizátorů se dozví spoustu zajímavos-
tí o době, kdy v Holešově žil a působil sv. Jan 
Sarkander. 

Festival začne v 10 hodin dopoledne 
a jeho celodenní program, spojený  i se zají-
mavými kulinářskými specialitami, předvede 
ukázku žoldáckého drancování, drobnějších 
ozbrojených střetů a vyvrcholí o půl čtvrté od-
poledne rekonstrukcí setkání Holešováků, ve-
dených sv. Janem Sarkandrem s polským li-
sovčickým vojskem a následně ukázkou bitvy 
žoldnéřských vojsk. Program a zábava ve vo-
jenském ležení bude pokračovat do pozdních 
večerních hodin.

Žoldnéři a další představitelé historických 
skupin budou doprovázet i další program dnů 
města, které proběhnou od 6. do 8. května.

Vstupenky jsou již v předprodeji on-line 
na stránkách festivalu: www.festivalholles-
chau.cz nebo v Městské informačním centru 
v Holešově. 

 Karel Bartošek

Lidé nahlédnou do historie: V Holešově se  
znovu odehraje začátek třicetileté války 
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„Holešovská ČSSD ctí a dodržuje tradice“

Jaroslav Chmelař. Foto | Jana Rohanová

Rozhovor s místostarostou 
města Bc. Jaroslavem 
Chmelařem

Holešov| Zapsal se do povědomí lidí jako 
místostarosta města Holešova, ale také jako 
šéf holešovské organizace České strany sociál-
ně demokratické. Řeč je samozřejmě o Bc. Ja-
roslavu Chmelařovi. Pro Holešovsko se roz-
povídal o historii strany i některých zvycích 
a tradicích. 

Pane Chmelaři, ČSSD je nejstarší po-
litickou stranou v Holešově. Získala 
si tak tradici, úctu i podporu. Jaká je 
vlastně její historie? 
Původní Sociálně demokratická strana děl-
nická vznikla v Holešově v roce 1900 a na 
politické scéně zde fungovala až do vzniku 
protektorátu. V letech 1939–1945 pracova-
la ilegálně v podzemí. V roce 1945 ji Inocenc 
Kubeša obnovil a v roce 1948 nebyla slouče-
na s KSČ, jak se někde mylně uvádí, ale roz-
puštěna předsedou Boh. Hrbáčkem. Znovu 
obnovena byla v Holešově 24. srpna 1995. 
Jejím předsedou byl zvolen prof. Jaroslav 
Kubeša. 

Strana měla zastoupení také na nejvyš-
ších postech ve městě… 
Ano, bylo to především v období let 1927–1938, 
kdy byl starostou Holešova sociální demo-
krat Leopold Válek. Už od roku 1918 však 
měla strana na radnici své zastoupení. Den po 
vzniku samostatné ČR, a to 29. října 1918, byl 
v Holešově na ustavující schůzi místního ná-
rodního výboru na radnici zvolen Inocenc Ku-
beša místopředsedou.

Byla to právě ČSSD, která podporovala 
klasické a tradiční české a českosloven-
ské tradice a zvyky. A neodmyslitelně 
k nim patřily oslavy 1. máje. 
1. květen máme historicky spojený se Svát-
kem práce a slavili jsme jej takto od roku 
1890. Svátek byl zaveden v roce 1889 na pa-
měť vypuknutí stávky amerických dělníků 
v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila 
v Haymarketský masakr a následné soudní ří-
zení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 
1890 na Střeleckém ostrově v Praze. 

Taková je souvislost s prací. Co dru-
há stránka svátku – 1. máj coby svátek 
zamilovaných? 
Právě za tradiční a český svátek lásky ho rád 
považuji. Své kořeny má v keltské a germán-
ské mytologii. Znamenal oslavy prvního květ-
nového dne, respektive noci jako připomínky 
plodnosti. 

Obdoba amerického Valentýna…
Vlastně asi trochu ano. I když se přiznám, že 
tento „svátek“ mě neoslovil. Mám rád českou 
tradici, ke které patří na 1. máje políbit ženu 
pod rozkvetlou třešní. A já to tak dělám. 

Sociální demokracie stála u zrodu tra-
dice oslav 1. května jako Svátku práce 
už v roce 1890 a nevynechá oslavy ani 
letos. Dříve bylo v Holešově pravidlem 
pořádat filmová představení v kině 
Svět. 
Do roku 2014 skutečně holešovská ČSSD po-
řádala na 1. máje filmová představení, vždy 
jsme vybrali nějaký zajímavý titul a pozvali 
všechny Holešováky. Možnosti holešovského 
kina Svět promítat nové, zajímavé filmy však 
bohužel skončily s digitalizací nově distribu-
ované filmové produkce. Takže v současnos-
ti můžeme v Holešově promítat jen filmy pro 

pamětníky, které jsou natočené na klasický 
celuloidový filmový pás. Případná moderni-
zace holešovského kina si vyžádá milionové 
investice a smysluplné řešení se momentál-
ně hledá. Proto jsme už v loňském roce místo 
filmového představení uspořádali v nově ote-
vřené hale stolního tenisu v Pivovarské ulici 
sportovní odpoledne. Každý z přítomných si 
mohl zahrát stolní tenis a byl připraven i do-
plňkový program včetně občerstvení. A podle 
ohlasu veřejnosti se to loni lidem líbilo.

Jaké budou oslavy letos? 
Pokud bude jen trochu hezky, mám tu čest 
pozvat děti i dospělé na nedávno vybudované 
hřiště stále více populární hry pétanque, kte-
ré je umístěné v prostoru bývalého koupaliště 
v Havlíčkově ulici. V případě deštivého počasí 
se sejdeme opět v herně stolního tenisu. 

 (red)

Pozvánka na prvomájové sportovní 
odpoledne na hřišti pétanque

Místní organizace ČSSD Holešov srdečně zve děti i dospělé na nedávno vybudované 
hřiště na pétanque, které je umístěno v prostoru bývalého koupaliště v Havlíčkově ulici. Zá-
jemci si mohou vyzkoušet stále oblíbenější hru pétanque. Součástí bude setkání a diskuze 
se členy městského zastupitelstva zvolenými za ČSSD. Pro všechny bude připraveno malé 
občerstvení včetně nealkoholických nápojů.

                                       Datum: neděle 1. 5. 2016
                                     Čas: 13.00–16.00 hod.       

V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v herně stolního tenisu v Pivovarské 
ulici a zájemci si místo pétanque mohou zahrát stolní tenis na profesionálních stolech. Zde 
ale platí zásada použití sálové obuvi. Pálky mohou být vlastní, případně bude možné je za-
půjčit u pořadatele. Míčky, síťky i počítadla budou k dispozici.           

Jaroslav Chmelař, předseda MO ČSSD
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Opuštěná mláďata v přírodě

Pozvání na veřejné projednání návrhu Územního plánu Míškovice

 Ilustrační foto | Kamil Horák

Městský úřad Holešov, útvar územní-
ho plánování (dále jen „pořizovatel“) jako or-
gán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „staveb-
ní zákon“) a v souladu s ustanovením § 52 odst. 
1 a § 22 stavebního 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 veřejné-
ho projednání návrhu opatření obecné povahy 
Územního plánu Míškovice (dále jen „návrh“), 
které se uskuteční dne  

18. 5. 2016 v  18:00 hod.,
v kulturním domě č. p. 44 

v Míškovicích
Předmětem návrhu je komplexní řešení 

Územního plánu Míškovice, vymezeného ka-
tastrálním územím Míškovice.

Návrh je vystaven k nahlédnutí ode dne 
vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty pro 
uplatnění připomínek, námitek a stanovisek  

Oznámení o projednání návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Bořenovice za 
uplynulé období 2012–2016.

Městský úřad Holešov, útvar územního 
plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán 
obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon, v platném zně-
ní (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje
v  souladu s § 55 odst. 1 a za použití § 47 

stavebního zákona projednání návrhu Zprávy 

o uplatňování Územního plánu Bořenovice za 
uplynulé období 2012–2016 (dále jen „návrh 
Zprávy“).

Návrh Zprávy, který obsahuje i pokyny pro 
zpracování  návrhu změny Územního plánu 
Bořenovice, je vystaven k veřejnému nahléd-
nutí od 6. 4. 2016 u pořizovatele – Městského 
úřadu Holešov, útvaru územního plánování, 
dveře č. 315, Masarykova 628, Holešov a na 
obecním úřadu v Bořenovicích. Návrh Zprá-
vy je dále zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup na stránkách www.holesov.cz 
a www.borenovice.cz.

Do  6. 5. 2016  (včetně) může každý k ná-
vrhu Zprávy uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky. K později uplatněným připomín-
kám se nepřihlíží.

Připomínky zasílejte na adresu: Měst-
ský úřad Holešov, útvar územního plánování, 
Masarykova 628, 769 01 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
útvar územního plánování

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Bořenovice za uplynulé období 2012–2016

Holešov| Každý rok se opakuje (zejména na 
jaře), že lidé na procházkách a jiném pobytu 
v přírodě najdou „opuštěná“ mláďata zaječ-
ky, srny, daněly a jiné naší zvěře. Působí osa-
moceným dojmem a vypadá to, že na ně mat-
ka zapomněla, a tak lidé z „dobré“ vůle tohle 
nalezené mládě vezmou a mají tendenci je za-
chraňovat ať již vlastními silami, nebo přemís-
těním do záchranných organizací. Neuvědo-
mují si, že svým jednáním každého takového 
nalezence odsoudí k smrti nebo k životu v za-
jetí a tím jeho trápení astesk po domovině, což 
jsou pole a lesy. To, že mládě je samo, je v pří-
rodě naprosto přirozené. Je to obrana matek 
vůči predátorům a vracejí se k nim ve večer-
ních hodinách, kde svému potomkovi dopřejí 

to, co potřebuje. Příroda ví sama nejlíp jak to 
má být a nepotřebuje v tomto směru žádný 
lidský zásah. Proto vás, turisty, pejskaře, cyk-
listy či jen náhodné účastníky tohoto omylu, 
prosím jménem všech myslivců, ať NESAHÁ-
TE na ŽÁDNÉ mládě (matka je za svoje zpát-
ky nepřijme, protože zvěř má mnohem do-
konalejší čich než lidé a cítí z něho člověka, 
tudíž nebezpečí), ať vodíte psy na VODÍTKU 
a v době kladení se chováte OHLEDUPLNĚ 
k celé přírodě. Věřte, že tohle je jediné správ-
né a nejlepší řešení pro všechny strany. Zvěř 
i myslivci vám budou vděční. 

Kamil Horák
Státní správa lesů, myslivosti a rybářství,

odbor životního prostředí

(tj. od 13. 4. do 25. 5. 2016 včetně) u pořizo-
vatele, dv. č. 315 a na Obecním úřadu Míš-
kovice. Úplné znění návrhu je zveřejněno na 
webových stránkách města Holešova na ad-
rese: http://www.holesov.cz/mestsky-urad/
utvar-uzemniho-planovani/uzemne-planova-
ci-dokumentace-rozpracovana.

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

 Nejpozději do 7 dnů ode dne ve-
řejného projednání může každý uplat-
nit své připomínky a dotčené osoby 
námitky. 

Námitky proti návrhu územního plánu 
mohou podat pouze vlastníci pozemků a sta-
veb dotčených návrhem řešení, oprávněný in-
vestor a zástupce veřejnosti. Námitky musí 
obsahovat požadavky uvedené v § 52 odst. 3 
stavebního zákona, tj. odůvodnění námitky, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladu-
jící dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako 
nadřízený orgán dle ust. § 52 odst. 3 staveb-
ního zákona uplatní nejpozději do 7 dnů ode 
dne veřejného projednání stanoviska k čás-
tem řešení, které byly od společného jed-
nání změněny. K později uplatněným sta-
noviskům, připomínkám 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 po-
dávejte písemnou formou a zasílej-
te na adresu: Městský úřad Holešov, útvar 
územního plánování, Masarykova 628, 769 17 
Holešov.

Ing. Petr Klenner v. r.
referent útvaru územního plánování 
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Meteorologická stanice přivítala veřejnost

K pozorování počasí slouží i křišťálová koule. Foto | Rudolf Seifert

Pracovníci stanice 
předvedli svá zařízení. 
Zhodnotili také loňské 
počasí.

Holešov| Davy lidí přilákala v sobotu 
19. března do areálu Strategické průmyslové 
zóny v Holešově možnost prohlédnout si mís-
to, kde se pozoruje počasí. Místní meteorolo-
gická stanice totiž pořádala den otevřených 
dveří. Pracovníci stanice vysvětlili příchozím, 
na jakém principu fungují a pracují přístroje, 
pomocí kterých se počasí sleduje, a zodpově-
děli všechny zvídavé otázky. 

A jaký byl loňský rok v Holešově z pohle-
du počasí? Teplý a slunečný. Takové jsou zá-
věry místních pozorovatelů.

Průměrná teplota vzduchu v roce 2015 
byla 10,58 °C. Z pohledu údajů a statistik ho-
lešovské meteorologické stanice to znamená, 
že loňský rok byl po roce 2014 druhým nejtep-
lejším rokem za posledních 63 let pozorování.

„Posledním teplotně podprůměrným ro-
kem byl rok 2010 s hodnotou 8,60 stupně 
Celsia s rekordním úhrnem srážek 828 mm 
a s nejnižším průměrným tlakem vzduchu 
987,2 hPa,“ hodnotí vedoucí meteorologické 
stanice Holešov Petr Škop. Z hlediska délky 
slunečního svitu byl rok 2015 s 1871 hodinami 
nadprůměrný a měl nejvyšší průměrný tlak 
vzduchu od roku 1953 (992,2 hPa).

„Úhrnem srážek 437 mm se zařadil ke 
3 nejsušším letům,“ doplnil Škop a dodal, 
že v roce 1947 spadlo 409 mm, 1973 to bylo 
433 mm a v roce 2003 napršelo 447 mm.

Nejtepleji bylo loni v Holešově 12. srpna, 
kdy teploměr ukázal hodnotu 36,9 °C. Nej-
chladněji bylo naopak 7. ledna, kdy byla ode-
čtena hodnota -11 °C.

„Dnů s tropickými teplotami bylo 37, s let-
ními 28. Měli jsme možnost pozorovat 26 
blízkých bouřek,“ komentoval vedoucí.

Pro srovnání: rok 2003 měl 89 letních 
a 29 tropických dnů, druhý nejvyšší průměrný 
tlak vzduchu 991,6 hPa a 24 blízkých bouřek.

Jana Rohanová

UPOZORNĚNÍ
V měsíci dubnu proběhne v chemic-
ké čistírně Novosady sezónní čistění 
kožených oděvů a výrobků z přírod-

ních usní.

otevírací doba: 
PO – PÁ  7.00–17.00, 

tel.: 737 145 008

7. večer sólistů Holešovského komorního orchestru u Sv. Anny

Holešovský komorní orchestr tentokrát doprovodí ve skladbách F. Schuberta, L. Mozarta, 
A. Vivaldiho a J. K. Vaňhala tyto sólisty:
Monika Ponížilová – housle, žákyně ZUŠ Holešov
Rudolf Linner – pastýřský roh, člen Filharmonie B. Martinů
Lubor Horák – cembalo, člen HKO
Tomáš Handrych – kytara, student JAMU

Koncert je věnován 400. výročí vysvěcení kostela sv. Anny a 400. výročí příchodu sv. Jana  
Sarkandera do Holešova. Uskuteční se ve středu 11. 5. 2016 od 19 hodin v kostele sv. Anny 
v Holešově. Vstupné dobrovolné.

www.holesov.info.cz
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Meteorologická stanice přivítala veřejnost
Gratulujeme...Sňatky

Renata Janalíková – Míškovice
Daniel Malinský – Míškovice

Milena Tomanová – Kroměříž
Libor Blaha – Skaštice

Antonín Ambros – Jankovice
Kateřina Páralová – Jankovice

Monika Faulantová – Pacetluky
Peter Kunkela – Pacetluky

Daniela Kopčilová – Hulín
Tomáš Láník – Hulín

Jana Darebníková – Pravčice
Michal Hausknecht – Rymice

Zdeněk Mikoška – Sazovice
Monika Lajdová – Hostišová

Jana Mišurcová – Holešov
Igor Lízner – Holešov

Martina Lešková – Bučovice
Miroslav Bezděk – Holešov

Jubilanti 
DUBEN 2016
Marie Macešková – Holešov
Jiřina Pilíšková – Holešov
Marie Vabroušková –  Holešov
Marie Kasalová – Holešov, č. Žopy
Jaroslava Pokorná  – Holešov
Emilie Daňková – Holešov
Milada Andrýsková – Holešov
Žofie Tomečková – Holešov
Emilie Kuklová – Holešov, č. Dobrotice
Jiřina Mlodziková – Holešov
Marie Jílková – Holešov
Milada Mlčáková – Holešov
Marie Cveková – Holešov
Marie Krajčová – Holešov
Anežka Krajčová – Holešov
Josef Vráblík – Holešov
Terézia Fousková – Holešov
Helena Kouklová – Holešov
Jiří Zlámal – Holešov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Festival Sakura aneb Česko-japonské dny
Holešov| Druhá polovina dubna byla v Holešo-
vě ve znamení japonské kultury, partnerem byla 
firma Kuraray a spolupořadatelem město Hole-
šov a Moravské děti.

V prvním komorním koncertu se představily 
japonské umělkyně – sopranistka Nao HIGANO 
a klavíristka Yukiko SAWA, které nejprve dopro-
vázel smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín a pak 
koncertovaly samostatně.  

Japonský večer s divadlem si užili všich-
ni, kteří mají rádi originální divadlo, které do 

Verona Svrčková – Holešov, č. Količín
Josef Vajda – Holešov
Josef Vlček – Holešov
Božena Hanzlíková – Holešov
Libuše Dvořáková – Holešov
Eva Kubišová – Holešov
Marie Mlčáková – Holešov
Jiřina Eisová – Holešov, č. Žopy
Marie Holanová – Holešov
Antonín Vybíral – Holešov, č. Žopy
Jarmila Nesrstová – Holešov

Narození
Michael Tempír – Holešov
Tomáš Libenský – Holešov
Lenka Teplíčková – Holešov
Jesika Valdová – Holešov
Jonáš Mikulčík – Holešov
Amanda Pilová – Holešov
Emma Pustějovská – Holešov
Karolína Halašková – Holešov
Lukáš Benešovský – Holešov
Jiří Kučera – Holešov
Hana Kokořová – Holešov
Samuel Kučera – Holešov
Matyáš Maxmilián Novák – Holešov

Úmrtí 
Zdeněk Koláček – Holešov, č. Tučapy
Lucie Vaculíková – Holešov
Ladislav Hlobil – Holešov
Vilma Chytilová – Holešov, č. Tučapy
Stanislav Pobuda – Holešov, č. Žopy
Milada Brázdilová – Holešov
Marie Foukalová – Holešov
Josef Matela – Holešov
Kristina Odstrčilíková – Holešov, č. Žopy
Jiří Vald – Holešov
Alois Kašpar – Holešov
Kamil Dostál – Holešov
Věra Štefanová – Holešov
Jarmila Dujková – Holešov
Květoslava Bachnerová –  Holešov
Marie Kutrová – Holešov
Marie Houdková – Holešov
Josef Polaštík – Holešov, č. Količín
Josef Polepil – Holešov
Ludmila Výkrutová – Holešov

Připravila: J. Medková

Holešova přivezli herci z Malého divadla Kjógen 
Brno, jejichž divadelní frašky –„kjógen“ jsou od 
roku 2001 zařazeny na seznam světového kultur-
ního dědictví UNESCO jako „Masterpieces of the 
Oral  and Intangible Heritage of Humanity“. 

V doprovodném programu LiveArt jsme 
mohli nahlédnout opět do výtvarné dílny Nao 
Higano (kaligrafie a výroba šperků) a Jitky Jar-
marové – malování na hedvábí). 

Závěrem festivalu SAKURA  byl „Koncert 
bez hranic“, kde se setkaly tři skvělé pěvecké 

sbory – nejmladší DPS Plamínek z 3. ZŠ, Mo-
ravské děti Holešov a japonský smíšený pěvecký 
sbor  Myojo Gakuen High School, Tokio.

Největší ovace a několikrát potlesk vestoje 
sklidil japonský sbor z Tokia, který všechny pří-
tomné překvapil precizním zpěvem všech skla-
deb, ale nejvíce skladbou B. Smetany Vltava s ja-
ponským aranžmá. Japonští zpěváci byli našimi 
hosty přes celé Velikonoce, bydleli u našich Mo-
ravských dětí a poznávali české zvyky a kulturu.                

Jana Slovenčíková, více na www.holesov.cz

Dne 10. 3. 2016 oslavila své krásné život-
ní jubileum naše milá maminka, babička, 
prababička paní Milada Sovadníková 
z Holešova.
Děkujeme jí za lásku a pomoc, kterou 
nám dává, celá rodina přeje ze srdce do 
dalších let hodně zdraví, štěstí a Božího 
požehnání, aby tu ve zdraví s námi žila 
do sta let.

Poděkování pečovatelské službě Chari-
ty Holešov pod vedením Mgr. Relicho-
vé za pomoc při dlouhodobé péči o Annu 
Sedlákovou. 

S úctou syn Luděk Šafář

Poděkování pohřební službě Martin Ma-
riánek za profesionální a lidský přístup 
k vyřízení pohřbu mojí maminky Anny 
Sedlákové.

 S úctou syn Luděk Šafář

Vzpomínka na br. Glose
Začátkem dubna zemřel dlouholetý člen 
T. J. Sokol Holešov br. Alfons Glos. Odešel 
další člen, který v lednu 1990 patřil mezi ty, 
kteří obnovili činnost holešovského Sokola. 
Spolu se svou manželkou Marií patřili mezi 
dlouholeté obětavé dobrovolné pracovní-
ky a organizátory činnosti v místním so-
kole. Byl oblíbený pro svou veselou povahu 
a naše vzpomínky budou patřit dobrému 
a obětavému člověku, který se řadí k před-
ním osobnostem holešovského Sokola. 
Naše poděkování patří br. Glosovi za jeho 
dlouholetou a obětavou práci pro Sokol 
Holešov. 

Tělocvičná jednota Sokol Holešov
I. Smrčková – starostka



12 Holešovsko

Japonská elegance a moravská hravost

Zleva: klavíristka Yukiko Sawa, zpěvačka No Higano.  Foto | Jana Rohanová

Koncert Sakura a jablúčko 
byl druhou z akcí festivalu 
Sakura - japonské dny v 
Holešově. 

Holešov| Ovacemi vestoje a velkým úspě-
chem skončila v pondělí 14. března druhá z akcí 
festivalu Sakura – japonské dny v Holešově.

Jednalo se o komorní koncert Sakura 
a jablúčko II. Během vystoupení se předvedla 
japonská sopranistka Nao Higano, klavíristka 
Yukiko Sawa a dojem doplnil a umocnil pě-
vecký sbor Smetana Hulín pod vedením Len-
ky Poláškové.

Sala terrena zámku, ve které se koncert 
konal, byla plná. Večer zahájila plynnou slo-
venštinou Nao Higano. Uvedla moravské 
písně, které interpretovala, a vysvětlila také 
text těch japonských. Publikum si poslech-
lo české a slovenské skladby, japonské lido-
vé písně a na závěr večera zazněla světová 
premiéra skvěle zpracovaných skladeb pro 
soprán, klavír a smíšený sbor s názvem Na 
Poľane, Tři písně z Očové, které složila Mária 
Jašurdová. Zmíněná skladatelka se koncertu 
coby čestný host zúčastnila také.

Asi devadesátiminutový program pub-
likum nadchnul. Moravské hudbě dodalo 
zvláštní kouzlo zajímavé pojetí, Nao Higano 
si přítomné získala japonskou elegancí, mi-
lým výrazem, skvělým pěveckým přednesem 
a přiblížením cizích textů. Yukiko Sawa zářila 

umem klavíristky a pěvecké těleso Smetana 
Hulín výkony fantasticky doplnilo a podtrh-
lo. Koncert se skvěle vydařil a důkazem bylo 
vestoje aplaudující publikum.

Partnerem akce je společnost Kuraray.
Jana Rohanová

Aprílový Andersen v holešovské knihovně

Letošnímu, osmému v pořadí, kralovala malá 
mořská víla, která k nám připlavala z pohád-
ky staré již 180 let, aby nás inspirovala ne-
jen k večernímu dobrodružství v zámecké 
zahradě, ale i k řadě her a soutěží. Pod dozo-
rem samotného Neptuna se v zámeckém par-
ku hledal ztracený Fábius, pouštěly svíčky po 
hladině a s večerem se pak honem pospícha-
lo do knihovny za pohádkou divadla Hvizd – 
tentokrát „O sněhové královně “. Po ní se 31 
kluků a holek zapojilo do „boje o perly“, který-
mi se odměňovalo čištění moře, házení kraby, 
chůze po „bolestné“ cestě malé mořské víly 

nebo závodění s mořskými koníky. Odměnou 
byly lákavé dobroty a hračky z „Podmořské-
ho obchůdku“, kde se pak nastřádané perly 
utrácely jedna radost. Usínalo se při čtení po-
hádek a ráno se jako obvykle nechtělo domů. 
A nejlepší odměnou pro tety z knihovny pak 
byla odpověď, že se líbilo „úplně všechno!“ :-). 
Poděkování však patří i sponzorským firmám 
Nestlé Česko s. r. o. a Wastex, spol. s r. o., di-
vadlu Hvizd a ing. Karlu Bartoškovi s dcerou 
Kateřinou.  
                                  

     M. Barotová

Chytrá hračka aneb Škola hrou
Zámek Holešov zve všechny malé i vel-

ké hravé návštěvníky na interaktivní výstavu 
Chytrá hračka aneb Škola hrou, která se koná 
od 9. do 24. dubna v Zámecké galerii Holešov. 

Výstava představí ty nejzajímavější vzdě-
lávací hry a hračky. Děti i dospělí si mohou 
na místě vyzkoušet smyslové, dřevěné a elek-
tronické hračky, Montessori hračky, kinetic-
ký písek, logické hry, stavebnice, pocitový 
chodníček a další. Chybět nebude koutek pro 
nejmenší. „Chytré hračky jsou u dětí klíčem 
k posílení myšlení a rozvoji osobnosti, aniž 
by si přestaly hrát. Různé typy stavebnic jsou 
velmi oblíbené a navíc přispívají ke zlepšení 
jemné motoriky, rozvíjejí trpělivost a kon-
centraci. Děti se díky stavebnicím učí před-
stavivosti, plánování a spolupráci s jinými, 
procvičují si manuální zručnost a setkávají se 
s první formou technického vzdělávání. Díky 
logickým hrám se nejen zabaví, ale již v ra-
ném věku pochopí základy matematiky,“ vy-
světlila Věra Stojarová, ředitelka obecně pro-
spěšné společnosti Aktivně životem, která ve 
spolupráci s Městským kulturním středis-
kem Holešov akci připravila.

Výstava bude otevřena denně od 8 do 
18 hodin a vstupné je 30,- Kč za dítě, 40,- Kč 
za dospělého a 120,- za rodinu. 

Více na www.holesov.info.
(dap)
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Velikonoční náladu načerpali v kovárně

Po stopách předků. Konala se přednáška s návodem, jak  na to

Uplést pomlázky, vybarvit 
kraslice. Přípravy na 
Velikonoce vrcholily
 i v kovárně.

Holešov| Milovníky tradic a velikonočních 
zvyků nadchla akce Jaro v kovárně, která se 
konala tuto sobotu v Holešově a jak sám název 
akce prozrazuje, probíhala v líbezných prosto-
rách kovárny nedaleko místního zámku. Lidé 
si tak příjemně navodili velikonoční náladu.  
Čekaly je ukázky pletení pomlázek nebo zdo-
bení kraslic, ochutnávka jidášů, ale také pří-
ležitost „vybavit se“ (hlavně zkušenostmi) na 
Velikonoční pondělí.

Především ženy a dívky si mohly samy vy-
zkoušet oblíbené techniky zdobení velikonoč-
ních kraslic pod vedením šikovných malére-
ček. „Jednalo se o techniky zdobení lehčím 
voskovým reliéfem nebo složitější voskovou 
batikou. Obdivuhodné byly zejména ukázky 
pracných hanáckých kraslic zdobených slá-
mou,“ upřesnil za Městské muzeum Holešov 
Ondřej Machálek.

Ryze „ženskou“ zábavu doplnila i aktivita 
pro mužské návštěvníky, kteří se s chutí zapo-
jili do pletení vlastní pomlázky. A tak se pá-
nové i dámy skvěle připravili na Velikonoční 
pondělí. :)

„Děti dostaly příležitost vyrobit si jedno-
duchou figurku zvířátka jako ozdobu květi-
náčku se zeleným osením,“ doplnil Machálek.

O tom, že se akce líbila, svědčí i návštěv-
nost. Organizátoři spočítali, že kovárnou pro-
šlo během celého dne okolo 150 lidí. 

Holešov| Na čtvrtek 10. března 2016 byla 
pro zájemce připravena přednáška Po sto-
pách předků s podtitulem Úvod do studia ge-
nealogie. Cílem organizátorů – Vlastivědného 
kroužku Holešov, Městské knihovny a Měst-
ského muzea Holešov – bylo seznámit přede-
vším laiky s genealogií, aby se v tomto nesmír-
ně zajímavém i dobrodružném historickém 
oboru zorientovali. Hlavní motivací zájmu 
většiny lidí o tuto pomocnou vědu historickou 
je stále populárnější tvorba vlastního rodo-
kmenu. Pro přednášku jsme oslovili PhDr. Ji-
tku Zezulovou, ředitelku Státního okresního 
archivu v Kroměříži, která představila všech-
ny prameny, které by zájemce o genealo-
gii neměl přehlédnout. Přednášející zároveň 
upozornila na nové možnosti, které nabízí po-
stupná digitalizace pramenné základny a její 
zveřejňování na webových stránkách morav-
ských a českých archivů. Zájem návštěvní-
ků po ukončení přednášky ukázal, že někteří 

se již „po stopách předků“ vydali, mají již ro-
dokmeny kvalitně rozpracovány, ale mnohdy 
potřebují drobné rady, jak pracovat dále. Na 

všechny dotazy paní doktorka Zezulová trpě-
livě odpovídala.  

Mgr. Ondřej Machálek

Ředitelka kroměřížského Státního okresního archivu Jitka Zezulová (vlevo). Foto | archiv knihovny

Příležitost navštívit kovárnu mají lidé ne-
jen na Velikonoce. „MKS Holešov – Městské 
muzeum zajišťuje v Zámecké kovárně nejen 
stálou expozici lidové kultury našeho regio-
nu, ale vytváří z této památky také živý pro-
stor pro setkávání generací a pro prezentaci 
lidových obyčejů a tradičních řemesel,“ uza-
vřel Ondřej Machálek.

 Jana Rohanová

Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582, 
Holešov
tel. 573 397 163, 
e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz

nabízí pro děti předškolního věku od 5 let
letní kurz

O KRTKOVI

termín: 18.–22. 7. 2016
místo: MC Srdíčko, Holešov
doba konání: polodenní od 8 do 12 hodin 
bez oběda
cena: 600 Kč 

Program je zaměřen především pro před-
školáky: pohybové hry, poznávání, tvoře-
ní, výlet, plavání, spousta zážitků 
a překvapení. 
Například: krtek a karneval, krtek malí-
řem, krtek chemikem, krtek a muzika 
a mnoho dalšího.

Lektorky: Mgr. Kateřina Jarkovská Ně-
mečková a Eva Fuksová
Přihlášky a podrobnosti v MC Srdíčko.
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20. 4. Beseda Premedical „O nás 
a o vás“ – od 17.00 v TYMY, vstup zdarma, 
měření cév zdarma
21. 4. Pletení z pedigu – kurz pro dospělé 
i děti, od 16.00, cena: 80,-/dítě, 140,-/dospě-
lý, přihlášky do 15. 4.
22. 4. Premedical – centrum preventiv-
ní medicíny -  možnost  vyšetření od 9.00 do 
20.00, informace a přihlášky v TYMY
22.–23. 4. Noční deskohraní - od 18.00, 
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč 
ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, 
přihlášky do 20. 4.
24. 4. Florbalový turnaj – od 10.00, star-
tovné 30,- Kč/hráč, přihlášky do 8.  4.
26. 4. Turnaj ve stolním tenise – od 
15.00, startovné 10,-, přihlášky do 25. 4.
29. 4. Slet čarodějnic – od 17.00 na zahra-
dě TYMY (soutěže, hádanky, opékání špekáč-
ků…), vstupné 20,- 

KVĚTEN
3. 5. Jarní zpívánky – od 15.00 do 16.00, 
přijďte se naučit a zazpívat jarní písničky, 
vstupné 10,- , přihlášky do 2. 5.
3. 5. Muzikoterapie Světlem srdce 
s Jitkou Králíkovou pro zdravý, šťastný 

a úspěšný život od 16.00 do 19.00, cena: 450,- 
Kč, přihlášky do 1. 4.
5. 5. Beseda o radostech a strastech čes-
kého studenta Ládi Miklíka v Japonsku 
– od 16.00 v TYMY
8. 5. Holešovský pohár ve stolním teni-
se – od 9.00 do 18.00 v herně stolního tenisu 
v ulici Pivovarská, určeno pro amatérské hrá-
če, startovné 60,- Kč (v ceně občerstvení i pit-
ný režim), přihlášky do 3. 5.
10. 5. Turnaj ve stolním tenise – od 15.30 
v ICM, startovné 10,-, přihlášky do 9. 5.
10. 5. Den Evropy - od 9.00 na náměstí E. Be-
neše v Holešově, akce pro děti MŠ a ZŠ /přá-
níčka pro Evropu
11. 5. Květinkový den – charitativní sbírka 
„boj proti rakovině“
13. 5. Celé Česko čte dětem – pohádky na-
šich prababiček a pradědečků čte herečka Eva 
Miláčková pro děti MŠ a 1. stupeň ZŠ
13.–14.  5. Noční deskohraní – od 18.00, 
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč 
ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to.
15. 5. Matičce – od 15.00 ve společenském 
sále TYMY, vystoupení dětí a členů z krouž-
ků TYMY k oslavě dne matek, srdečně zveme 
maminky, babičky i tetičky /vstupné dobro-
volné/ + oslava narozenin TYMY

17. 5. Srdce na dlani – vyhodnocení anke-
ty, od 12.00 v čajírně TYMY
20. 5. Premedical – centrum preventiv-
ní medicíny -  možnost  vyšetření od 9.00 do 
20.00, informace a přihlášky v TYMY
21. 5. Kouzelnická škola – od 15.00, učí-
me se triky a kouzla s Radekrem
22. 5. Folklorní odpoledne na zámku – 
v rámci dnů města od 15.00 na nádvoří zám-
ku, vstupné dobrovolné, v programu vystoupí 
folklorní soubory z Hané, Valašska 
24. 5. Turnaj ve stolním fotbálku – 
od 15.30 v ICM, startovné: 10,-, přihlášky  
do 23. 5.
24. 5. Bublinohraní, recyklohraní 
s debrujáry – od 14.30 do 16.30 na zahra-
dě TYMY, přijďte se naladit na léto s mla-
dými debrujáry a firmou Ekokom, vstup 
zdarma
29. 5. Celoměstská oslava Dne dětí – od 
14.00 v zámecké zahradě, pohádkový les, hu-
dební show zpěváka Pavla Nováka, zábavný 
program Ekokomu, Besip a další

Zveme vás do TM klubu v TYMY na zajíma-
vé povídání o zvířátkách s paní Zemanovou, 
každý den od pondělí do pátku od 13.00 do 
18.00.

Firma POKART 
spol. s r. o. 

s provozovnou 
v Holešově  

přijme na 3směnný 
provoz na HPP:

Řidiče VZV
Mistra výroby

Elektroúdržbáře
Dělníka v kartonáži

Technika v úseku řízení jakosti

Kontaktní osoba: paní Ptáčková, 
e-mail: ptackova@pokart.cz, 

tel.: 724 994 049.

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
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Zámek startuje sezónu
Holešov| Turistická sezona na holešovském 
zámku bude letos stát na třech zásadních bo-
dech - českém výtvarném umění, hudbě a di-
vadlu. Projekty nabídnou opravdovou kvalitu 
– připravuje se například výstava největších 
českých ilustrátorů knih pro děti a mládež, 
koncerty populární, folkové i klubové hudby. 
S představením Podivné odpoledne dr. Zvon-
ka Burkeho přijede i Bolek Polívka. 

V polovině prázdnin se koná tradiční Fes-
tival židovské kultury. 

Čeští ilustrátoři Holešov 2016, grafiky Ji-
řího Anderleho a výstava historických 
kočárků 

Zámecká galerie Holešov pokračuje 
v tradici velkých výstav a v roce 2016 před-
staví deset největších českých ilustráto-
rů, kteří se věnovali nebo věnují především 
tvorbě pro děti a mládež. Práce Mikoláše 
Alše, Josefa Lady, Zdeňka Smetany, Zdeň-
ka Milera, Zdeňka Buriana, Adolfa Borna 
a dalších souběžně doprovodí ucelené cyk-
ly z volné tvorby každého autora a filmové 
klapky. „Bude to skutečné prestižní přehlíd-
ka. Těžko z této nabídky vyjímat, co bude 
pro veřejnost více či méně atraktivní,“ uvedl 
k výstavě ředitel Zámecké galerie v Holešo-
vě Pavel Chmelík.

Z menších výstav se návštěvníci mohou 
těšit na prodejní grafiky Jiřího Anderleho. 
Tento projekt  navazuje na loňskou úspěšnou 
výstavu Oldřicha Kulhánka, která v Holešově 
zahájila tradici pravidelných přehlídek nej-
lepších českých grafiků. 

Zámecká galerie dále nabídne Ob-
razy XXXL Borise Jirků letos doplněné 

o kolekci Lidi lidi, která byla vystavena 
u příležitosti autorových šedesátin v pres-
tižní pražské Nové síni. Poté byla převeze-
na do Holešova. 

Pro rodiny s dětmi se chystá výstava his-
torických kočárků z celého světa představující 
styly a období, které se na dětských kočárcích 
promítly v jejich podobě a funkčnosti. Výsta-
vu doprovodí dobové dokumenty, fotografie 
a speciální panely s komentáři. 

Všechny výstavy budou zahájeny ve druhé 
polovině května a potrvají do konce září. 

Thom Artway, Sto zvířat, rockové nádvoří 
a klubové pecky jako Laco Déczi či Michal 
Prokop  

Hudba je dalším pilířem zámecké sezony 
2016. Na jaře a na podzim rozezní hudební 
New Drive Club, v létě se přesune na zámec-
ké nádvoří. 

22. dubna to například bude koncert Tho-
ma Artwaye, dvaadvacetiletého folkpopového 
českého hudebníka, který loni zabodoval de-
butovým songem I Have No Inspiration a stal 
se objevem roku. 

O měsíc později, 20. května, přijede na zá-
mek česká klubová legenda Sto zvířat. 

V létě se bude konat další ročník tra-
dičního folkového festivalu Toulavej. Fol-
kaře však vystřídají i rockeři, pro které se 
připravuje nová akce Rockové nádvoří. Pa-
desátiny kapely oslaví na holešovském zá-
meckém nádvoří Ivan Mládek se svým Ban-
jo Bandem. 

New Drive Club zve na podzim napří-
klad na Moniku Načevu a Michala Pavlíčka 
(14. 10.). 11. listopadu vystoupí Michal Prokop 

AKCE KNIHOVNY

a Framus 5 a připravuje se také koncert legen-
dárního trumpetisty Laca Décziho. 

Rychlíková společenská fraška doktor 
Burke v podání Divadla Bolka Polívky

Herecký koncert Bolka Polívky a trojlíst-
ku populárních herců Radima Fialy, Petra 
Halberstadta a Pavla Lišky v režii Břetislava 
Rychlíka je v Polívkově brněnském divadle vel-
mi rychle vyprodaným kusem. Milovníci čer-

ných crazy komedií a špič-
kových českých herců se 
však mohou těšit na toto 
představení přivezené le-
tos do Holešova. Termín 
je prozatím v jednání. 

Festival židovské kul-
tury Ha-Makom Ho-
lešov 2016  26.–31. 7. 
2016

Významným bodem  
v programu sezony bude 
také tradiční Festival ži-
dovské kultury – jeho 
konkrétní program je 
v přípravě, návštěvníkům 
nicméně můžeme už nyní 
slíbit představení Šumař 
na střeše v podání hole-
šovských ochotníků D6.  
Záštitu nad festivalem le-
tos převezme velvyslanec 
Izraele J. E. Gary Koren 
a starosta města Holešov 
Rudolf Seifert.   

Dana Podhajská

Kněz Jan Sarkander v pohnuté 
době
28. dubna 2016, 17.00 hod., Městská 
knihovna Holešov
Přednáška Mgr. Tomáše Parmy, Ph.D., 
církevního historika, akademického pra-
covníka CMTF UP v Olomouci.
Vstupné: 25,- Kč 

Vernisáž výstavy studentů Gymná-
zia Ladislava Jaroše v Holešově
5. května 2016, 14.30 hod., Městská 
knihovna Holešov

Specifika barokní zbožnosti, lido-
vá zbožnost, ikonografie a kult sv. 
Jana Sarkandera 
17. května 2016, 17.00 hod., Městská 
knihovna Holešov
Přednáška P. Miroslava Jáně, faráře far-
nosti Pohořelice u Napajedel, bývalého 
kaplana holešovského.
Vstupné: 25,- Kč
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Za tučapským hřištěm vyrostl pumptrack

Veřejná schůze Osadního výboru Žopy dne 15. 3. 2016

Tučapy| Letos vyrostl za tučapským hřištěm 
pumptrack. Co je to vlastně pumptrack?

Pumptrack je trať pro BMX a MTB kola, 
která se skládá z takzvaných vln a klopených 
zatáček ve správném rozmístění. Pumptrack 
většinou tvoří okruh, který může mít více va-
riant a rozvětvení. 

Aby pumptrack správně fungoval, vlny 
a zatáčky musejí mít přesné a plynulé rádiusy. 
Jezdec na trati nešlape, nabírá rychlost pouze 
pomocí „houpání se na vlnách“. Zkušení jezd-
ci pak dokážou houpáním nabírat v podstatě 
větší rychlost než šlapáním na rovině. Největ-
ší výhodou pumptracku je, že ho maximálně 
využije jak naprostý začátečník, tak i zkušený 
jezdec. Nevíte, kde na kole začít? Pumptrack 
je ta správná volba! 

Hlavní stavitelé tohoto projektu jsou: 
Lukáš Parák, Tomáš Navrátil a členové 

Každoroční veřejná schůze – setká-
ní s místními občany se letos konala v úterý 
15. března. Přítomni byli zástupci města Hole-
šova – starosta Mgr. Rudolf Seifert, místosta-
rostové Bc. Jaroslav Chmelař,  Ing. Radek Do-
ležel a členové Osadního výboru Žopy.      

Luděk Hradil, předseda OV Žopy,  přivítal 
hosty a všechny ostatní přítomné. Poté  před-
nesl zprávu o hospodaření za rok 2015.

Taktéž vzpomněl nejaktuálnější informa-
ci, že novým kronikářem naší obce se stal pan 
Aleš Jakubíček, který velmi zodpovědně pře-
vzal materiály a podklady pro vedení kroni-
ky naší obce po nezapomenutelném člověku 
panu Jindřichu Dovrtělovi a pokračuje v jejím 
vedení.

Představil nového správce budovy osad-
ního výboru a areálu Pod Lesem, kterým je 
v současné době pan Pavel Frodl st. Poděkoval 
za jeho starost o svěřený majetek jemu i jeho 
ženě paní Jitce Frodlové, která pomáhá s úkli-
dem a koordinací aktivit v těchto prostorách. 

Dále zmínil největší opravy, které pro-
běhly v minulém roce v budově OV a na are-
ále v Žopech i revitalizaci zeleně u zvonice na 
návsi obce.

V neposlední řadě připomněl i studentské 
letní brigády, při kterých přidala ruce k dílu 
i naše mládež z obce. Spolu s pracovníky ve-
řejně prospěšných prací okopávali obrubníky, 
čistili chodníky, vyhrabávali trávu, čistili veřej-
ná prostranství, sbírali odpadky a natírali bar-
vou zábradlí přes místní potok Žopku apod.

V roce 2016 proběhnou opravy dle priorit 
a taky finančních možností.

V plánu je zařazeno dokončení opravy 
střechy budovy na areále Pod Lesem, odka-
nalizování této budovy, oprava obou autobu-
sových zastávek – nové vymalování a zasklení 

okýnek, oprava propadlého kanálu na cestě 
od místní hospůdky podél potoka a v nepo-
slední řadě oprava chodníků v obci a další.

Závěrem poděkoval i ostatním spolkům, 
které v obci vyvíjejí aktivní činnost, jsou to:

Sbor dobrovolných hasičů Žopy 
Pořádají pro obec hasičský bál, ostatky- 

Vvdění medvěda, sběr železného šrotu, zájezd 
na Hostýn na hasičskou pouť, zúčastňují se 
soutěží a závodů v okrese apod.

Cyklo Žopy
Reprezentují úspěšně obec i město Hole-

šov na celorepublikových soutěžích 

Hokejový klub HC Žopy
Reprezentují obec i město Holešov 

v Kroměřížské amatérské hokejové lize, 
ve které vybojovali svým úsilím za sezo-
nu 2015/16 1. místo. Za své si vzali i se-
kání a udržování zeleně na veřejných 
prostorách obce.

Dětský klub Sovička
Připravují a provázejí programem 

děti na dětském karnevale a podílejí 
se na programu pro ostatní kulturní 
akce obce. Dále nabízejí dětem jarní, 
letní a podzimní pobyty v prostorách 
Klubu Sovička, lanové aktivity a další.

V dalším vstupu paní Martina 
Sedláčková shrnula kulturní činnost 
OV v loňském roce 2015, poděkova-
la za návštěvnost těchto akcí, které 
OV pro děti i dospělé pořádá, a zá-
roveň je pozvala na akce roku 2016. 
Připomněla také internetové strán-
ky www.zopy.cz., které se pravidelně 
aktualizují.

V diskuzi občanů pan Petr Sovadi-
na poukázal na čistotu a stav místního 

potoka, dále pan Bláha na špatný stav čeká-
ren na autobus. Pan Klabal se dotazoval na 
přehrazení a odvedení vody z hráze pro úče-
ly zavlažování golfového hřiště. 

Závěrem Mgr. Rudolf Seifert poděko-
val celému osadnímu výboru pod vedením 
Luďka Hradila za jejich obětavou práci pro 
obec, která je velmi kvalitní a záslužná.

Luděk Hradil všem poděkoval za pří-
tomnost a připomínky a podnětné návrhy 
pro zkvalitnění života v naší obci. 

Marie Javoříková, Osadní výbor Žopy

Heartattack Racing. Délka jednoho kola je 
100 m. Organizátorem i stavitelem je repre-
zentant ČR ve sjezdu horských kol Tomáš Na-
vrátil. 

Tomáš Navrátil,  
reprezentant ČR ve sjezdu horských kol

Zdeněk Chytil,  
předseda OV Tučapy
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Krajské kolo v silovém čtyřboji 

Holešovští judisté přivezli rekordní počet medailí

Holešov| Další regionální soutěž pořádanou 
Krajskou radou AŠSK ČR Zlínského kraje při-
vítala 9. března tělocvična VPŠ a SPŠ MV Hole-
šov. Konalo se zde krajské finále Poháru AŠSK 
v silovém čtyřboji středních škol. Dívky soutě-
žily ve šplhu na tyči, trojskoku snožmo, hodu 
medicinbalem a v disciplíně sed-leh 1 min. Hoši 
změřili své síly v tlaku činkou, trojskoku snož-
mo, shybech a svisech. Přihlížející diváci zhlédli 
řadu hodnotných výkonů a až do poslední dis-
ciplíny byly k vidění napínavé souboje o celkové 
vítěze v soutěži týmů (postupují do republiko-
vého finále Poháru AŠSK) i jednotlivců. První 
místo v obou kategoriích obsadila domácí druž-
stva, v jednotlivcích zvítězili Barbora Balášová 
(SPgŠ Kroměříž) a Adam Melichar z Uherské-
ho Hradiště (SŠPHZ). K bezchybnému průbě-
hu závodů přispěli kromě sportovců i tradičně 
sehraní pořadatelé z policejní školy, přebory fi-
nančně podpořily Zlínský kraj a AŠSK ČR.

Mgr. Svatava Ságnerová, 
Krajská rada AŠSK ČR Zlínského kraje

Holešov| Dne 12. 3. 2016 proběhl již tradič-
ní Lízátkový turnaj v Uherském Brodě pro 
začínající judisty v kategorii mláďat a taktéž 
pro již pokročilé judisty - mladší žáky, kteří se 
utkali mezi sebou v družstvech sestavených 
od nejlehčí po nejtěžší váhové kategorie. 

Z klubu SKP Holešov se vydala devítičlen-
ná výprava, která domů přivezla taktéž rekord-
ních 9 medailí a k tomu krásný pohár. V ka-
tegorii mláďat nám zlato dovezl jako obvykle 
Jakub Bárta, ale taktéž nováček Roman Hude-
ček. Stříbro si krásnými zápasy vybojoval Do-
minik Nedbal a Radim Hudeček. Ani nová-
ček David Zapletal nezůstal pozadu a podařila 
se mu vybojovat bronzová medaile. Vzhledem 
k tomu, že se náš klub v současné době pěkně 
rozrůstá, podařilo se nám z vlastních řad po-
stavit družstvo mladších žáků v sestavě Tomáš 
Drábek, Jakub Hanák, David Dvorník a Petr 
Bárta (které bylo vzhledem k onemocnění na-
šich dalších dvou judistů doplněno dvěma zá-
vodníky z jiných klubů). V soutěži družstev se 

SPORT

utkalo celkem 6 týmů a našim klukům se po-
dařilo získat skvělé druhé místo, za nějž byli 
mimo jiné oceněni krásným pohárem. Budeme 
doufat, že i v následujícím roce 2017 se tohoto 

turnaje opět zúčastníme a podaří se nám v sou-
těži družstev získat i nejcennější kov.                 

  Za SKP Judo Holešov
Jiří Hrbáč

Výsledky: 
dívky: 
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov 
2. VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž 
3. Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
hoši: 
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov 
2. SŠPHZ Uherské Hradiště 
3. SŠ-COPT Kroměříž

Jednotlivci: 
dívky: 
1. Barbora Balášová, VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž
2.  Viktorie Kelnarová, VPŠ a SPŠ MV Holešov
3. Simona Komadelová, VPŠ a SPŠ MV 
Holešov
hoši: 
1. Adam Melichar, SŠPHZ Uherské Hradiště 
2. Ondřej Vojtuš, SŠ-COPT Kroměříž  
3. David Helekal, VPŠ a SPŠ MV Holešov

Nejlepší výkony: 
dívky:   
šplh na tyči:  3,40 s, Barbora Balášová 
trojskok: 680 cm, Adéla Adamčíková 
hod: 840 cm, Simona Komadelová
sed-leh: 1 min. – 64, Viktorie Kelnarová
hoši: 
tlaky: 39, Daniel Konečný
trojskok: 910 cm, Ondřej Hovjacký  
shyby: 25 , David Helekal 
svisy: 41,  Adam Melichar
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Medailový úspěch na 
mezinárodním turnaji

7. ročník Raab Rohálovské padesátky bude akční

2. dubna se v Praze konal již 26. ročník mezinárodního turnaje Czech Open. Za holešovský oddíl nastoupil v disci-
plíně thaiboxing 18letý Petr Haiser, který ve finále prohrává těsně 2:1 na body (dva rozhodčí viděli výhru soupeře, 
jeden rozhodčí přiřknul vítězství Haiserovi) a získává pro Thaiboxing Holešov stříbrnou medaili!
      Mgr. Petr Osokin 

Holešov| Na startu bude 30. dubna 2016        
v Prusinovicích i James Bond (samozřejmě 
s číslem 007), který se nakonec do Prusinovic 
probojoval, jak zachycuje trailer k letošnímu 
ročníku. Další účastníci, kteří závod absolvu-
jí ve stylu agenta 007, obdrží láhev martini 
a pořadatelé za ně přispějí 100 Kč do sbírky 
na novorozenecký inkubátor do Kroměřížské 
nemocnice. 

Rohálovská padesátka je akční trať, kde 
krátké a prudké stoupání střídají zábavné 
sjezdy a singletraily. Po startu čeká účastní-
ky úvodní okruh zakončený rychlostní pré-
mií. Populární je brod v Líšné s bouřlivou 
diváckou kulisou. Výzvou je Vesanská rokle 
na 29. kilometru, kterou zdolají v pedálech 
jen ti nejtrénovanější. Obávané je stoupání 
na 36. kilometru, které je zakončeno vrchař-
skou prémií. Působivý je i průjezd zámec-
kou oborou v Holešově a následný brod přes 
řeku Rusavu. Brod v Holešově pod Holajkou 
je zpestřen hudebním doprovodem a občers-
tvením pro diváky. Rohálovská padesátka je 

patrně jediný závod, kde bikeři projíždí těsně 
před cílem skrz kravín. A jedinečností má zá-
vod více: 3 občerstvovací stanice s dobře nala-
děnou obsluhou (NEKO, Sokol Třebětice, MS 
Tučapy), 100 povzbuzujících regulovčíků na 
trati, hodnotný dárek pro předem registrova-
né (letos kompresní podkolenky). Podtitul zá-
vodu „Vaše jarní srdcovka“ již zlidověl a pořa-
datelský tým Vesani.cz se jej snaží každoročně 
naplňovat.

Rohálovská padesátka odstartuje ve 12.30 
výstřelem z napoleonského děla. V mužské 
kategorii není jednoznačný favorit a šanci vy-
niknout mají regionální bikeři. V ženách je 
favoritkou obhájkyně loňského vítězství Ire-
na Berková. Rekord trati 1.42:07 drží od roku 
2012 Jan Jobánek a jeho případné překonání 
bude odměněno cenou starosty obce Prusino-
vice Zbyňka Žákovského.

Závod je zatraktivněn řadou speciálních 
kategorií. Je vypsána kategorie TIR (jezdci 
nad 100 kg) a soutěž 3členných týmů. Závod 
je součástí Rohálovského duatlonu a místní 

série „MTB král Hostýnek“, které zahrnují 
Rohálovskou padesátku, Bikemaraton Drásal, 
Hostýnskou a Rusavskou padesátku.

Ještě před hlavním závodem (od 9.00) 
proběhnou závody dětí ve 14 kategoriích. 
I když jsou závody pořádány zdarma, každý 
malý cyklista získá po dojezdu dárek, ti nej-
rychlejší pak medaile a věcné ceny (vyhláše-
ní ve 13.00). Na organizaci se velkou měrou 
podílí tým Holešovských Pokalíšků. Děti bude 
po celý den povzbuzovat dvojice mimoňů.

V sobotní odpoledne bude bez přestá-
ní probíhat doprovodný program. Vystoupí 
Karel Gott revival Morava (15.00), hudebník 
z Walesu Dale B Williams a den ukončí večer-
ní zábava SKARLET rock (od 18.00) a disko-
téka. „Snažíme se, aby Rohálovka nebyla jen 
závod, co si lidé odjedou a chvilku nato už vy-
ráží domů, ale aby se jim prostě z Prusinovic 
nechtělo,“ popisuje své přání hlavní pořadatel 
závodu Martin Koplík. 

(tz)

Holešov| Ve čtvrtek 17. března proběhl dru-
hý ročník holešovského Večera bojovníků. 
Zaplněná hala oddílu stolního tenisu v Pivo-
varské ulici mohla sledovat celkem 12 zápa-
sů podle pravidel K1 a thaiboxingu. Holešov-
ské barvy hájilo celkem 7 zápasníků. Ze čtyř 
zápasů jsme odcházeli jako vítězové, ze tří 
jako poražení. Ze tří proher byly dvě poměr-
ně nešťastné, kdy si domácí Štěpán Mik pora-
nil vazy v koleni a musel se vzdát, přestože do 
té doby bodově vedl, a Daniel Kučera, který 
byl první polovinu zápasu lepší a aktivnější, 
bohužel odešel fyzicky, jelikož týden před zá-
pasem onemocněl. Nevadí, i to ke sportu pat-
ří. Mimo amatérské zápasy v chráničích moh-
li diváci vidět poprvé v historii Holešova i dva 
profesionální zápasy hostujících borců. Zápa-
sy měly pozitivní ohlas, takže v budoucnu plá-
nujeme uspořádat další utkání mezi 16 prova-
zy pro veřejnost.

Mgr. Petr Osokin

Konal se večer 
bojovníků
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Holešov| Hokejový klub Žopy pat-
ří již několikátou sezonu mezi nejlepší týmy 
v KAMHL. Poslední ročník 2015/16 se opět  
probojoval do play-off a následně až do finále, 
které sehrál s týmem Kačeři Tlumačov v sobo-
tu 12.března 2016.

Jeho průběh stručně shrnul vedoucí  týmu 
Petr Mičola: „Šli jsme do zápasu s taktikou 
nenechat soupeři žádný prostor, hrát zodpo-
vědně z obrany. Zápas byl vyrovnaný do stavu 
2:1 pro nás, poté měl soupeř přesilovku 5 na 3, 

HC Žopy zvítězil nad Kačery z Tlumačova

Šachisté SK EMKaD Holešov opětovně vybojovali postup do kraje
Holešov| Před 3 lety se podařilo šachistům 
SK EMKaD Holešov postoupit do krajské sou-
těže dospělých. Účinkování v této soutěži tr-
valo dvě sezóny. V sezóně 2013–2014 obsadi-
lo SK EMKaD Holešov velmi pěkné 6. místo, 
v sezóně 2014–2015 sestoupili zpět do okres-
ního přeboru. Sestup byl zapříčiněn smolným 
1. zápasem ve Vlčnově a následujícími rozpa-
čitými výkony v dalším průběhu celé sezóny.   
V sezóně 2015–2016 byl cíl jednoznačný – po-
stup zpět do krajské soutěže, kam tým svými 
výkony bezesporu patří.

Výsledky v letošním ročníku po slabším 
začátku soutěže gradovaly do excelentního 
závěru sezóny, kdy ze středu tabulky se ša-
chisté před posledním kolem vyhoupli na prv-
ní příčku tabulky. V posledním, rozhodujícím 
kole se SK EMKaD utkal s průběžně druhým 
týmem soutěže SK Rusava o prvenství a pří-
mý postup do krajské soutěže. Tento vzájem-
ný duel vyzněl jednoznačně 6:2 pro Holešov. 
Vyhráli Holman, Ploch, Sovadina, Janík M., 
a Janík L., remizovali Botek a Kunc.

kterou nevyužil, a my pak odskočili na rozho-
dující náskok 5:1. Následně jsme Kačerům ne-
dovolili téměř nic a jen kontrolovali hru. Ko-
nečný výsledek utkání byl 6:2.

 Hlavní silou našeho týmu byl brankář Pa-
trik Kotas, výborná obrana a dobře namixo-
vaná sestava (jak veteráni, tak mladí dravci).

 Na finále jsme jeli autobusem ze Žop spo-
lečně s fanoušky, kteří nám vytvořili oprav-
du výbornou atmosféru a tímto jim patří 
poděkování.

Triumf ze získání poháru jsme náležitě 
oslavili v místní hospůdce. Pro malou vesnič-
ku, jako jsou Žopy, je to velká událost. 
V play-off se dařilo celému týmu, nejvíc však 
vyčníval Sovadina Petr mladší, Nedbal Jan, 
Sadil René a také, jak jsem již zmínil, brankář 
Patrik Kotas, který podával nadstandardní 
výkony. Všichni v týmu tahali za jeden provaz, 
což nás nakonec dovedlo do vítězného konce.

HC Žopy

Družstvo nastupuje dlouhodobě již ně-
kolik sezón v této sestavě: Radek Holman, 
Petr Ploch, Martin Sovadina, Antonín Peška, 

Miroslav Janík, Ivan Směšný, Ludvík Botek, 
Miroslav Kunc, Libor Janík, Oldřich Sedlá-
ček, Jiří Košata a Marián Tomeček. Zdatnými 
náhradníky jsou mladí žáci – odchovanci od-
dílového trenéra Mariána Tomečka.   

Z žáků si velmi dobře vedou Do Minh 
Hieu, Jakub Mařák, Erika a Jana Miklendovy, 
Jakub Šváb a Tomáš Vrbovský. Všechny nasa-
zujeme i v okresní soutěži dospělých, kde na-
bírají zkušenosti se staršími a silnějšími hráči. 
Jinak se žáci účastní hlavně žákovských sou-
těží v rámci okresu a kraje. V okresní žákov-
ské soutěži obsadil Jakub Mařák medailové 
2. místo, Marek Adamík obsadil 12. místo, za 
ním se umístil ještě na pěkném 16. místě To-
máš Nezval. Mezi děvčaty obsadila Erika Mik-
lendová krásné 4. místo, na 5. místě skončila 
její sestra Jana.  Celkem se do soutěží zapojilo 
88 žáků a žákyň.

Činnost oddílu, hlavně s mládeží, je mož-
ná i díky štědré podpoře města Holešov.  

(mk, mt)
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Další důkaz, že naše tvrzení jsou pravdivá – bohužel
Když zastupitelé KDU-ČSL předložili na 
1. jednání zastupitelstva města v loňském roce 
materiál, který upozorňuje na nutnost řeše-
ní bezpečnosti křižovatek ve městě, a zastu-
pitelstvo jej schválilo, mnohý by si myslel, že 
bude  problém vyřešen. Když jsem pak v Ho-
lešovsku napsal: „Zdálo by se, že je věc vyře-
šena, ale nejsem politickým nováčkem, abych 
nevěděl, že zvláště v Holešově není vyhráno“, 
tak  pan starosta reagoval na můj článek „Dal-
ší oběť holešovských přechodů“ veřejným sli-
bem, že na křižovatce budou  provedeny kon-
krétní stavební úpravy. Kromě vyhozených 
peněz za zhruba třicítku „počtářů“, kteří pár 
dnů seděli u přechodů a počítali počet chod-
ců, NEUDĚLAL NIC! A nepřestává zde do-
cházet k nebezpečným střetům s chodci. Po-
slední obětí byl v pátek 18. března v 15 hodin 
malý chlapec. Ptám se: Kolik chodců zde ješ-
tě bude muset zaplatit svým zdravím či do-
konce životem za lhostejnost vedení města. 
Koho zde budou muset přejet, aby se přechod 
upravil? 

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. 

Znovu, ač nerad, se opakuji: „Proto vyzý-
vám vedení města: Neschovávejte se za svá 
oblíbená slova „Musí se to řešit“ nebo „Ře-
šíme to“, ale Vyřešte to! A to bez odkladu! 
Vždyť zdraví a životy lidí jsou penězi neoceni-
telné a nenahraditelné! Další nehoda se může 
stát kdykoliv znovu. A přes přechody chodí-
me všichni.

Místo vyjednávání o stavbě Kauflandu, 
jehož zásobování zatíží dopravu v Holešově 
o další stovky těžkých nákladních aut, vytvá-
řejte lepší podmínky pro žití svých obyvatel!

Řešte skutečné problémy města, nevytvá-
řejte nové, neřešte jen lokality, ve kterých by-
dlíte, a hlavně je řešte systematicky, aby ubý-
valy a ne naopak.

Že nemáte peníze? Na jednání zastupitel-
stva zastupitelé KDU-ČSL přicházejí s kon-
krétními návrhy, které zamítáte…

Ing. Pavel Karhan
zastupitel města, KDU-ČSL 

Je dobré opět zareagovat
V této části Holešovska mají politické strany možnost se vyjá-

dřit k aktuálním problémům nebo prezentovat svou činnost. Pra-
videlným přispěvatelem je KDU-ČSL prostřednictvím svého lídra. 
Bohužel v některých tématech věcná diskuse a představení názorů 
přechází do osobní roviny. Co tento styl mediální komunikace dokáže 
vytvořit mezi lidmi a členy zastupitelstva, jsme poznali před pár lety. 
Snad k tomuto nebudeme i nyní směřovat.

Chápu, že si každý brání své postoje a své zájmy nebo své známé 
či kolegy a jejich potřeby. Ale podsouvání či podprahová vyjádření 
jsou spíše politickým bojem než věcnou diskusí. A je škoda, že touha 
po funkci či moci je silnější než korektnost.

Velká většina rozhodnutí zastupitelstva nebo vedení města vychází 
a je realizována v nějakých souvislostech. Nejedná se většinou o jedno-
duchá a snadná řešení a rozhodně není možné zavděčit se všem a všem 
vyjít vstříc. Toto je i věcí územního plánu, který je významným doku-
mentem a navazuje na ten předcházející v prvotní verzi schválený před 
patnácti či šestnácti lety; samozřejmě za určitého zastoupení i součas-
ných politiků ve vedení města! Podle něj byla totiž nemalá řada staveb 
a záměrů už realizována, nebo jim umožnil jejich přípravu do určité 
fáze. A s tím souvisí, že je třeba jednat se všemi investory, kteří mají 
zájem ve městě působit a hledat s nimi optimální řešení. To znamená 
takové, které městu a místním obyvatelům neublíží a spíše bude pro-
spěšné, samozřejmě z celkového pohledu.

Město v posledních letech investuje kromě obnovy zámku nema-
lé finanční prostředky do infrastruktury. Všem těmto stavbám je vě-
nována stejná pozornost a jestli někdo někde bydlí, tak je to spíše 
zátěží pro dotyčného. A nechápu jednoho z hlavních „všetulských ak-
tivistů“, že kritizuje odpovědnou přípravu stavby, která je sdruženou 
investicí několika velkých investorů.                                                    R. Seifert
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Zprávy ze školních lavic 1. Základní školy

Holešovští skauti začínají budovat svoji víkendovou základnu

Zpěv a recitace – to bylo v posledních 
dnech téma soutěží na 1. ZŠ Holešov. Protože 
jsou naši žáci velmi nadaní, rádi jejich úspě-
chy zveřejňujeme.

Na Svátku poezie v Kroměříži obsadila 
Monika Ponížilová z 6. C ve velké konkurenci 
celého okresu krásné 3. místo.

Další okresní soutěž probíhající v Kromě-
říži byla pěvecká. Na „Hanáckym kohótovi“ si 
vyzpíval 1. místo ve své kategorii Vojtěch Ho-
fman z 2. A, Sofie Červenková (3. A) a Veroni-
ka Nováková (8. A) získaly 2. místa ve svých 
kategoriích.

Velké oblibě se také těší naše školní sou-
těž Caruso show, možná i proto, že cenou pro 
vítěze bylo tentokrát natočení vlastní písně na 
CD ve školním nahrávacím studiu. Tuto mož-
nost získala Ester Zemánková ze 7. C

Nejen ve zpěvu a recitaci, ale také v mate-
matice získáváme pěkná umístění. PANGEA 
je mezinárodní soutěž zaměřená na logiku. 
Daniel Měrka se umístil v rámci celého Zlín-
ského kraje mezi žáky šestých tříd na 5. místě. 

„Kam pojedeme na víkendovou výpra-
vu?“ Tuto otázku si kladou vedoucí skautské-
ho střediska Holešov více než dvanáctkrát do 
roka už pět let – od té doby, kdy přišli o ví-
kendový srub poblíž Kašavy. „Před třemi lety 
se středisková rada usnesla, že začneme s hle-
dáním nové základny. Od té chvíle se všich-
ni vedoucí aktivně zapojili do hledání vhod-
ného domu, který by stál poblíž lesa – nejlépe 
na samotě, byl dostatečně velký, abychom ho 
mohli pronajímat i ostatním skautům, a v ne-
poslední řadě byl pro nás cenově přijatelný,“ 
popisuje Pavel Šťastný, zástupce vedoucího 
holešovského skautského střediska. Ve Zlín-
ském kraji je vhodných základen pro víken-
dové akce nedostatek. Starší skauti a skaut-
ky sice zvládají tábořit i ve stanech, ale pro ty 
mladší je pevná střecha nad hlavou nepostra-
datelná. Po nekonečném hledání, stovkách 
hodin strávených nad novinami s realitními 
nabídkami a téměř každodenním prohlíže-
ním webových stránek se holešovským skau-
tům konečně podařilo najít jejich vysněný 
dům. Od února vlastní starou hájenku, kte-
rá dříve patřila k holešovskému zámku. Leží 
asi patnáct kilometrů od Holešova a nedaleko 
od ní se nachází majestátní třísetletý dub letní 
nazývaný Král lesa, který byl v roce 2009 vy-
hlášen památným stromem. Jednou z prvních 
starostí, které skauti po zakoupení hájenky 
měli, bylo pojmenování jejich nové základ-
ny. „Sešlo se nám několik desítek nápadů od 

Petr Omasta a Markéta Barotová byli shodně 
17. mezi všemi sedmáky. Z žáků osmých tříd 
byl náš David Sklenář celkově čtvrtý a mezi 
žáky 9. tříd se ve Zlínském kraji umístil Petr 
Mařák 16. Nutno dodat, že všech žáků v jed-
notlivých ročníkových kategoriích bylo vždy 
více než 100.

V další mezinárodní matematické soutě-
ži KLOKAN máme tyto nejúspěšnější řešitele:

V kategorii cvrček jsou to Vendula Kříž-
ková, Karolína Gogelová a Veronika Sváč-
ková, v kategorii klokánek (4.–5. třída) Lu-
káš Maceška, Barbora Janálová a Viktorie 
Zdráhalová.

6. a 7. ročníky mají své vítěze: Daniela 
Měrku, Markétu Barotovou a Petra Omastu. 
V nejstarší kategorii kadet bodovali Miroslav 
Janál, Jakub Podsedníček a Martin Akrap.

Školní družina nezůstává se svými akcemi 
pozadu. Hned první dubnový den uspořádala 
již tradiční nocování ve škole. Tato Noc s An-
dersenem se u nás pořádá již více než 10 let. 
Děti si kromě čtení pohádek užily pyžamovou 

diskotéku, večerní stezku odvahy setmělý-
mi prostory celé školy nebo vyrábění lucer-
niček či jiných drobností. Letos se zúčastnilo 
rekordních 102 žáků, což svědčí o popularitě 
a dobré přípravě této akce.

Mgr. Jarmila Růžičková

vedoucích, ale hlavně od dětí samotných. Na-
konec jsme vybrali název Wapiti. Právě tento 
druh severoamerického jelena byl na přelomu 
19. a 20. století chován v oboře, ke které há-
jenka patřila,“ vysvětluje Pavel Šťastný. Skau-
ti teď budou mít plné ruce práce, čeká je vel-
ká rekonstrukce celého domu a také úprava 
okolí. Pokud bude přát počasí, brzo začnou 
první přípravné práce, jako je vyklizení ob-
jektu a obití omítek. „Práce na základně bude 
spousta, a proto budeme vděčni za jakoukoliv 
pomoc, ať už finanční, či materiální,“ obrací 
se skauti na případné podporovatele. Hájen-
ku využije i družinka předškoláků, která v ho-
lešovském skautském středisku funguje už 

pátým rokem, ale výpravy s přespáním dosud 
nemohla zařadit do programu, protože nemě-
la k dispozici vhodnou a dostupnou základ-
nu. Skauti věří, že až bude ta jejich opravena, 
bude se využívat nejen na víkendové výpravy, 
ale uskuteční se v ní i řada dalších skautských 
akcí. Chtějí ji otevřít různým vzdělávacím ak-
cím, jak pro své vedoucí, tak i pro veřejnost. 
„Za celé skautské středisko Holešov bych 
tímto chtěl poděkovat za dosavadní podporu 
města Holešov, firmám, lidem a rodičům, bez 
kterých bychom nemohli realizovat naše akce 
jako doposud,“ dodává za všechny holešovské 
skauty a skautky Pavel Šťastný.

Jana Karasová

Den otevřených dveří 
1. ZŠ Holešov

čtvrtek 5. 5. 2016 – 9.00–16.00

Přemýšlíte, kam postoupí Vaše dítě z pá-
tého rořníku? Přijďte, uvidíte, co Vašim 
dětem nabízíme.
Chcete si prohlédnout naši školu? Přijďte, 
rádi Vás provedeme.
Zajímá Vás naše škola? Přijďte, rádi zod-
povíme Vaše dotazy.
Zajímá Vás interaktivní tabule? Přijďte, 
můžete si ji vyzkoušet.

Těšíme se na Vás! Žáci, pedagogové 
a ostatní zaměstnanci 1. Zákaldní školy 
Holešov, Smetanovy sady 630

Další důkaz, že naše tvrzení jsou pravdivá – bohužel
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Jak se nám bydlí v Centru pro seniory

Děti v TyMy si připomněly velikonoční zvyky

V Centru pro seniory jsem prvním rokem. 
S Vámi – čtenáři Holešovska bych se chtěl po-
dělit o mé dojmy a zkušenosti z pobytu.

Osobně jsem do „domova důchodců“ ni-
kdy nechtěl a myslel jsem, že život dožiju 
doma. Situace se však změnila poté, co se vel-
mi zhoršil můj zdravotní stav. Netroufal jsem 
si zůstat doma. 

Do Centra pro seniory jsem tak byl pře-
vezen jednoho dne přímo z LDN v Kroměří-
ži. Vybral jsem si možnost bydlet na dvoulůž-
kovém pokoji, i když v domově je k dispozici 
i několik jednolůžkových, na ty se však déle 
čeká. K pokoji náleží předsíň s vestavěnými 
skříněmi a koupelna se sprchovým koutem, 
toaletou a umývadlem. Pokoj je vybaven no-
vým nábytkem, u postele mám dorozumívací 
zařízení pro komunikaci s personálem, kdy-
bych něco potřeboval. 

U stropu je čidlo pro případ požáru. 
O tom, že funguje, jsem se přesvědčil, když 
v kuřárně vzplály nedopalky v popelníku. 
Evakuační rozhlas ihned vyhlásil poplach. 

22. března se konala v SVČ – TYMY tra-
diční předvelikonoční akce pod názvem „Při-
šlo jaro do vsi“. V programu složeném z jar-
ních her, říkadel, písniček a tanců vystoupily 
děti z folklorního kroužku Zrníčko a také sou-
bor Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem. 
Oba tyto soubory dětem předvedly typické li-
dové hry a připomněly tradiční tance a písně. 

Děti se také naučily jednoduchou lidovou 
hru zlatá brána. Ani letos v programu nechy-
běly „tetičky“ z Valašského muzea v Rožno-
vě pod Radhoštěm, které předvedly tradiční 
zdobení kraslic a perníků a také dětem povyp-
rávěly o tradicích a zvycích Velikonoc na Va-
lašsku. Tradiční pletení tatarů předvedl Du-
šan Polášek a malování slováckých kraslic 
jeho žena Mirka. Manželé Hutěčkovi zpestřili 
program ukázkou vyřezávání jarních zvířátek 

Personál rychle vlastními silami požár uhasil 
a my jsme se zase vrátili na pokoj.

Velmi dobře na mne zapůsobilo, když 
jsem poprvé vstoupil do pokoje a nad postelí 
jsem uviděl známé obrázky z domova, na po-
lici byl můj budík a kalendář, ve skříni byly 
vzorně složené mé košile a prádlo.

Postupně, jak se zlepšoval můj zdravotní 
stav, jsem začal poznávat společné prostory, 
které máme k dispozici. Na každém patře je 
společenská místnost, kde se schází obyvatelé 
také k jídlu, v přízemí tělocvična, rehabilita-
ce, místnost pro pracovní terapie. Máme tady 
také modlitebnu, knihovnu a nově otevřenou 
čítárnu. Třikrát v týdnu má otevřeno kadeřni-
ce – holička. Pedikúra je k dispozici podle po-
třeby. Denně je otevřen bufet.

Měsíčně platím cca 8600 Kč. (Bylo mi ře-
čeno, že pokud má někdo nízký důchod, je mu 
snížena úhrada dle zákona o sociálních služ-
bách tak, aby mu k jeho osobní potřebě zů-
stalo 15 %.) Za tyto peníze je o mne komplet-
ně postaráno. Ubytování, úklid, praní prádla, 

žehlení, drobné opravy a samozřejmě stra-
va. Podává se snídaně, oběd, svačina a veče-
ře. Diabetici mají navíc přesnídávku a druhou 
večeři. Jídlo mi chutná a je ho dost. Samozřej-
mostí jsou denně saláty a čerstvé ovoce.

Na velmi dobré úrovni je zdravotní péče. 
Sestřičky jsou obětavé a snaží se splnit kaž-
dé naše přání. Nabídka aktivizačních činnos-
tí je pestrá, máme možnost si vybrat z bohaté 
nabídky různých kroužků a činností podle na-
šeho zájmu. Jen jako příklad uvedu zpívání, 
společnou četbu, keramický kroužek, bingo, 
kvízy. Pomáhá nám to v udržení schopností, 
oprášení znalostí, cvičíme mozek, ale i ruce 
a tělo. Tato činnost je prováděna zábavnou 
formou.

To jsou jen některé moje osobní poznatky 
z krátkého pobytu. Mohu říci, že jsem si ani 
nedovedl představit, jak lze stáří prožít v tak 
krásném a příjemném prostředí a být znovu 
aktivní. Jsem rád, že jsem se takto rozhodl. 

Velký dík personálu. 
J. B.

z dýhy. Během dopoledne se v tělocvičně SVČ 
vystřídaly děti z mateřské školy Sluníčko, Ma-
sarykova a Všetuly a také žáci mateřské školy 
Přílepy a Ludslavice. 

Děti velmi pozorně poslouchaly povídání 
o Velikonocích a obdivovaly kroje i vystoupe-
ní svých vrstevníků. Všechny třídy si odnášely 
také malou sladkou pomlázku v podobě ruč-
ně malovaných perníčků. Chtěla bych podě-
kovat všem, kteří nám s přípravou a organiza-
cí akce pomohli, děkuji také oběma souborům 
za účast. Těšíme se na další společná setká-
ní s folklorem. Přejeme nám všem, aby dlou-
ho očekávané jaro převzalo konečně žezlo od 
paní Zimy a sluníčko svými paprsky nám do-
dalo potřebnou energii. 

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelka SVČ 

V jakém světě to žijeme, jaká je to doba, 
máme snad věřit tomu, že mezi lidmi 
panuje 
ještě větší zášť a zloba?
Kam se poděla slušnost a radost ze života,
schází nám snad láska k tomu i pokora?

Že se krade mezi lidmi stále,
to snad bylo v každé době,
ale proč okrádat výzdobu mrtvým lidem 
na hřbitově.
Jaké bylo moje překvapení, že košíček 
s vřesem už tam opět není.
Copak je to za tvory,
co okrádají mrtvoly.
Snažíme se mít hroby nazdobený
a než se ohlédneme, 
už jsou pozůstalí okradený.

Copak je to za tvory, co okrádají mrtvoly.
Ten, kdo mi stále v kolumbáriu všechno 
krade,
ponese za to spravedlivý trest.
Čeká ho krutá odplata a doufám, že i záko-
na pěst.
Ale co mě na tom nejvíc hněte, 
že se zase budí heslo Lidé, bděte.  

Autorka básně si nepřála být jmenována

Z REDAKČNÍ POŠTY
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Jak jsme četli Kytici...

Okresní kolo SOČ na Gymnáziu L. Jaroše

Ve třídě jsme si řekli, že se blíží březen – 
měsíc knihy, máme ve škole krásnou novou 
čítárnu a ve školních osnovách Erbenovu Ky-
tici, tak proč toho nevyužít. Jak jsme vlastně 
k čítárně přišli? Zapojili jsme se do projektu 
„Výzva 56 – Čtenářské dílny jako prostředek 
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramot-
nosti“. Pro školu jsme tak získali více než tři 
sta krásných nových knih (mezi nimi i jmeno-
vané svazky Kytice) a další vybavení pro po-
třeby našich malých i velkých čtenářů. 

Číst balady jsme začali již v průběhu měsí-
ce února. Proč zrovna balady? Jsou zajímavé, 
strašidelné, hrůzostrašné, napínavé, většinou 
se špatným koncem. Dnes bychom řekli horor 
nebo krvák. To nás zaujalo. Abychom se ale 
moc nebáli, šli jsme číst do čítárny, kterou ve-
selými obrázky vymalovala paní učitelka Pe-
tra Šínová. Každý se pohodlně usadil na po-
hovku, sedák nebo do křesla a postupně jsme 

Na místním Gymnáziu Ladislava Jaroše 
proběhla v úterý 29. 3. 2016 velmi zajíma-
vá přehlídka středoškolské odborné činnos-
ti.  Okresní kolo této soutěže je příležitos-
tí studentů regionálních škol, aby předvedli 
výsledky, kterých dosáhli pod odborným ve-
dením svých vyučujících a dokázali, že krom 
překvapivých závěrů z dotazníkových še-
tření, rešerší a komplikovaných statistic-
kých výpočtů dokážou také překonat trému 
a obhájit své názory před přísnou porotou.  
Studenti tak často účastí v této soutěži udě-
lají významný krok při své budoucí cestě ke 
studiu na univerzitách nebo i vědecké práci. 
Je proto velmi potěšující, že více než polovi-
nu soutěžících tvořili studenti holešovských 
středních škol. 

Ve velké konkurenci dokázali v katego-
rii prací o historii zvítězit Daniel Kolář a Jan 
Sanitrák z Gymnázia L. Jaroše a získali tak 
možnost předvést své závěry v krajském kole 

přečetli celou knížku. Ne všechny balady se 
všem líbily. Pokud nás některá hodně zaujala, 
zapojili jsme svoji fantazii a četba nás úplně  
vtáhla do děje. Některé balady nás moc neza-
ujaly, tak jsme si mezi sebou šeptali a občas 
nedávali pozor. To vyvolávalo smích a rušilo 
ostatní. Úsměv v nás vyvolala některá stará 
slova, která se již nepoužívají. Proto nám paní 
učitelka jejich význam vysvětlovala.

Po přečtení celé knížky jsme si uvědomili, 
že lidé mají stále stejné problémy, které umí 
nebo neumí řešit vhodným způsobem. V nej-
bližším možném dnu jsme si promítli i film 
Kytice, který se nám moc líbil. Tentokrát jsme 
se opravdu nebavili. Někteří jej neviděli, ně-
kterým se chtělo i brečet. Bylo to fajn. Teď vše 
zpracováváme formou třídního časopisu. 

Žáci 8. a 9. ročníku Odborného učiliště  
a Základní školy praktické Holešov

soutěže v Uherském Brodě. Velmi zajímavou 
práci o baťovském motivačním systému pre-
zentoval student Tomáš Palla z Vyšší policejní 
školy a střední policejní školy MV v Holešo-
vě, který se ve své kategorii umístil druhý. Po-
rotu také zaujala práce o matematické analý-
ze hazardních her Petra Sedláčka z Gymnázia 
Kroměříž nebo informace o chovu divokých 
kočkovitých šelem, které prezentovala 
trojice studentek z Tauferovy střední 
odborné školy veterinární v Kroměří-
ži.  Jak je vidět, soutěž byla tematicky 
velmi rozmanitá a zajímavá. Jsme vel-
mi rádi, že město Holešov bude v kraj-
ském kole této soutěže reprezentovat 
hned sedm zástupců. Všem soutěžícím 
a jejich mentorům proto patří velký 
dík za zajímavé setkání a přejeme jim 
mnoho úspěchů v dalších soutěžích.     

 
Mgr. Jan Koláček

Provedu drobné stavební 
a obkladačské práce 
v Holešově a okolí.
Mobil: 736 731 776

Daruji cca 2 m3 betonů 

ze stavby za odvoz. Holešov.

Tel.: 602 509 541.

až 1500,- Kč

DOPRAVA BETONU NA VAŠI 
STAVBU

firma Domix

Miroslav Fuksa, Količín 108
tel.: 777 22 85 35

ceny dohodou
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Březen – měsíc knihy na 1. Základní škole

Holešovský svaz zahrádkářů 
uspořádal výroční schůzi

Úsloví „Březen – měsíc knihy“ už ně-
kterým dětem nic neříká. Dnešní mládež si 
všechny informace hledá na internetu a na 
čtení knih moc času nezbývá. Naším cílem 
je, aby všichni žáci na I. stupni četli plynule, 
s porozuměním a hlavně rádi a co nejčastě-
ji. Snažíme se podpořit zájem o čtení různý-
mi projekty, účastí v literárních soutěžích, ve 
škole zapojujeme děti do čtenářských dílen. 
Chceme dětem četbu představit jako dobro-
družnou činnost, která jim pomůže i při vzdě-
lávání.  Paní učitelky vedou děti k tomu, aby si 
uměly vybrat knihu podle svého zájmu a vzá-
jemně si knihy doporučit. Ve škole si potom 
o knihách povídají, snaží se zformulovat, co 
se jim v knize líbilo a co ne. Vedeme je k pře-
mýšlení o přečteném textu. Děti se snaží od-
hadnout další děj, dokončit příběh na základě 
ilustrace nebo vymyslet jinou pointu příběhu. 
Práci s knihou je zkrátka možné udělat zají-
mavou, napínavou a přitažlivou. K rozvoji 

V sobotu 12. 3. se sešli naši čle-
nové a přátelé na výroční členské 
schůzi v Domě zahrádkářů v Dla-
žánkách, kde si vyslechli hodno-
cení uplynulého roku přednese-
né tajemníkem Ing. Stanislavem 
Inquortem, CSc., úkoly na tento 
rok od předsedkyně Vlasty Čablo-

vé. Našeho sezení se zúčastnili hosté ze sousedních organizací v Dob-
roticích, Míškovicích, z Hulína i zástupce Českého včelařského svazu 
v Holešově. Vzácným hostem byla místopředsedkyně Ústředního vý-
boru Českého zahrádkářského svazu v Praze Mgr. Vlasta Ambrožová, 
předseda územního sdružení přítel Jiří Pecháček a za město místosta-
rosta Bc. Jaroslav Chmelař. V tomto roce je to významné výročí – 70 
let činnosti Českého zahrádkářského svazu. K tomuto výročí jsme po-
žádali ředitelství 3. Základní školy o kulturní vložku. Ochotně nám vy-
hovělo a přišly děti pod vedením paní učitelky Mgr. Vávrové s pásmem 
básní, pranostik a písní. Patří jim dík. Ocenili jsme u účastníků čistý 
a jasný přednes, který byl přerušován potleskem přítomných. Bylo to 
obohacení slavnostního aktu. Poděkování za práci bylo vysloveno naší 
předsedkyni Vlastě Čablové předáním osobního dárku od členů výbo-
ru za její vedení a práci s dětmi, ale také za další činnosti. Vzdání díků 
patří rovněž členům výboru a řadovým členům, kteří vždy ochotně při-
spěli pomocí při brigádách a organizaci soutěží. Jsou to přítelkyně Še-
večková, Plachá, přítel Vojáček, Čabla a další.  Svou vzornou práci od-
vedl při moštování přítel Svoboda. Je nutno ocenit práci hospodářky 
Marie Lešingrové, která spravuje naše finance. Pozornost a poděko-
vání si rovněž zaslouží i přítel Stanislav Inquort, který sleduje bedlivě 
všechny vyhlášky a nařízení, vede agendu naší organizace. Místopřed-
seda Lubomír Zavadil nás zase obohacuje svými odbornými znalostmi 
a radami z pomologie. Všem členům patří velké díky a věříme, že naše 
řady rozšíří i o mladší generace. Naši zkušení zahrádkáři vám své zna-
losti rádi předají.

ZO ČZS

čtenářství na škole zřizujeme knihovničky pro 
I. i II. stupeň, které budou využívány nejen 
při výuce, ale žáci si budou moci půjčovat kni-
hy i domů. V jedné ze čtenářských dílen si žáci 

3. A vzájemně přečetli ukázky z vybraných 
knih a vyrobili si k nim nádherný pracovní 
list.              Mgr. Jarmila Růžičková,

ředitelka 1. ZŠ

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

INZERUJTE 
v měsíčníku Holešovsko.

Tel.: 603 488 727

ŽIDOVSKÝ ODKAZ DNEŠKU
kulturní pořad s Evou Miláčkovou 

a Ruth Sidonovou 
Šachova synagoga, sobota 14. května v 18.00 hod.

Hledám pronájem zemědělské 
půdy v Holešově a okolí 

Ing. Martin Bakala, 732 402 
330 martin.bakala@email.cz

Sháním ke koupi byt v Holešo-
vě po částečné rekonstrukci, 

2+1 nebo 3+1. 
Tel.: 723 087 466

Pro naši provozovnu 
v Holešově hledáme 

nového provozovatele. 

Bližší info na tel.:               
773 494 273
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Musíme od základu přepsat historii města
2. díl

Minulý, první díl tohoto vyprávění po-
jednal o nových objevech mladých vědců, ze-
jména Dr. Dalibora Janiše z Ostravské uni-
verzity, které dokázaly, že Holešov se nestal 
městem před rokem 1272, jak jsme si dopo-
sud mysleli, ale určitě až po roce 1300 a před 
rokem 1322. Proč ale před rokem 1272, tedy 
správně před rokem 1275, došlo ke změně 
jména – z Holešovic, tedy vsi čeledi Holeše, 
se stal Holešov, tedy dvůr – opevněné sídlo 
Holešovo. To je děj, který u nás  není skoro 
vůbec znám a přitom je zcela mimořádně za-
jímavý a posunuje naše město mezi historic-
ky opravdu velmi významné lokality. 

V roce 1241 došlo k dramatickému vývoji 
na olomouckém biskupství, které v té době  
představovalo jednoho z nejvýznamnějších 
vlastníků na Moravě – a patřil mu i Hole-
šov, tehdy vlastně Holešovice. Po smrti bis-
kupa Roberta totiž představitelé olomoucké 
kapituly zvolili novým biskupem ze svých 
řad opavského arciděkana Viléma. S tím ale 
nesouhlasil český král Václav I., který jed-
nak uplatňoval své právo na jmenování olo-
mouckého biskupa, jednak vycházel vstříc 
požadavkům mohučského arcibiskupa, do 
jehož arcidiecéze olomoucké biskupství pa-
třilo. Král tedy jmenoval olomouckým bis-
kupem Konráda z Friedberka, šlechtice 
a kanovníka z Mohuče a zvoleného bisku-
pa Viléma i jeho volitele násilím z Olomou-
ce vyhnal. Vyhnanci se ale odvolali k papež-
ské kurii, která po čtyřech letech nalezla 
kompromis a na biskupský stolec dosadi-
la německého šlechtice, preláta a v té době 

papežského kaplana Bruna ze Schauenb-
urku. Biskup Konrád se ale nechtěl svého 
úřadu vzdát a zpočátku jej v tom podporo-
val i český král. Až v roce 1247 nalezl papež 
Inocenc IV. s králem Václavem  kompro-
mis, Bruno se mohl ujmout úřadu a Konrád 
z Friedberka dostal odškodné – 300 hřiven 
ročního platu a ves Cholso. 

Současní vědci se shodují na tom, že 
oním Cholsem byl Holešov a že si zde 
Konrád vybudoval opevněné sídlo – tvrz 
možná dřevěnou, možná i částečně kamen-
nou. No a právě v této době se mění pojme-
nování – z Holešovic se stává Holešov (nebo 
v neobratném latinském přepisu ono Chol-
so, jinde zase Holzowe). Konrád byl samo-
zřejmě stále významnou postavou v teh-
dejších dějích Moravy, a tudíž jeho sídlo 
rychle zvýšilo svůj význam oproti ostatním  
vsím a tvrzím. Když potom někdy před ro-
kem 1263 Konrád z Friedberka z Moravy 
zřejmě odchází, olomoucký biskup Bruno 
ze Schauenburku, tehdy už nejmocnější na 
Moravě, nejbližší rádce a spolupracovník 
krále Přemysla Otakara II., v rámci zavá-
dění lenního systému na biskupských stat-
cích se Holešova znovu ujal a zřejmě  usta-
novil holešovským manem svého blízkého 
spolupracovníka, šlechtice Huga z Bardele-
ve, původně leníka mindenských biskupů,  
nebo možná jeho otce Rutgera z Berdele-
ve, jak popsal Dr. Janiš. To zjevně znamená, 
že Holešov byl v té době sice stále ještě jen 
vsí, ale díky předchozímu vzniku sídla eme-
ritního biskupa Konráda a následně usídle-
ním významného šlechtice Huga, biskupo-
vi blízkého mana, měl v rámci olomoucké 

diecéze a Moravy vůbec mimořádný význam 
a zdejší opevněné sídlo nebylo nijak malé, 
spíš naopak. A proto se v roce 1300 mluví 
ve spojitosti s Holešovem výslovně o hra-
du (castrum), ne o tvrzi či dvoru. V té době  
byl holešovským manem Soběhrd, biskupův 
maršálek a současně zřejmě i vysoký ze-
měpanský úředník – vracovský komorník. 
Starší historici doposud vycházeli z toho, že 
holešovské panství za Šternberků ve 14. sto-
letí bylo relativně velmi malé, obsahovalo 
jen několik málo vsí, a tudíž nemohlo uživit 
finančně náročný hrad, nepočítali ale s tím, 
že předchůdci Šternberků v manském drže-
ní   Holešova byli v rámci Moravy mimořád-
ně významní a mocní šlechtici, kteří si poří-
zení nákladného opevněného sídla – hradu 
mohli dovolit.

Zatímco tedy v polovině 12. století 
(1141) je Holešov zmiňován v listině bisku-
pa Zdíka ještě jako obyčejná ves (Golesoui-
ci) společně s Pacetluky, Tučapy, Zahnašo-
vicemi, Kostelcem, Roštěním a dalšími, po 
roce 1241 je zde pravděpodobně opevněné 
panské sídlo významného hodnostáře, bý-
valého biskupa  a jeho jméno se mění z Ho-
lešovic na Holešov, kolem roku 1300 se 
jedná již o ves trhovou, tedy obdařenou prá-
vem trhu – povinného vyložení a nabízení 
zboží kupci, přicházejícími po cestách, kte-
ré Holešovem křižovaly, a navíc s opravdu 
velkým panským sídlem, označeným jako 
hrad, před rokem 1322 se již jedná o město.

V příštím pokračování si objasníme, kdy 
a jak oproti starším názorům vznikl kamen-
ný Holešov v dnešním půdorysu náměstí.

Karel Bartošek

2. ročník Memoriálu plk. Miroslava Šediny
Na tento branný závod vás zve pořáda-

jící Klub výsadkových veteránů (KVV) Ho-
lešov, čímž mimo jiné chceme připomenout 
vynikajícího velitele – výsadkáře plk. Šedi-
nu, který v Holešově v letech 1961–1967 ve-
lel 7. výsadkovému pluku zvláštního určení. 
Pro jeho politické názory a nesouhlas s obsa-
zením republiky spojeneckými vojsky v srpnu 
1968 byl jako nežádoucí důstojník následně 
z armády propuštěn. Do výsadkového nebe 
odešel 7. srpna 2010. Program tohoto bran-
ně sportovního dne, který se koná v sobotu 
11. června 2016 od 09.00 hodin v zámeckém 
parku (start na stadionu), je sestaven tak, aby 
jej mohl absolvovat každý bez rozdílu věku 
a pohlaví. A abychom více zapojili do spor-
tovních aktivit i mládež, pořadatelé stanovi-
li jedinou podmínku, a to aby alespoň jeden 
člen tříčlenného družstva byl ve věku do 15 
let. Budeme rádi, když se vám podaří sestavit 

tzv. „třígenerační družstvo“. Startovné 30 Kč 
za družstvo bude hrazeno na místě v den ko-
nání soutěže.

Soutěžit se bude na trase v délce 3 km, 
která je vedena zámeckou zahradou. Na tra-
se je 9 stanovišť:

Č. 1 – střelba ze vzduchovky, č. 2 – hod 
cvičným granátem na cíl, č. 3 – hod šipkami 
na terč, č. 4–9 jsou kontrolní místa v zámecké 
zahradě, kterými musí celé tříčlenné družstvo 
projít. Závod musí družstva absolvovat v cel-
kovém čase do 50 minut, což na základě vý-
sledků z minulého ročníku zvládne pohodlně 
nejmladší i nejstarší člen družstva.

Pro nejlepší jednotlivce a družstva budou 
připraveny ceny věnované městem Holešov, 
sponzory a pořadateli. Předpokládané ukon-
čení závodu včetně předání cen cca ve 14.00 
hodin. Závod bude jistě zajímavý za každé-
ho počasí, a proto si poznamenejte tento den 

a přihlaste se do 5. června 2016 u pořadatelů 
na adresách: 
e-mail: dusanhric@seznam.cz,
mob. 777 320 393 
nebo jos.bartosek@seznam.cz,
mob. 724 209 004. 
Podrobné propozice budou k dispozici u pořa-
datelů a na stránkách KVV Holešov. 

Za pořadatele
František Gult, 

člen KVV Holešov

Jarní přehlídka mažoretek
Sobota 30. dubna 2016 od 15.00 h

v tělocvičně 3. ZŠ Holešov.
Vystoupí členky Mažoretek Hole-

šov, SDOM Zlín a další hosté.
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Výroční členská schůze holešovských rybářů

Výročí – květen 2016

Naše výroční schůze se konala bezpro-
středně po skončení VIII. sjezdu MRS, který 
se uskutečnil 3. 10. 2015 ve Velkém Meziříčí. 
Na tomto sjezdu bylo mimo jiné konstatová-
no, že MRS, který se oddělil od ČRS, působí sa-
mostatně již 25 let. Ustavující sjezd byl v roce 
1990 ve Znojmě. V současné době v rámci 
MRS je registrováno téměř 70 000 členů sdru-
žených ve 106 organizacích. Rovněž na tomto 
sjezdu byly přijaty nové stanovy, kdy je zde za-
kotven nový název MRS. 

V současné době, v návaznosti na nový 
občanský zákoník č. 89/2012 Sb., se stáváme 
„Moravským rybářským svazem, zapsaným 
spolkem, který v sobě sdružuje jednotlivé spol-
ky. To znamená, že z naší bývalé organizace se 
stáváme MRS, z. s., pobočným spolkem Hole-
šov, který sídlí na nám. Dr. E. Beneše č. 17. 

Výroční členská schůze našeho pobočného 
spolku se uskutečnila 6. 3. 2016 na internátě 
policejní školy za velmi nízké účasti. Opět přišli 
jen ti skalní, aby si vyslechli, jak pobočný spo-
lek působí a jaké jsou výsledky hospodaření. 
Hned v úvodu bylo konstatováno, že součas-
ný zvolený výbor má za sebou tříleté působení, 
což znamená, že v roce 2017 proběhnou volby 
nového výboru. Na této schůzi byly předneseny 
zprávy jednotlivých členů výboru, kteří zodpo-
vídají za své úseky. 

Ve zprávě o činnosti, kterou přednesl 
Mgr. Radim Kögler, zaznělo, že ke dni konání 
VČS má náš pobočný spolek celkem 506 čle-
nů, včetně mládeže. Tento stav se ale zřejmě 
změní, protože ne všichni si splnili zásadní po-
vinnosti vyplývající ze stanov MRS. Pan Kögler 

16. 5. 1906 – Narozen SLOVÁČEK, Rudolf, akademický architekt, ab-
solvent Akademie výtvarného umění - třída prof. Josefa Janáka. Se svým 
bratrem Otakarem otevřeli projekční kancelář v Holešově. Po válce praco-
vali na plánech obnovy zničeného města Opavy. Byl také znalcem heraldiky 
a staveb hradů. (+ 13. 11. 1969) – 110. výročí narození 
24. 5. 1751 – Narozen HANKE Z HANKENŠTEJNA, Jan Alois, knihov-
ník, slavista. 1773–77 studoval na vídeňské univerzitě práva, historii a filologii. 
Po ukončení studia jmenován kustodem při univerzitní knihovně v Olomou-
ci. R. 1785 povýšen na bibliotékáře a přednášel na olomoucké šlechtické aka-
demii jako profesor českého jazyka. Z jeho díla vyniká rozprava „Empfehlung 
der böhmischen Sprache und Literatur“ (1783). Do češtiny přeložil a pod ná-
zvem „Doporučení české řeči a literatury“ vydal univ. profesor Julius Dolanský 
r. 1973 (holešovský rodák). Hanke vydal řadu dalších knih, např. encyklope-
dické informace o tehdejší Moravě „Bibliothek der Mährischen Staatskunde“ 
(„Bibliotéka moravské veřejné správy“) r. 1786, „Versuch über die Schiffbar-
machung des Flusses March und Handlung der Mährer“ přeložený do češtiny 
r. 1973 J. Dolanským pod názvem „Pokus o splavnění řeky Moravy a obchod 
Moravanů“. Psal i česky pod pseudonymem Jan z Kohútovic. R. 1804 vydal 
sborník o slovanském národopisu „Slavenka“. V jeho pozůstalosti byly nale-
zeny i lístky popsané pořekadly, příslovími a ukázkami písní a valašského ná-
řečí. Pocházejí asi z doby jeho pobytu v Hranicích a Bystřici pod Hostýnem. 
(+ 26. 3. 1806 v Prostějově) – 265. výročí narození
25. 5. 1996 – Zemřel SIMONIDES, Jaroslav, překladatel, po maturitě na 
holešovském gymnáziu odešel na Univerzitu Karlovu v Praze. Když nacisté 

zavřeli vysoké školy, vrátil se do Holešova a pracoval v knihkupectví Fran-
tiška Stelziga. Poté pracoval v nakladatelství Orbis v Praze, věnoval se 
soukromě studiu polštiny. Přeložil ukázky z korespondence hudební-
ho skladatele Fryderyka Chopina. Překládal především z polštiny, také 
z němčiny a z francouzštiny. Přeložil okolo 150 titulů, překlady dramat, 
televizních a rozhlasových scén, esejů, povídek, románů i literatury pro 
mládež. Seznamoval české čtenáře s díly Jaroslawa Iwaszkiewicze, Roma-
na Brandstaettera, Jerzy Broszkiewicze, Jana Dobraczyńského, Stanislava 
Lema. Dlouhá je řada jeho „chopinian“, jsou to překlady z polštiny, ukazu-
jící vztah F. Chopina k Praze a Mariánským Lázním i jeho význam v pol-
ské hudbě a světové kultuře. (* 17. 5. 1915 v Holešově) – 20. výročí úmrtí
29. 5. 1941 – Narozena DADÁKOVÁ, Božena, rozená Sedmíková, 
malířka, vyrůstala v Přílepích. Vystudovala Uměleckoprůmyslovou ško-
lu v Uherském Hradišti, obor monumentální malby a dekorace. V roce 
1962 odchází do Vsetína, kde pracovala jako metodička Okresního 
domu osvěty pro výtvarníky, fotografy a filmaře. Poslední léta praco-
vala v družstvu IRISA jako návrhářka vánočních ozdob a hraček. Její 
výtvarná éra malovaných batik začala zakázkou diplomů, brzy začala 
s malováním písniček a valašských říkadel. Kromě výzdoby školek, jes-
lí a knihoven vytvořila v roce 1979 podklady k animovanému filmu „Ba-
lada o uherském králi“. Byla členkou různých porot a také vystavovala 
- Praha (1978, 1979), Valašské Meziříčí (1973), Vsetín (1965, 1974), Ha-
vana (Kuba, 1985), Kroměříž (1965, 1974, 1980) i jinde. Ilustrovala sbor-
ník dětského slovesného folkloru ze Vsetínska - „U potoka roste kvítí“ 
(1984). Je pochována  na holešovském hřbitově. (+ 31. 8. 1993 v Kromě-
říži) – 75. výročí narození

rovněž zdůraznil, že v minulém roce u našeho 
pobočného spolku proběhly 2 kontroly hospo-
daření ze strany vyšších svazových orgánů, kte-
ré po vyhodnocení dopadly velmi dobře. Dále 
lze konstatovat, že se zlepšila i brigádnická čin-
nost, za kterou odpovídá pan Ludvík Kaňa. 

Nejobsáhlejší zprávou, jako již tradič-
ně, byla informace hospodáře PS pana Josefa 
Drábka. Velmi podrobně rozebral hospodaře-
ní na svěřených pstruhových a mimopstruho-
vých revírech. Konstatoval, že se podařilo lépe 
hospodařit na mimopstruhových  revírech než 
pstruhových, na kterých se ve zvýšené míře 
projevilo  teplé počasí bez srážek. Řeka Rusa-
va se pro rybáře  v minuléím roce stala téměř 
„mrtvým“ revírem. Ryby, které byly vysazeny 
jak do lovného revíru, tak i do chovných poto-
ků, téměř zmizely. To, co nezničilo extrémní 
počasí, dokonali predátoři jako čáp černý, vo-
lavka poletavá, a dokonce se v revírech objevila 
i vydra říční. Tato negativa nás stála téměř sto 
tisíc korun. Na závěr pan Drábek uvedl, že do 
obou revírů byly vysazeny ryby v celkové hod-
notě více než 300 tisíc Kč. 

Pan Ing. Jan Hladiš jako vedoucí rybářské 
stráže tuto činnost vyhodnotil jako dobrou, kdy 
při jednotlivých kontrolách výkonu rybářského 
práva nebylo vážných nedostatků a že ve větši-
ně případů ryb. stráž působila preventivně. 

Pan Mgr. Stanislav Jaša vyhodnotil čin-
nost rybářského kroužku, kde jako vedoucí 
spolupůsobí i pan Jiří Navrátil z Tučap, jako 
úspěšnou. V současné době rybářský krou-
žek navštěvuje celkem 33 dětí. Z toho 21 v le-
tošním roce vykoná závěrečnou zkoušku za 

účelem získání prvního státního lístku. Při 
této příležitosti  bych chtěl zmínit i to, že sva-
zový výbor MRS  rozhodl vydat všem novým 
mladým adeptům Petrova cechu povolenku 
zdarma. Touto cestou bych chtěl oběma ve-
doucím poděkovat za jejich dobrou, kvalitní 
a obětavou práci ve prospěch rozvoje mladé 
generace. 

Mezi hlavní úkoly našeho pobočného  spol-
ku v roce 2016 patří zejména:
• udržet úroveň dobré kvality hospodaření na 
svěřených revírech
• zlepšit brigádnickou aktivitu v rámci půso-
bení agregátních skupin na chovných revírech
• uspořádat rybářské závody pro dospělé 
a mládež
• vylepšit exteriér rybářské chaty
• podílet se na zlepšování životního prostředí 
při výkonu rybářského práva
• udržet nadstandardní spolupráci s městem 
Holešov
• udržet ekonomickou a finanční stabilitu

V závěru VČS byli oceněni ti členové, kteří 
se ve zvýšené míře podíleli na brigádnické čin-
nosti. Věcný dar byl předán pánům Jaroslavu 
Sekerovi a Jiřímu Kantorovi při příležitosti je-
jich životního jubilea. 

Jako předseda PS bych chtěl poděkovat  
všem členům výboru za jejich odpovědnou čin-
nost a přístup při výkonu svých funkcí, všem 
našim členům popřát bohaté a trofejní úlovky 
v nové rybářské sezoně. Veřejnost zvu na tra-
diční závody, které se konají v areálu Rybníč-
ky 21. 5. 

JUDr. Jindřich Pruš, předseda MSR, z. s.
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Jaro v Mateřské škole Radost

Děti z Mateřské školy Radost v Grohově ulici v Holešově se svými výrobky z keramické dílny. Foto | archiv mateřinky

Křesťanské Velikonoce 2016

Českojaponský koncert sborů 
Bílá sobota a Boží hod velikonoční v Holešově.  Foto | Milena Machálková

Koncert bez hranic. Koncert japonského sboru Myojo Gakuen High School (Tokio), Moravských dětí a sboru Plamínek. Foto | Aleš Vitalík
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DIVADLA

KONCERTY

26. dubna Divadelní pohádka Zahrada
 (9.00, kino Svět)

21. dubna Večer sólistů (19.30, zámek)
22. dubna  Thom Artway (21.00, 
 New Drive Club)
7. května Stabat Mater (19.30, 
 kostel N. P. M.)
20. května  Sto zvířat
10. a 12. 5. Absolventské koncerty
 (17.30, sala terrena)
11. května Veselé pískání (16.00, ZUŠ)
26. května Závěrečný koncert žáků ZUŠ
 (17.30, zámek, velký sál)

VÝSTAVY

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

28. dubna Kněz Jan Sarkander 
 v pohnuté době
 (17.00, studovna knihovny)

OSTATNÍ

22. dubna Soutěž mladých zahrádkářů 
 (zámek)
30. dubna  Rohálovská padesátka
30. dubna Jarní přehlídka mažoretek
 (15.00, 3. ZŠ)
21. května Rybářské závody 
 (areál Rybníčky)

do 12. června Sv. Jan Sarkander 1576–1620
 Život - smrt - úcta
 (zámek)
do 31. května Mezi klíčem a nebem.
 Kníže František kardinál 
 z Dietrichštejna a jeho doba
 (zámek)
do 12. června Slavné stavby Antonína 
 a Vladimíra Fischerových 
 ve Zlíně a okolí 
 (1. patro zámku)
Fantazie světa  (knihovna) 
do 26. června Po stopách Žerotínů (zámek)
květen - září Otevřené brány v Holešově


