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Holešovsko

Holešov | Hlavní investicí a plánem Hole-
šova pro letošní rok je oprava vzhledu místní 
dominanty – zámku. Památka tak získá novou 
fasádu, opravený vstupní portál a také nové 
osvětlení a střešní krytinu. První fáze opravy 
je možné pozorovat na severní části budovy 

Rybářské závody se povedly  
Akci přálo i počasí, které se odrazilo 
v návštěvnosti. Soutěžili zkušení rybáři 
a dětské naděje. 
   7

Fotbalisté postoupili do divize
Holešovští vyhráli krajský přebor, a tak 
postoupili do čtvrté nejvyšší soutěže v České 
republice – do divize. 
   19

Připravujeme nový terminál
Už v příštím roce by se mohlo začít se stavbou 
nového autobusového nádraží. Velkou část 
nákladů by měla pokrýt dotace.    
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 Foto | Jana Rohanová

Holešovská dominanta je v novém

zámku, která se už rozzářila novou světlou 
omítkou. V těchto dnech skončila také opra-
va východní části zámku včetně obou krajních 
bastionů (věžiček) – tedy části směrem ze zá-
mecké zahrady. Zámek získal nový nátěr a no-
vou střešní krytinu. Právě bylo odstraněno 

lešení a návštěvníkům zahrady se nabízí po-
hled na nádherně opravenou památku.

Lešení a materiál se nyní přesunují na fa-
sádu západní, tedy na vstupní část zámku.

Pokračování na straně 5

Mladí tenisté excelovali
V dlouhodobé soutěži s názvem okresní 
žákovská liga dokázali potřetí za sebou 
zvítězit.
   18

Rymičtí třídit umějí
V soutěži O keramickou popelnici ve své 
kategorii opět a v pořadí počtvrté zvítězily 
Rymice. 
   9

Areál pevných kontrol  
V Americkém parku vzniklo zázemí 
pro orientační běh. Využívat jej mohou 
jednotlivci, školy, mateřinky....
   8
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Rybářské závody v Holešově

 Foto | Jana Rohanová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vážení spoluobčané, 
vstoupili jsme do letního období nejkrás-

nějších měsíců v roce, kdy si můžeme užívat 
dovolené, prázdniny i teplé dny s odpočin-
kem a relaxací. Jistě ji potřebujeme stejně 
jako uklidnění a osvobození od různých sho-
nů a problémů.

Přes letní měsíce nás čeká několik tradič-
ních a významných společenských a kultur-
ních akcí, jež obohacují dění v našem městě 
a regionu. Jejich výčet je skutečně obsáhlý, ale 
můžeme připomenout, že opět budou holešo-
vští výtvarníci vystavovat svá díla v zámeckých 
prostorách v rámci tradičních Letních iluzí, 
proběhne významný závod horských kol – Bi-
kemaraton ČS Drásal i se svými novinkami 
a zajímavými účastníky a hosty, v zámeckých 
prostorách jsou otevřeny hodnotné výstavy – 
Čeští ilustrátoři, výstava historických kočár-
ků a další, opět se můžeme pokochat setká-
ním veteránů, podobně jako proběhne vysoce 
hodnocený Festival židovské kultury a násled-
ně setkání milovníků barokní muziky – Letní 
škola barokní hudby a samozřejmě řada dal-
ších koncertů, setkání apod. A to vše v nádher-
ných zámeckých prostorách, ale i v jiných mís-
tech našeho města a regionu.

Fotbalisté a divize
V posledních týdnech se toho také v Ho-

lešově dost událo a nejzajímavější je vítězství 
fotbalistů z klubu SFK ELKO v krajském pře-
boru a právo postupu do divize, tedy soutěže 
s celomoravským rozměrem. Zatím není jas-
né, zdali budou naši fotbalisté hrát severní či 
jižní skupinu, ale jedná se historický úspěch 
holešovského sportu a fotbalu. Je ceněný o to 
víc, že si jej fotbalisté „vykopali“ sami s vlast-
ními odchovanci a jen svou dlouholetou pocti-
vou pílí. Samozřejmě největší ocenění patří sa-
motným hráčům v čele s kapitánem Milanem 
Roubalíkem, ale tento úspěch by nebyl možný 
bez organizačního zázemí, mravenčí práce ve-
dení klubu a dalších technických pracovníků, 
všech trenérů a vedoucích družstev. A to všech 
družstev. Tímto se zúročila velmi dobrá práce 
s dětmi a mládeží i jejich výchova. Poděková-
ní samozřejmě patří i sponzorům, především 
tomu hlavnímu – firmě ELKO. No a v nepo-
slední řadě i městu a jeho zastupitelstvu, které 
významně v rámci provozu a správy sportovišť 
i tzv. Akci milion přispívá na rozvoj volnočaso-
vých aktivit a sportu. A naopak, fotbal není vše 
a mnohým nic neříká, ale jedná se o celosvě-
tový fenomén, který zatraktivňuje sport a tak 
potřebné smysluplné využívání volného času 
všech generací.

Investice města 
Již probíhá oprava čelní strany zámku. Jed-

ná se o obnovu „jihozápadní“ střechy a fasád 

s bastionem, tj. směrem k městu. Součástí je 
i obnova kamenných prvků. Díky rozhodnu-
tí zastupitelstva města se může oprava střech 
a fasád zámku urychlit a bude dokončena do 
léta příštího roku. Velkým hendikepem je stav 
některých komunikací ve městě. Předpokládá-
me, že by se při červnové úpravě rozpočtu měs-
ta uvolnila částka asi čtyři miliony korun, kte-
ré budou směřovat do některých lokalit. To 
znamená rekonstrukce komunikací. Variant je 
mnoho, jedná se o sídliště U Letiště, komunika-
ce v ulici Bezručova, další část sídliště Novosa-
dy, chodníky v Palackého ulici a další.

Budování nové křižovatky ve Všetulích
Velmi náročnou akcí především z hle-

diska dopravy bude vybudování nové křižo-
vatky mezi ulicemi Palackého a 6. května. Ta 
bude zahájena 1. července, tedy v době zaháje-
ní prázdnin. V souvislosti s touto stavbou a ve 
spolupráci se správcem komunikací Zlínské-
ho kraje – Ředitelstvím silnic (ŘSZK) – jsou 
připraveny objízdné trasy. Ale z důvodu po-
třeby zachování průjezdu křižovatkou v době 
hlavních zemědělských prací (žní), bude kři-
žovatka zprůjezdněna po celou dobu měsíce 
července tak, aby byl zachován průjezd Palac-
kého ulicí, ale také ze severu našeho regionu 
do sila ve Všetulích. To znamená ulicí 6. květ-
na. Poté bude režim průjezdu křižovatkou vý-
razně omezen a v některých časových úsecích 
ze strany ulice 6. května uzavřen. Dodavatel-
ská společnost bude v červenci provádět práce 
v místech kolem železnice a také proběhne po-
třebná přeložka sítí. Od srpna již budou práce 
plně směřovány do ostatních míst stavby. Prů-
jezd lokalitou pak bude v ulici Palackého řízen 
semafory jedním jízdním pruhem. 

Je třeba také upozornit občany a cestující, 
kteří využívají autobusové zastávky, že od čer-
vence do září budou z důvodu bezpečnosti obě 
uzavřeny a autobusy je zřejmě nebudou vůbec 
obsluhovat. Jedná se o zastávky „U Uhlířů“ 
(směrem k Holešovu i směrem na Všetuly).

Ulice 6. května
Ředitelství silnic Zlínského kraje nadále 

předpokládá provést celkovou rekonstrukci 
komunikace v ulici 6. května. Z tohoto důvo-
du je také třeba realizovat opravu či přeložky 
vodovodu a kanalizace v celé ulici. Tím vznik-
la sdružená investice města, VaKu Kroměříž, 
zmíněného ŘSZK a dalších správců sítí (EON 
aj.), aby byly všechny potřebné práce koordi-
novány a nedošlo k haváriím či zásahům do 
opravených ploch. Již v letošním létě prove-
dou Vodovody a kanalizace Kroměříž opravu 
vodovodu a kanalizace v místech od ulice So-
kolská po ulici Dukelská ve směru k Rusavě 
(tedy na straně, kde je restaurace Barborka). 
Jedná se o opravu a posílení vedení obou sítí 
a částečné vychýlení kanalizace mimo těleso 

komunikace. Bude také třeba provést nové 
propojení kanalizace na obou stranách ulice 
v místech křižovatky Kráčiny – Sokolská. Toto 
vše si vyžádá určité omezení v dopravě a jistě 
také bude klást nároky na trpělivost místních 
obyvatel. 

Smyslem ale skutečně je, když už se bude 
nějaká část ulice upravovat, aby práce byly 
provedeny celkově a v dohledných letech ne-
bylo třeba žádná investice do této lokality.

Další dění ve městě
Po půlroce se opět rozjíždějí ve městě „se-

lské“ trhy a další jsou naplánovány na 19. čer-
vence. Jedná se o aktivity, jež mají obyvatelům 
našeho regionu a města umožnit nákup (ale 
i prodej) rukodělných výrobků a zcela domá-
cích potravin. S příchodem léta je již připra-
veno zámecké koupaliště ke svému provozu 
a doufejme, že milovníkům plavání bude le-
tošní léto přát. Dojde také k již avizovanému 
přeznačení křižovatky mezi ulicemi Palacké-
ho, Nerudova a Grohova, a to z toho důvodu, 
aby se zvýšila bezpečnost chodců. Již byla re-
alizována změna dopravního značení ve Sme-
tanových sadech a asi dojde k podobným zá-
sahům i v ulici Družby u 3. Základní školy. 
Bohužel je třeba říci, že to je z důvodu nedis-
ciplinovanosti řidičů a rodičů dětí, jež vozí své 
ratolesti do škol a přitom nerespektují základ-
ní pravidla provozu na pozemních komunika-
cích a bezpečnost ostatních účastníků.

Již loni byly zahájeny restaurátorské prá-
ce na obnově hlavního oltáře kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie a nyní je hlavní oltář obe-
stavěn lešením. Musíme tedy počítat s tím, že 
několik let bude probíhat obnova nejdůležitěj-
ší části této významné památky. Práce jsou fi-
nancovány především z Programu regenerace 
městských památkových zón a rezervací Mini-
sterstva kultury.

A závěrem…
Za pár dní začnou krásné prázdninové dny. 

Proto si dovolím apelovat na všechny obyvate-
le a návštěvníky města, aby byli k sobě ohledu-
plní a dbali a respektovali práva dalších oby-
vatel i třeba noční klid. Samozřejmě naopak 
je dobré pochopit, že v době třicetistupňových 
veder nebudeme mít uzavřena okna a nebude-
me sedět doma u televize nebo že si nezajdeme 
posedět s přáteli. Buďme ohleduplní, dbejme 
na pořádek ve městě, respektujme se a respek-
tujme práva svých spoluobčanů.

Moc pěkné letní dny plné inspirace, slu-
níčka, pohody, krásných zážitků či sportov-
ních výkonů a samozřejmě letních přátelství 
a lásek…

Rudolf Seifert
starosta

Letní dny přinášejí odpočinek i významné stavby
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U pošty nebude telefon
Holešov | V průběhu června bude odstraněn 
veřejný telefonní automat v ulici Palackého 
před poštou. Provozovatel automatu společ-
nost O2 Czech Republic automat ruší z důvo-
du poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě te-
lefonních budek.                                          (roh)

KRÁTCE

Město dokončilo další etapu úprav 
veřejných prostranství U Potoka

Poděkování 
Dne 7. května 2016  pořádali  Býkeři Mo-

ravian Bikers Club Holešov v čele s Markétou 
a Danem Ehrlichovými JARNÍ VYJÍŽĎKU. 
Součástí bylo i požehnání nové motorkářské 
sezóny děkanem holešovské farnosti, samot-
ná vyjížďka a večerní zábava. Akci prováze-
lo krásné počasí a také velký počet příznivců 
jedné stopy a obdivovatelů jejich strojů.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
pořadatelům, kteří i přes velké vypětí v orga-
nizačním štábu nezapomněli na dobrou věc 
a uspořádali finanční sbírku pro  naši zdra-
votně postiženou dceru Michalku. Během 
akce bylo vybráno 2600 Kč, které nám byly 
předány Svatkou Ságnerovou z občanského 
sdružení  Každý může pomáhat,  se kterým 
Býkeři již tradičně spolupracují. Peníze jsme 
využili k nákupu Aloe Vera (doplněk stravy) 
a filtru do čističky  vzduchu.

Ještě jednou děkujeme Býkerům i o. s. 
Každý může pomáhat  a na oplátku přejeme 
všem motorkářům hodně ve zdraví najetých 
kilometrů.

Martina a Michal Macurovi, 
rodiče Michalky

Holešov | Právě v těchto dnech provádě-
jí pracovníci společnosti PSM Plus poslední 
úpravy k dokončení úprav v lokalitě U Poto-
ka v Holešově. Jde o úpravy, které bylo nutné 
provést po zadláždění ulice Malá, aby celá lo-
kalita i s propojením k náměstí Svobody byla 
dokončena a v pořádku.

Před realizací stavby bylo nutné rozhod-
nout o způsobu úprav bývalého mlýnské-
ho náhonu, čekalo se na další významné sta-
vební činnosti v lokalitě – pro které je ulice 
U Potoka jediným přístupovým místem. Jed-
ná se o zatím nepříliš zdařilou přestavbu bu-
dovy č. p. 24 (stará radnice) a především zda-
řilejší a postupně dokončovanou přestavba 
č. p. 23 (budova hotelu Slavia). Podobně je 

v této lokalitě zahájena oprava a využití budo-
vy č. p. 20 a město plánuje vyřešení a využi-
tí domu č. p. 97 (bývalá autoškola). Důvodem 
k postupné realizaci stavby byly také aktuální 
finanční možnosti města. 

Náklady na úpravy této etapy činily cca 
2,4 mil. Kč vč. DPH a byly financovány z roz-
počtu města Holešova.

Poslední etapou oprav, které proběhnou 
v této lokalitě, je úprava prostranství pro-
pojujícího „kulaťák“ s ulicí Nerudova, směr 
k Dlažánkám. Tato etapa je ovšem závis-
lá na dořešení vlastnických vztahů k pozem-
kům na veřejném prostranství a finančních 
nákladech.
 (roh)

Holešov | V pátek 1. 7. 2016 proběhne pře-
dání staveniště zhotoviteli SMO Otrokovice 
na stavbě kruhové křižovatky silnic II/438 
a II/490 v ulicích Palackého a 6. května.

Stavební práce by měly být zahájeny v týd-
nu od 4. 7. a budou v měsíci červenci směřo-
vány zejména na úpravy v blízkosti železnice, 
autobusové zastávky, přeložky inženýrských 
sítí v ulici Palackého a frézování povrchů. Po 
dobu těchto prací dojde k omezení dopra-
vy pouze zúžením vozovky a zpomalením, 

zůstane tedy s opatrností průjezdná křižo-
vatka v obou pruzích, a to včetně napojení 
na 6. května, až do 1. 8. 2016. V tomto dni se 
předpokládá převedení dopravy na vybudo-
vanou konstrukci u železnice, osazení sema-
forů pro kyvadlový průjezd po ulici Palackého 
a uzavření ulice 6. května. Začne náročněj-
ší část prací, které by měly být dokončeny do 
30. 9. 2016.

Ing. Stanislav Julíček
vedoucí oddělení investic

Stavba kruhové křižovatky v ulici 6. května 
bude zahájena na začátku prázdnin 

Výstava holešovských výtvarníků 
Letní iluze 2016 od 30. června
Holešov | Po loňském návratu do klasické-
ho termínu proběhne i letos přes letní měsí-
ce výstava holešovských výtvarníků Letní ilu-
ze. Holešovští kumštýři budou vystavovat pod 
tímto názvem výstavy již počtrnácté. 

Vernisáž: 
čtvrtek 30. června 2016 v 17.00 hod. 
Díla budou umístěna v zámecké galerii v zad-
ních místnostech a případně i v chodbě v zadní 
části prvního patra. 

Prosíme místní umělce – malíře, kreslíře, 
grafiky, sochaře, řezbáře, fotografy aj. – kteří 
mají zájem vystavovat, ať se přihlásí co nejdří-
ve: Ondřej Machálek, MKS – zámek, e-mail: 
machalek@mks.holesov.cz, tel.: 739 245 336; 
nebo Rudolf Seifert, rudolf.seifert@holesov.
cz, mob.: 724 030 893. Svoz a instalace děl již 

probíhá na zámku u Mgr. O. Machálka (kan-
celáře MKS Holešov v přízemí vpravo).

R. Seifert

Město Holešov podpořilo Charitu 
Holešov.

Charita Holešov tímto děkuje vedení 
města Holešova za poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na úhradu energií 
v roce 2016 ve výši 150 000 Kč.

Děkujeme. Charita Holešov  

Místní skupina Českého 
červeného kříže Hole-
šov děkuje městu Hole-
šov za poskytnutí dotace 
z Fondu kultury, sportu 
a vzdělávání na naši čin-
nost pro rok 2016.

Pavel Šlechta,
předseda 

MS ČČK Holešov
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Holešovská dominanta je v novém. Zámek rozzářila nová fasáda
Dokončení ze strany 1

Zde byl na přelomu loňského a letošní-
ho roku zrestaurován barokní vstupní portál 
s pískovcovým balkonem a nyní se bude po-
kračovat rovněž rekonstrukcí fasády včetně 
posledního doposud neopraveného bastionu 
a k západní fasádě přiléhající střechy.

Všechny práce, na které přispívá dotace-
mi Ministerstvo kultury v rámci rezervy Pro-
gramu regenerace městských památkových 
zón, by měly být hotovy během letošního 
roku. „Hlavní finanční náklady na uvedené 
práce nese město Holešov ze svého rozpočtu 
a financování bude zřejmě rozloženo až do 
roku 2018. Oprava vnějšího „pláště objektu“, 
střech z venkovní strany, balkonu a portálu 
i s nasvětlením dosahuje částky pětačtyřicet 
milionů korun,“ komentoval starosta města 
Rudolf Seifert.

Na příští rok pak zbyde jižní fasáda zámku 
s přilehlou střechou (vedoucí k ulici Partyzán-
ská), ale již bez bastionů, které budou dokonče-
ny letos. V roce 2017 by tak měla být hotová celá 
vnější fasáda holešovského zámku, která bude 
stejně jako za doby hraběte z Rottalu svítit da-
leko do kraje bělostí svých zdí a červení střech.

Součástí  obnovy vnější fasády a střechy 
holešovského zámku je i jeho osvětlení. Sou-
časně byl opatřen bezpečnostními svítidly 
most do zahrady, aby se dal využívat i pro 
akce v zahradním parteru konané za tmy a po-
stupně budou sjednoceny a doplněny reflek-
tory kolem celé vnější fasády zámku.

Další činností, která se připravuje, je na-
příklad oprava původního vstupního mostu. 
Byly provedeny sondy, kterými se prokázal 
velmi špatný stav konstrukcí, a které budou 
sloužit pro výsledný projektový návrh zabez-
pečení historického mostu. Sondy byly provi-
zorně zasypány.  Jana Rohanová
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Město Holešov připravuje dopravní terminál
Plány na nové autobusové 
nádraží jsou nachystané.

Holešov | Už příští rok by se mohlo začít sta-
vět „nové“ autobusové nádraží. Městu se totiž 
nabízí možnost získání podpory spolufinan-
cování stavby dopravního terminálu. 

Vzhledem k tomu, že stav autobusového 
nádraží je dlouhodobě neutěšený, začaly být 
zvažovány varianty úprav pro zatraktivnění 
hromadné dopravy, zvýšení bezpečnosti ces-
tujících, dopravců i ostatních pěších prochá-
zejících nádražím, řešení lepší návaznosti na 
vlakové nádraží, rozšíření parkovacích mož-
ností, možností pro odstavování kol, rozšíření 
informačního systému apod.

Na svém posledním jednání 24. května za-
stupitelé města vybírali ze dvou variant pro-
vedení. Většina nakonec zvedla ruku pro „va-
riantu A“, kterou přednesl vedoucí oddělení 
investic radničního odboru výstavby, rozvo-
je a životního prostředí Ing. Stanislav Julíček 
a který je zároveň autorem řešení. Grafické 
zpracování provedl Jan Julíček. 

„Vzhledem k tomu, že rozhodování o va-
riantách bylo velmi obtížné a komplikované, 
na zajištění rozsáhlých podkladů pro podání 
žádosti o podporu už zbývá velmi málo času. 

Začátkem měsíce se podařilo uzavřít 
smlouvu s firmou Laboro atelier Choceň, kte-
rá by měla zpracovat potřebné projektové do-
kumentace a do 30. 8. 2016 musí být připra-
veny všechny podklady pro podání žádosti 
o podporu,“ dodal Stanislav Julíček. 

Pokud se městu podaří do stanoveného 
termínu všechny podklady zajistit, a to včetně 
potřebných smluv a správních řízení, stavba 
terminálu by pak mohla být realizována v roce 
2017 dle podmínek poskytovatele dotace.

Jana Rohanová

Jsem maminkou téměř tříleté holčičky. 
Jelikož v době zápisu do mateřské školy ne-
mělo mé dítě ani dva roky, s umístěním do 
mateřské školy od nového školního roku jsme 
ani nepočítali. Paní ředitelka nám však nabíd-
ka, že od ledna může dítě navštěvovat odlou-
čené pracoviště v Tučapích. Toto pracoviště 
mateřské školy je sice spojeno s dojížděním, 
ale nabídku paní ředitelky jsme s radostí při-
jali. Mateřskou školu v Tučapích navštěvu-
je menší počet dětí, je zde zajištěn individu-
ální přístup a tím je pracoviště vhodné i pro 
děti mladšího věku. Školka vytváří příjemné, 
až rodinné prostředí, paní učitelky jsou velmi 
milé, trpělivé a děti je mají moc rády. Dcerka 
je spokojená. Pokud i vy se rozhodujete kam 
umístit své dítko, pracoviště v Tučapích do-
poručuji.            Spokojená maminka Martina

POZOR, POZOR!!! 
Coolna na vědomí všem dává!!!

Nízkoprahový klub Coolna Holešov bude 
otevřen i během letních prázdnin, a to ka-
ždý všední den od pondělí do pátku v dří-
vějším čase – od 11.00 do 16.00. Zavítejte 
za námi do Školní ulice, plánujeme ven-
kovní hry, sportovat a hlavně si s dětmi 
užít zábavu a dobrodružství.

Volná kapacita mateřinky v Tučapech

Ředitelství Mateřské školy Sluníčko Ho-
lešov nabízí rodičům volnou kapacitu od-
loučeného pracoviště Tučapy k umístění 

dětí pro školní rok 2016–2017.
Jedná se o jednotřídní mateřskou ško-
lu s kompletním vybavením, vzdálenou 
od Holešova 2 km. Budova je umístěna 

uprostřed obce, obklopena zelení. 
Toto pracoviště má nízký počet zapsa-

ných dětí a je velmi vhodné pro individu-
ální adaptaci dětí mladších tří let.

Informace podá vedení školy.
Telefon: 573 396 684 nebo na e-mailové 

adrese: slunicko-hol@seznam.cz
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Rybářským závodům přálo i počasí

Nejdelší kapr v dětské soutěži měřil skoro půl metru

Místní rybáře podporuje i město Holešov.   Foto | Jana Rohanová

Akce se zúčastnily 
stovky návštěvníků a asi 
padesátka soutěžících.

Holešov | V areálu Rybníčky se v sobotu do-
poledne konal pravý rybářský svátek. Akci 
uspořádal pobočný spolek Moravského rybář-
ského svazu v Holešově a podpořilo ji město 
Holešov.

Na své si přišli milovníci rybaření, rybích 
specialit i dobré zábavy. Konaly se zde již tra-
diční rybářské závody.

Akci přálo i počasí, což ocenili všichni pa-
mětníci, kteří vzpomínali, že během posled-
ních zhruba deseti let provázela závody z hle-
diska počasí spíš smůla.

Zápolení nejen v délce ulovených ryb si 
tak nenechalo ujít 47 soutěžících (z nich větši-
na patří k holešovskému pobočnému spolku) 
a stovky návštěvníků, které přilákalo vystou-
pení country kapely Texas a především skvěle 
připravené rybí pochoutky ze pstruha, kapra 
nebo makrely.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Rybáři 
poměřili své schopnosti v klání o největšího 
uloveného kapra a jako nejšikovnější rybář se 

Holešov | Týden po skončení rybářských 
závodů dospělých uspořádal výbor PS MRS 
Holešov závody mládeže. Zúčastnili se mla-
dí rybáři, kteří úspěšně ukončili docházku 
do rybářského kroužku. Tentokrát i mladým 
závodníkům přálo počasí, a proto v pěkném 
prostředí areálu Rybníčky mohli na rybníč-
ku č. 3 ukázat své umění. K těmto závodům 
se přihlásilo celkem 29 adeptů Petrova rybář-
ského cechu. 

ukázal Marián Drábek (p. s. Holešov), jehož 
kapr měřil krásných 50 cm.

Ve druhé kategorii hrál roli součet všech 
ulovených ryb majících zákonnou délku.

Štěstí tentokrát přálo panu Vilému Kara-
fiátovi, který nalovil celkem 374 cm ryb. Dru-
hou pozici obsadil Marián Drábek s celko-
vou cifrou 274 cm a třetí byl Roman Stískal 
s 213 cm. Všichni jmenovaní patří k poboč-
nému spolku Holešov a mimo tyto borce bylo 

oceněno ještě dalších osm míst a všichni zís-
kali hodnotné ceny.

Součástí akce byla hodnotná tombola s té-
měř stovkou cen, z nichž největším lákadlem 
bylo jízdní kolo nebo grilované sele.

„Děkujeme všem závodníkům a návštěvní-
kům, kteří se zúčastnili. Rybáři se na účast těší 
rovněž v roce 2017,“ komentoval předseda po-
bočného spolku MRS Holešov Jindřich Pruš. 

                                         Jana Rohanová

Závody byly zahájeny hospodářem spol-
ku v 7 hodin panem Drábkem. První záběry 
a ryby na sebe nenechaly dlouho čekat. Všich-
ni rybáři netrpělivě očekávali, co se objeví na 
jejich háčcích. 

Pro všechny závodníky bylo připraveno 
občerstvení zdarma, a tak si mohli  pochutná-
vat na grilované klobáse nejen mladí rybáři,, 
ale i jejich rodinní příslušníci, kteří přišli ry-
báře povzbudit. 

Závody ukončil vedoucí rybářského krouž-
ku  pan Mgr. Jaša přesně v poledne. Po ode-
vzdání rybářských lístků byly sečteny všechny 
celkové výsledky a bylo určeno pořadí jednot-
livých závodníků. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V té prv-
ní o největšího uloveného kapra zvítězil To-
máš Drábek s kaprem, který měřil 47 cm. 

Ve druhé kategorii  o celkový součet všech 
ulovených ryb bylo následující pořadí:

1. David Doležel, 550 cm
2. Martin Liška, 165 cm
3. Tomáš Drábek, 134,5 cm
4. Miroslav Nikodým, 91 cm
5. Lukáš Maceška, 84,5 cm
6. Petr Pavelec, 81 cm

Všichni uvedení  v obou kategoriích byli 
odměněni hodnotnými rybářskými cenami. 
Žádný ze závodníků však s prázdnou neode-
šel a odnesl si balíček s drobnými rybářský-
mi potřebami, sladkostmi a upomínkovými 
předměty. 

Na závěr pozdravila všechny účastníky zá-
vodu paní Mgr. J. Vaclachová, vedoucí TyMy 
centra ve Všetulích, kam závodníci chodili do 
rybářského kroužku. Děkujeme organizátorům 
a vedoucím kroužku  za záslužnou činnost.                                   

JUDr. Jindřich Pruš,
předseda PS MRS Holešov



8 Holešovsko

Americký park – areál pevných kontrol

Dny Holešova a partnerská města

Příznivci orientačních běhů 
si přijdou na své nově 
i v Americkém parku. 

Holešov | Další možnost jak využít potenci-
ál Amerického parku se nyní nabízí díky spo-
lupráci Klubu českých turistů – oddílu ori-
entačního běhu, občanského sdružení Proud 
a města Holešov – v Americkém parku vznikl 
takzvaný areál pevných kontrol pro orientač-
ní běh. 

„Stačí jen trochu odvahy, bystrá hlava, 
běžná fyzická kondice a můžete si kdykoliv 
sami vyzkoušet sport, jehož sloganem jsou 
slova dobrodružství v přírodě,“ shrnul Anto-
nín Peška, který je duchovním otcem myšlen-
ky vytvoření zázemí pro orientační běh a také 
autor trasy. 

V parku a jeho okolí je tak momentálně 
nachystáno celkem osmnáct kontrolních sta-
novišť, která jsou označena barevně zvýrazně-
nými dřevěnými kůly o výšce asi 80 cm a prů-
měru 8 x 10 cm. 

„Kůl je natřen tmavohnědou barvou, vršek 
kůlu je oranžový, je označen číslem kontroly 

Holešov | V rámci letošních městských slavností – Dnů města na-
vštívili Holešov také ve velkém zastoupení zástupci partnerských měst. 
Oficiální partnerská města (ta, se kterými má město podepsanou 
smlouvu o spolupráci) byla zastoupena všechna – delegace z polské  
Pszczyny vedená burgmistrem města D. Skrobolem, slovenská delega-
ce  z Turčianských Teplic vedená primátorem města Mgr. I. Husem, 
delegace z chorvatského Desiniče vedená gradonačelnikem Z. Škreb-
linem a delegace z Považské Bystrice vedená primátorem doc. PhDr. 
K. Janasem.  Z neoficiálních partnerských měst přijeli zástupci města 
a dobrovolných hasičů z Topolčianek. 

Kulturní oblast obohatil svým koncertem v rámci Dnů matek také 
Smíšený pěvecký sbor Lutnia z Pszczyny. V rámci setkání se domluvi-
ly na možnosti další spolupráce, výměny, prezentace v oblasti školství, 
tradic, kultury, sportu i neziskových organizací, ale řešily se také kaž-
dodenní činnosti z vedení měst, udržování památek, grantová oblast 
a možnosti financování projektů tzv. přeshraniční spolupráce.

Během června se uskuteční další plánované akce a setkání 
v Turčianských Teplicích a v polské Skawině.              

 Jana Slovenčíková

a vybaven kleštičkami pro označení, že jste na 
kontrole byl,“ dodal Peška s tím, že speciál-
ní mapy pro orientační běh jsou k vyzvednutí 
v Městském informačním středisku Holešov, 
v SVČ TyMy v ulici Pivovarská a v restauraci 
Na Házené. 

Mapa v elektronické podobě je k dispozici 
také na webových stránkách oddílu orientač-
ního běhu v Holešově. 

„Areál pevných kontrol necílí jen na vý-
konnostní sportovce. Rádi bychom orien-
tační běh a jeho kouzlo přiblížili celé veřej-
nosti a ukázali, že se skutečně jedná o sport 
pro úplně všechny věkové generace i pro lidi 
všech stupňů tělesné výkonnosti. Obejít mů-
žete všechno, nebo jen tolik, kolik zvládnete,“ 
upřesnil Peška. 

„Pevně věříme, že areál pevných kont-
rol lidi zaujme a možná se jeho prostřednic-
tvím seznámí s orientačním během, spor-
tem, v němž se snoubí láska k přírodě, fyzická 
zdatnost, rozumová vyspělost, schopnost číst 
mapu a pohybovat se podle ní ve složitém te-
rénu,“ doplnil autor mapy. 

(...kterou najdete také na straně 27)            

Jana Rohanová

MUDr. Helena Zimáková 
oznamuje, že s účinností ke dni 30. června 2016 ruší registra-
ci nestátního zdravotnického zařízení. Žádosti o předání 
zdravotnické dokumentace nově zvolenému lékaři mohou paci-
enti podávat do 30. června 2016 na adrese: Palackého 972, Hole-
šov, telefon: 573 394 006. 
Po tomto datu bude nepředaná zdravotnická dokumentace ulo-
žena na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru zdravotnictví.
Na uvolněné místo všeobecného praktického lékaře bylo vypsáno 
výběrové řízení.
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Opět potvrzeno: v Rymicích umějí třídit
V soutěži O keramickou 
popelnici opět zvítězily 
Rymice.

Papír, sklo, plasty a nápojové kartony tří-
dí ve Zlínském kraji nejlépe obyvatelé Uher-
ského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Haluzic. 
Zástupci těchto obcí 17. května 2016 na slav-
nostním ceremoniálu v prostorách Zvonice 
Soláň převzali prestižní ocenění „Keramickou 
popelnici“. 

Populární krajskou soutěž pro samosprá-
vy organizuje už podesáté v historii Zlínský 
kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a. s., v rámci aktivit 
zaměřených na podporu tříděného sběru od-
padu v regionu.

„V roce 2015 připadlo na jednoho obyvate-
le Zlínského kraje v průměru 40,9 kilogramu 

papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. 
Z toho bylo zhruba 20 kilogramů vytříděné-
ho papíru, více než 10 kg plastu, 10,5 kg skla 
a 0,3 kilogramu nápojových kartonů,“ po-
psala Pavla Bendová z neziskové společnosti 
EKO-KOM.

Celkové výsledky kraje jsou podle je-
jích slov pod celorepublikovým průměrem, 
z dlouhodobého pohledu však vytříděné 
množství využitelných složek odpadů z do-
mácností v kraji každoročně narůstá. Vždyť 
ještě před 11 lety byla průměrná výtěžnost 
papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na 
obyvatele necelých 24 kilogramů. 

Aktuálně se na území Zlínského kraje na-
chází více než 13 600 barevných kontejnerů, 

což je o 100 procent víc než před 10 lety. Nej-
větší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. 
Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci 
s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a vy-
užití obalového odpadu, je v kraji zapojena dr-
tivá většina obcí – celkem 307. Na třídění od-
padů se tedy má možnost podílet 100 procent 
obyvatel kraje.

Postupně se také snižuje docházková 
vzdálenost k barevným kontejnerům. Jed-
no stanoviště nádob na separovaný sběr při-
padá ke konci letošního roku v průměru na 
150 obyvatel.                                                    

         (tz)

Rymice | V pořadí čtvrtá keramická popelni-
ce zdobí vitrínu obecního úřadu v Rymicích. 
Obec ji letos opět získala za ocenění v katego-
rii obcí do 1500 obyvatel. 

Prvopočátek úspěšného třídění odpadu 
v obci je podle starosty Martina Bartíka spo-
jen s dobou, kdy lidé začali třídit plast do žlu-
tých plastových pytlů. A systém začal fungovat. 

Osvětu z hlediska třídění mají i ti nej-
mladší obyvatelé. „Děti ve škole soutěží v re-
cyklohraní, sbírají papír, elektroodpad, třídí 
baterie nebo třeba plastová víčka,“ vyjmeno-
val starosta Rymic Martin Bartík. 

Čtyři vítězství v soutěži po sobě motivují 
samozřejmě i obyvatele. „Často třeba vidím, 
že starší lidé při cestě do obchodu berou s se-
bou i tašku s odpadem, který u prodejny roz-
třídí,“ doplnil starosta. 

Obec vyhrála počtvrté, popelnic má ale už 
celkem šest. V roce 2000 byla oceněna v kate-
gorii skokan roku za největší pokrok v třídě-
ní odpadu a v roce 2011 byly Rymice nejlepší 
v třídění elektroodpadu. 

Součástí výhry je i peněžitá odměna ve 
výši 30 tisíc korun. „Tu pravidelně vkládáme 
opět do třídění. Takže třeba v posledních le-
tech jsme rozšířili sběrná místa a nakoupi-
li nové kontejnery. Letos jsme samozřejmě 
také získali třicet tisíc, ale na co je konktrét-
ně použijeme, to ještě promyslíme,“ komen-
toval starosta.                                       

  Jana Rohanová

Na jednoho obyvatele kraje připadlo v průměru 41 kg plastu, skla, papíru a kartonů

Rymice | Školní rok 2017/2018  zahájí osm-
náct dětí z Rymic ve zcela nové třídě. Z kapa-
citních a hygienických důvodů se totiž tam-
ní radnice rozhodla rozšířit prostory stávající 
školy. Získala na to dotaci 8 milionů korun. 

„Máme v obci víc dětí, než škola pojme, 
proto vyučování v jedné ze tříd momentálně 
probíhá na faře. Dalším důvodem pro přístav-
bu je nevyhovující zázemí výdejny stravy. I ta 
tedy bude díky přístavbě nová,“ upřesnil sta-
rosta Rymic Martin Bartík. 

Pokud vše proběhne bez problémů, ko-
laudace přístavby by se měla konat v dub-
nu 2017. 

„Od 1. září by pak osmnáct dětí mělo za-
hájit školní rok ve zcela nové vyučovací třídě,“ 
uzavřel Martin Bartík. 

(roh) 

V Rymicích vybudují 
přístavbu školy

60 let fotbalu v Rymicích

TJ Sokol Rymice vás srdečně zve na 
oslavy 60 let Rymické kopané, které se 
uskuteční  v sobotu 25. 6. na hřišti „U Olší“.

Zahájení akce je od 14 hod., kdy pro-
běhne ocenění našich rymických legend. 
Následovat bude miniturnaj bývalých 
i současných rymických fotbalistů. 

Po skončení turnaje losování tomboly 
s unikátní hlavní cenou let balonem přímo 
z rymického hřiště. 

Po celý den je pro děti nachystán ská-
kací hrad, bodyzorbing, vodní fotbálek 
pro všechny odvážlivce a spousta dalších 
atrakcí. 

Celý den nás bude provázet hudba. 
Na závěr bude pro děti přichystaný 

táborák. 
Akce se koná za každého počasí. 
Těšíme se na vaši účast
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Holešov | Ve dnech 26.–31. července 2016 bude v Holešově probí-
hat tradiční Festival židovské kultury Ha-Makom, nad kterým v letoš-
ním roce převzaly záštitu vzácné osobnosti včetně prezidenta České 
republiky Miloše Zemana, starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta, mi-
nistra kultury Mgr. D. Hermana, velvyslance státu Izrael J. E. Garyho 
Korena, ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové 
a Ing. Michaely Šojdrové, poslankyně Evropského parlamentu.

Zahájení festivalu začne pietním aktem v úterý 26. července v ob-
řadní síni u židovského hřbitova, kde za účasti velvyslance státu Izrael 
J. E. Garyho Korena bude uctěna památka 253 obětí holocaustu z Ho-
lešova.  Slavnostní zahájení festivalu za přítomnosti vzácných hostů 
bude pokračovat  v úterý 26. července v 17 hod. ve velkém sále zámku 
Holešov současně s vernisáží fotografií Jindřicha Buxbauma – Život 
v diaspoře.

Hlavním tématem letošního festivalového ročníku je  „Židé v kul-
tuře a umění“ a návštěvníci budou mít možnost kromě návštěvy ži-
dovských památek vyslechnout odborné přednášky, zajímavé besedy, 
zhlédnout taneční vystoupení, jedinečné koncerty s židovskými kořeny 
a dokonce také OPEN AIR divadelní představení na závěr festivalu – 
Dopis z Anatěvky v podání divadelních umělců z Divadla D6 a Divadla 
Hvizd. V rámci festivalu bude také WorkCamp – brigáda dobrovolní-
ků (10 dobrovolníků) ve spolupráci s INEX – Sdružení dobrovolných 
aktivit Praha, kteří budou pomáhat při úpravách židovského hřbitova 
a organizací festivalu. 

Můžete se opět těšit na gurmánské židovské speciality v restauraci 
Na Starém pivovaru.

 Festival zakončíme návštěvou židovských památek tentokrát v Bo-
skovicích, kde židovské město patří k nejzachovalejším židovským pa-
mátkám v České republice a je celé památkově chráněno.
Přesný program festivalu najdete na: www.zidovskyfestival.cz.

Mgr. Jana Slovenčíková

Festival židovské kultury 2016



Červen 2016 11

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY

Ivana Kindlová – Želatovice
Martin Talla – Dřevohostice

Kristýna Pabisová – Otrokovice
David Pálka – Ludslavice

Aneta Marková – Martinice
Marek Bačík – Holešov

Andrera Šenkyříková – Holešov
Radek Tkadleček – Jankovice

Lenka Hubáčková – Ludslavice
Petr Adamík – Ludslavice

Šárka Pifková – Vlkava
Peter Gudanek – Slovenská republika

Tereza Olachová – Budišov nad Budišovskou
Radek Michalík – Holešov

Zuzana Bučková – Napajedla
Vladimír Máťa – Napajedla

Jiřina Sovová – Pravčice
Jakub Forýtek – Kroměříž

Alena Gerychová – Trnava
David Drábek – Trnava

Lucie Konečná – Zlín
Marek Zapletal – Zlín

Ivana Adámková – Holešov
Radek Vávra – Holešov

Eva Barotková – Prusinovice
Libor Janalík – Holešov

Alena Macková – Holešov
Ivo Darebníček – Němčice

JUBILANTI
Červen 2016

František Daněk – Holešov
Žofie Košinová – Holešov
Kristina Adamová – Holešov
Jindřich Háp – Holešov
Drahomíra Bobalíková- Holešov
Věra Zapletalová – Holešov
František Daďa – Holešov
Anna Břeňová – Holešov, č. Tučapy
Soňa Milionová – Holešov
Marie Navrátilová – Holešov
Milada Pospíšilová – Holešov
Maria Hudcová – Holešov
Jaroslav Vašut – Holešov, č. Žopy
Ludmila Kulheimová – Holešov
Marie Sedláčková – Holešov, č. Žopy
Rut Cholastová – Holešov
Břetislav Skýba – Holešov
Anna Zbožínková – Holešov

ÚMRTÍ 
Milada Mlčáková – Holešov
Margita Klaclová – Holešov
Milada Byjová – Holešov
Josef Tobolák – Holešov
Anna Horňáčková – Holešov
Zdenka Trávníčková – Holešov
Jan Kašpárek – Holešov
František Jedlička – Holešov
František Vtelenský – Holešov
Miroslav Ježík – Holešov
Ladislav Pátek – Holešov
Karla Bělíčková – Holešov
Jenovéfa Dusíková – Holešov
Ludmila Hlobilová – Holešov, č. Tučapy
Marie Mičková – Holešov
Vlasta Slováčková – Holešov, č. Dobrotice
Jarmila Stojaníková – Holešov

  J. Medková :)

Poděkování
Děkuji touto cestou všem známým, přáte-
lům a občanům, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s paní Karlou Bělíčkovou. Děkuji 
rovněž všem těm, kdož projevili naší rodi-
ně upřímnou soustrast kondolencí či kvě-
tinovými dary a sdíleli náš zármutek při 
odchodu mé milované ženy. Rád bych také 
veřejně poděkoval za pomoc paní Aleně 
Zbrankové a všem, kteří pomáhali naší ro-
dině v těchto nelehkých chvílích. 

František Bělíček s rodinou

Dne 16. června oslaví 
Božena a Jan Hladišovi

kamennou svatbu. 
Do dalších let jim hodně zdraví přejí 

dcera a syn s rodinami.

Gratulujeme...

V této době slaví své 70. narozeniny 
pan Stanislav Jaša. 

Právě tohle významné jubileum je pro 
nás příležitostí, jak vyjádřit náš vděk 

a úctu, kterou k němu chováme. 
Do dalších let přejeme především hod-
ně zdraví, štěstí, elánu a sil nejen k tré-
nování našich nejmladších fotbalistů :)

Za SFK ELKO Holešov
Milan Roubalík

Dne 18. května 2016 zemřela 
ve věku 106 let 

nejstarší obyvatelka 
Holešova 

paní Marie Mičková.
Vyjadřujeme hlubokou soustrast rodině 
a blízkým. Město Holešov

Děkujeme všem, kteří vyprovodili naši 
maminku, paní Marii Mičkovou, 

na její poslední cestě.
Zvláštní poděkování patří představite-
lům města a velké díky ošetřovatelkám 

Charity.
Dcery Marie a Jiřina s rodinami.
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Soutěž k 700. výročí narození Karla IV.

Luštěninové finále v holešovské knihovně

Holešov | V období od února do konce květ-
na 2016 připravovaly vyučující občanské nau-
ky a dějepisu paní Irena Kotoučová a Jana Ho-
lubcová zábavnou a vědomostní soutěž k 700. 
výročí narození Karla IV. se žáky 2. ročníku 
Střední policejní školy MV v Holešově. Ti si po-
stupně vytvořili prezentace na zadaná témata: 
Karel IV. – význam osobnosti; O životě Karla 
IV. (soukromí); Karel IV. jako „největší Čech“.

Cílem této soutěže bylo nejen připo-
menout žákům význam osobnosti Kar-
la IV. v souvislostech našich dějin i v evrop-
ském kontextu, ale také podpořit jejich práci 
s osobním počítačem, vyhledáváním informa-
cí z různých zdrojů a připravit je na vystupo-
vání před publikem. 

Během dubna probíhala v hodinách ob-
čanské nauky a dějepisu třídní kola, kterých 
se zúčastnilo šest dvojic z každé třídy 2. roční-
ku. Z nich vyučující vybraly tři dvojice za kaž-
dou třídu do celoškolského kola, jež se konalo 
26. května 2016 za přítomnosti vedení školy. 
Pro porotu bylo opravdu těžké vybrat nejlep-
ší dvojici, ale nakonec se shodla na tom, že ví-
těznou práci odprezentovaly Lenka Novotná 
a Simona Nováková ze 2. C (k prezentaci při-
ložily i vědomostní dotazník a graf jeho vý-
sledků), druhé místo obsadily Denisa Kořen-
ková a Tereza Kolečková ze 2. B a na třetím 
místě skončily se spíše zábavnou prací Leona 
Hrušková a Lucie Martvoňová ze 2. C. Hod-
notící komise, další přítomní i samotní sou-
těžící ocenili velmi dobrý výsledek této časově 
náročné  činnosti vybraných žáků.

Poděkování patří i žákyním Barboře 
Kratkové, která vytvořila krásný portrét Kar-
la IV., a Lence Horčičkové, která školní kolo 
soutěže doprovázela dobovou hudbou na 

Holešov | Když v Měsíci knihy vyhlásila holešovská knihovna soutěž k Mezinárodnímu roku luštěnin, rozhodně se nepočítalo s tak velkým ohla-
sem, jaký toto originální téma vyvolá. Postupně se v dětském oddělení začala objevovat výtvarná dílka malých i velkých umělců, kteří popustili 
uzdu své fantazii a vznikla tak kolekce hodně originálních výtvorů, které ocenit nebylo vůbec jednoduché. Nejvíce zabodovala kolekce luštěnino-
vých autoportrétů od studentů holešovského gymnázia, terčové mozaiky dětí ze školní družiny a zvířecí portréty od jednotlivých soutěžících. Téma 
děti inspirovalo i k napsání několika povídek a zajímavých receptů. Na výherce teď čekají zasloužené odměny a knihovna nyní získala originální 
výzdobu, kterou si můžete v jejích prostorách přijít sami prohlédnout. A pokud se dočkáme zajímavého tématu i v příštím roce, budeme se mít 
opět na co těšit  :-) .                                                                                                                                                                                                           Kolektiv knihovny 

kytaru. Rovněž pak paní vychovatelce Janě 
Jirouškové, paní učitelce Haně Pacíkové, 
která upekla krásný dort s portrétem Kar-
la IV., a dalším.  Ostatně, jak řekla jedna ze 
soutěžících: „Na konci jsme všichni přiznali, 

že nejnáročnější bylo udržet si odstup od 
dortu, který jsme si za odměnu rozkrájeli po 
ukončení soutěže.“

Organizátorky soutěže
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PILANA TOOLS s.r.o. – Výrobce ručního 
nářadí se sídlem v Hulíně přijme 

dělníky pro obsluhu výrobních 
zařízení.

Požadujeme pouze spolehlivost a zodpo-
vědnost, zkušenost ze strojírenské výroby 
není podmínkou. Třísměnný provoz, prá-
ce vhodná spíše pro muže, po zaučení PP 
na dobu neurčitou, závodní stravování.

Kontaktní osoba: Petra Zapletalová,  
tel.: 573 328 686, mob. 702 148 419  

(volat od 6.00 do 15.00),  
e-mail: petra.zapletalova@pilana.cz

Poslední květnovou sobotu se seniorky So-
kola Holešov zúčastnily již podruhé 3. setkání 
sokolských seniorů, které uspořádal  seniorský 
klub Věrné gardy TJ Sokol Kroměříž. 

Závodila čtyřčlenná družstva, a to dvě ze 
Sokola Přerov  a Holešov, po jednom ze Soko-
la Bystřice pod Hostýnem a Kroměříž. Naše 
družstvo ve složení Švábová, Láníková, Froň-
ková doplnil náš náčelník I. Foukal a náčel-
nice ses. M. Gajová vedla družstvo ve složení 
Z. Plachá, L. Vitovská a E. Šimčíková. „Peda-
gogický dozor“ zajišťovaly starostka TJ Sokol 
ses. I. Smrčková a hospodářka H. Holotová. 

Oslava zámku malovanou výstavou

Foto | Dana Podhajská

Holešov | Arkády zámku zvou na výstavu 
dětských výtvarných prací Malovaný zámek. 
Výstava představuje téměř tři sta obrázků 
a objektů, které vytvořili školáci z holešov-
ských základních škol, ZUŠ a SVČ Tymy. Děti 
pod vedením pedagogů celý školní rok výtvar-
ně zpracovávaly téma současnost a historie 
zámku Holešov, kreslily a malovaly, jak jej 
vnímají ony. Vzniklá kolekce je proto pestrou 
paletou výtvarných technik a zároveň pohledů 
a pojetí, kterým nechybí nápad a vtip. 

Městské kulturní středisko děkuje všem 
malým i velkým malířům a jejich učitelům 
za chuť, s jakou se do projektu zapojili, a zve 
všechny rodiče, prarodiče a příbuzné, aby se 
přišli na výstavu podívat. Je volně přístupná 
v chodbách u sala terreny od úterý do neděle 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Trvá do 2. října.

Dana Podhajská

Ve středu 1. června jsem se zúčastnila koncer-
tu spojeného se křtem nové nahrávky soubo-
ru Corda Magico. Už při první skladbě jsem se 
ztišila, uvolnila a nechala se unášet nádher-
nými tóny kytar a flétny. U skladby „Naděje“ 
mi začaly stékat po tváři slzy. Překrásný text 
i hudba a silně emotivní zpěv. Celý koncert 
pak provázela nezaměnitelná atmosféra, za-
jištěná dokonalým propojením hudby, textů, 
citlivou souhrou nástrojů a zpěvu.
Ten, kdo si myslí, že hudba přináší radost jen 
talentovaným jedincům a pro múzou nepolí-
bené zůstává tabu, se velice mýlí. Soubor Cor-
da Magico svými skladbami oslovil na koncer-
tě všechny. A musím dát za pravdu Robertu 
Rohálovi, který již dříve napsal, že „z této hud-
by čiší cosi zvláštního, křehkost i neobyčejná 
síla, která v člověku probouzí pocity připomí-
nající radost z objevení něčeho krásného, po-
třebného a opojného.“

Cordo Magico, děkujeme!

Chci tímto poděkovat všem účinkujícím za 
radost, kterou nám svým vystoupením pře-
dali. Za krásný podvečer, který nás obohatil 
a dal nám možnost vnímat krásu. A chci taky 
popřát autorkám hudby i textů neutuchající 
tvůrčí inspiraci a dokonalé souznění s jejich 
interprety. Nelly, za vše moc děkujeme.

JUDr. Jarmila Pokorná, 
předsedkyně společnosti Castellum Holešov

Z činnosti TJ Sokol Holešov: setkání seniorských klubů a pozvánka k setkání
Závodní disciplíny byly zaměřeny na při-

měřenou pohyblivost, odhad vzdálenosti na 
cíl a postřeh. Hlavním slyslem podobných 
akcí je setkat se s vrstevníky a v pohybu  strá-
vit příjemné chvíle.

Závěr akce probíhá při posezení u kávy 
a popovídat si o činnosti a zkušenostech z jed-
notlivých sokolských jednot je vždycky zají-
mavé a inspirativní. Proto se už můžeme těšit 
na další ročník. 

Nejen naše členy zveme na závěrečnou 
cvičební hodinu, která se uskuteční na hřišti 
u sokolovny ve čtvrtek 23. června od 16 hodin. 

Pro děti připravily naše cvičitelky závodivé 
hry a dospělí si jako obvykle nejen pobese-
dují, ale na sousedním pozemku  u sokolvny 
ze strany od Plačkova si mohou protáhnout  
a posílit tělo na cvičebních strojích, které jsme 
vloni instalovali nastálo. 

Po úpravách sokolovny budou přístupny 
i holešovské veřejnosti. Kdo si přinese něco 
na opékání, bude mít možnost u táboráku. 
V případě nepříznivého počasí bude program 
v tělocvičně. 

 
TJ Sokol Holešov
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Čeští ilustrátoři na výstavě v zámku

Phoenix Moravicus. Ikonografie a kult sv. Jana Sarkandera ve světle 
zbožnosti doby barokní i „postbarokní“

Zámecká galerie 
8. 6.–2. 10. 2016

Holešov | Díla jedenácti předních českých 
ilustrátorů knih pro děti a mládež budou od 
8. června do 2. října zdobit sály Zámecké ga-
lerie v Holešově. Výstava nabídne originály 
Adolfa Borna, Zdeňka Buriana, Oty Janečka, 
Václava Junka, Josefa Lady, Zdeňka Milera, 
Arnošta Paderlíka, Vlasty Švejdové, Jiřího 
Trnky, Petra Válka a Martina Velíška. Podle 
kurátora výstavy kunsthistorika Jaroslava Pe-
likána se v regionu toto téma objevuje po delší 
absenci, díky rozsahu a soustředěné kvalitě je 
proto výstava jedinečným uměleckým projek-
tem východní Moravy. 

Přes tři sta děl do Holešova zapůjčili sou-
kromí sběratelé, Památník národního písem-
nictví Praha, Zoo Dvůr Králové, české galerie 
a potomci autorů.

„Uchopit toto téma není jednoduché, pro-
tože česká výtvarná tvorba pro děti a mládež 
je rozsáhlá a má vysokou hodnotu u nás i ve 
světě. Vycházeli jsme proto především z re-
nomovaných jmen, která znají celé genera-
ce, a zároveň prezentujeme současníky,“ řekl 
k výstavě ředitel Zámecké galerie v Holešově 
Pavel Chmelík. 

Holešov | V úterý 17. května 2016 proběh-
la druhá ze dvou přednášek sarkanderovské-
ho minicyklu. Akci u příležitosti 400 let, kte-
ré uplynuly od příchodu sv. Jana Sarkandera 
do Holešova, uspořádal Vlastivědný kroužek 
Holešov, Městská knihovna a Městské muze-
um Holešov. Tématem byla ikonografie a kult 
sv. Jana Sarkandera ve světle zbožnosti doby 
barokní i „postbarokní“. Poetický titul Pho-
enix Moravicus v názvu přednášky odkazuje 
na název barokní sarkanderovské legendy od 
Jana Jakuba Dukáta z roku 1725. Přednáše-
jícím byl P. Miroslav Jáně, římskokatolický 
kněz, duchovní správce farnosti Pohořelice 
u Napajedel a bývalý kaplan holešovský. 

Víra, náboženství a zbožnost se v raném 
novověku prolínaly každodenním životem pří-
slušníků všech sociálních vrstev. U Středoev-
ropanů velké části 17. a 18. století se toto spe-
cifické náboženské prožívání označuje jako 
barokní zbožnost či barokní spiritualita. Mezi 
nejvýraznější prvky barokní spirituality patřil 
například mohutný rozvoj mariánského kultu 
a kultu svatých, poutě a poutní místa, barok-
ní poezie a kázání atd. V druhé části se před-
náška přesunula na ikonografii a kult sv. Jana 

Sarkandera. Záměrem prezentace bylo před-
stavit proměny zobrazování tohoto světce od 
17. století až do současnosti a skrze sochy, ob-
razy a další výtvarná díla ukázat jeho typické 

symboly – atributy. Součástí přednášky byla 
i malá výstavka sarkanderovských tisků.               

     Za Vlastivědný kroužek 
Mgr. Ondřej Machálek

Galerie představuje od každého výtvar-
níka širokou kolekci děl, která jsou pro něj 
charakteristická. Vedle známých ilustrací 
z dětských knih a pohádek jsou to také kres-
by veřejnosti méně známé. „Snažili jsme se 
o široké pojetí, aby jednotlivé kolekce byly co 
nejkomplexnější. Do koncepce jsme záměrně 

zařadili také volnou tvorbu autorů. Spolu 
s dětskou kresbou je hodnotným popisem sty-
lu a uměleckého vývoje jednotlivých výtvarní-
ků,“ doplnil kurátor Jaroslav Pelikán.

Holešovská výstava láká na kresby velmi 
dobře známé z českých večerníčků, pohádko-
vých knížek, říkadel, slabikářů, dobrodružné 
literatury a komiksů. Vedle tradičních Lado-
vých vodníků, Burianových školních obrazů 
pravěkých zvířat, Junkových Rychlých šípů 
či Bornova Macha a Šebestové představuje 
také práci současných výtvarníků. Reprezen-
tuje je Vlasta Švejdová, která ilustruje přede-
vším knížky pro nejmenší, dále je to Martin 
Velíšek, autor například netradičního pojetí 
nového vydání Babičky od Boženy Němcové, 
a Petr Válek, jehož kresby doprovázejí součas-
nou dětskou literaturu. 

Samostatným doplňkem výstavy je kolekce 
filmových klapek Zdeňka Milera s Krtečkem.

Výstava českých ilustrátorů navazuje na 
dlouhou tradici velkých výstav českého umě-
ní, které holešovská Zámecká galerie nabízí 
každý rok. Loni byla v Holešově představe-
na díla Zdeňka Buriana, v letech předešlých 
například Mařákových moravských krajiná-
řů, Jana Saudka, Josefa Lady, Alfonse Muchy, 
Joži Uprky a členů SVU Mánes.  

Dana Podhajská
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PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí–pátek 8.00–14.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, tram-
polína, nájem tělocvičny – objednávky na tě-
locvičnu lze využít dle předchozí telefonní do-
mluvy minimálně den předem, objednávky 
v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

20. 6. Předtáborová schůzka rodičů /
tábor Retaso, Horní Bečva/ – od 16.00 
v TYMY
22. 6. Olympijský běh – v 18.00 v zámecké 
zahradě, pro dospělé 5 km, děti 1 km, startov-
né – 50,- Kč dospělí, možnost zakoupení trička 
za cca 100,- Kč
30. 6. Dárek za vysvědčení – přijďte uká-
zat své vysvědčení, čeká vás malá odměna
30. 6. Hurá prázdniny – od 16.00 na zahra-
dě TYMY, čeká vás skákací hrad, táborák …, 
přijďte se společně rozloučit se školním rokem 
a naladit se na prázdniny
1. 7. Výlet do Zlína – cena: 280,- 
4. 7. Výlet do Přerova – cena: 280,- Kč (Or-
nitologická stanice)
7. 7. Výtvarné tvoření a odpolední bow-
ling – cena: 220,- Kč
8. 7. Výlet do Zlínské Galaxie – cena: 
350,- Kč

Výlety volnočasového klubu TYMY 
(Smetanovy sady) ve spolupráci s PS 
M. Očadlíka:
7. 7. Výlet do Dinoparku ve Vyškově – 
cena: 350,- Kč

14. 7. Výlet do Luhačovic – cena: 220,- Kč
16. 7. Výlet na Pustevny (výlet pro rodiče 
a děti) – cena: 220,- Kč
18. 7. Výlet do Květné a Podzámecké za-
hrady v Kroměříži – cena: 150,- Kč
20. 7. Výlet na Hostýn – cena: 100,- Kč
22. 7. Výlet do středověku (návštěva tá-
bora v Podhradní Lhotě) – cena: 100,- Kč

28. 8. Loučení s prázdninami – od 15.00 
v zámecké zahradě

OD 20. 6. 2016 ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA 
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017, bližší informace 
v kanceláři TYMY

LÉTO S TYMY 2016
POBYTOVÉ TÁBORY
15. 8.–19. 8. Retaso /Horní Bečva/ – Za 
sportem do Beskyd (2.790), Barevný svět 
aneb Výtvarné dobrodrůžo s Bárou 
(2.890,-) Léto na koni (3.200,-), Muziko-
terapie pro dospělé (2.590,- bez dopravy, 
2.990,- s dopravou + 2.200,- lektorné ) s Jit-
kou Králíkovou, Taneční léto s Olou (2.790,-
), Táborové letní deskohraní (2.790,-), 
Tábor Rocku s Luckou (2.790,-)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
11. 7. – 15. 7. Golfový kurz v Žopech 
(2.490,-), IN-LINE bruslení v TYMY 
(2.190,- + 500,- vypůjčení bruslí + chráničů), 
Malí výletníci (1.390,-)
18. 7. – 22. 7. Pokusohraní (1.290,-)

25. 7. – 29. 7. Pestrá paleta (1.290,-),
1. 8. – 5. 8. Letní kouzelnická škola 
(1.290,-)
8. 8. – 12. 8. Golfový kurz v Žopech 
(2.490,-), IN-LINE bruslení v TYMY 
(2.190,- + 500,- vypůjčení bruslí + chráničů)
15. 8. – 19. 8. Toulky za zvířátky 4 
(1.290,-), 
29. 8. – 31. 8. U nás v TYMY (780,-) 

PŘIPRAVUJEME
19. 8. – 28. 8. Ozdravný pobyt Itálie, 
kemp Mare e Pineta****, ozdravný pobyt 
u moře nejen pro rodiny s dětmi, ubytování 
v mobil - homech, doprava busem z Holešova 
(4.900), cena zahrnuje autobusovou dopravu 
z Holešova, ubytování na 7 nocí, pobytové taxy 
a služby delegáta, příplatky: 1.400,- polopenze, 
/stravování včetně pitného režimu/

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

 ...pod tímto názvem proběhla ve čtvrtek 
2. června 2016 v holešovské knihovně cesto-
pisná přednáška RNDr. Jaroslava Hrabala. 
Povídáním o indické himálajské oblasti La-
dakh navazoval na svou loňskou přednášku 
„Kašmír – Šangri-la, peklo i ráj na zemi“. Vy-
právění, doplněné fotografiemi a video doku-
menty, začal J. Hrabal příletem z Dillí do měs-
ta Lehu, které je ideálním výchozím bodem 
pro cesty po celém Ladakhu. Letiště v Lehu je 
sice malé, ale svým významem pro celou ob-
last velmi důležité, neboť umožnilo turistům 
dostupnost Ladakhu. Po příletu do Lehu se 
turista nachází přibližně ve výšce 3 500 m, 
čímž hrozí nebezpečí horské nemoci. A jak 
bylo řečeno, není zrovna jednoduché se při 
zdravotních problémech z této oblasti dostat, 
protože letiště v Lehu je velmi často za špat-
ného počasí mimo provoz. Jak byli poslucha-
či seznámeni, kromě této letecké cesty se do 
této oblasti dostanete pouze vysokohorskými 
průsmyky, z nichž nejvyšší se nachází ve výšce 
5 340 m a jsou také jedinou přístupovou ces-
tou do zbývajících oblastí Indie (tedy mimo 
té jediné letecké) a do Pákistánu a Číny. Tyto 
vysokohorské průsmyky jsou pak chráněny 

indickou armádou. Dlouhé kolony armád-
ních náklaďáků, jak mohli účastníci přednáš-
ky vidět na natočeném videu, pak proudí po 
úzkých a klikatých horských cestách, kde na 
ně turisté naráží velmi často. V další části vy-
právění seznámil Jaroslav Hrabal s místními 
obyvateli, s jejich drsnými životními podmín-
kami a s náboženstvím. Větší část obyvatel-
stva se hlásí k tibetskému buddhismu, s jehož 
projevy se turisté setkávají v Ladakhu na ka-
ždém kroku – modlitební mlýnky, kamenné 
desky nesoucí posvátnou prosbu a především 
modlitební praporky neustále vlající. Závěr 
přednášky pak patřil představení několika 
klášterů, které přednášející navštívil.

Závěrem můžeme říci, že Ladakh je mís-
to, které uchvátí každého milovníka vysoko-
horské turistiky a panenské přírody. O tom, 
že je tomu tak i u našeho přednášejícího, 
svědčí fakt, že do Ladakhu odlétá v létě již po 
několikáté. 

Vyprávění bylo skvěle doplněno hudeb-
ním vystoupením Danuše Pospíšilové a Syl-
vie Šimečkové z komorního souboru Corda 
Magico.                                                 

MěK Holešov

Ladakh – Malý Tibet... POZVÁNKY

Holešov| Zámecká galerie Holešov zve 
od 1. července na výstavu historických 
kočárků z celého světa. Výstava prezen-
tuje celou škálu typů dětských kočárků 
v historii. Exempláře z celého světa před-
stavující styly a období, které se na dět-
ských kočárcích promítly v jejich podobě 
a funkčnosti. Výstavu doprovodí dobové 
dokumenty, fotografie a speciální panely 
s komentáři. Malá ochutnávka připravo-
vané výstavy je již teď k vidění v expozici 
historických kol. Výstava historických ko-
čárků bude otevřena do 2. října.       
                               (dap)

Za vysvědčení na výstavu 
Městské kulturní středisko zve všechny 
děti a mládež ze základních škol, učilišť 
a středních škol na výstavy, které se 
konají v Zámecké galerii v Holešově. Od 
30. 6. do 3. 7. se mohou přijít za odměnu 
za vysvědčení zdarma podívat na výstavu 
Čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež 
Holešov 2016, Grafiky Jiřího Anderle a od 
1. 7. také na výstavu Historické kočárky, 
která se ten den otevírá. Volná vstupenka 
je podmíněna doprovodem alespoň jedné 
dospělé osoby.                                                 (dap)

Historické kočárky v zámku

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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Holešovští atleti na závodech válí

SKP Holešov – oddíl badmintonu – hodnocení u konce sezóny

Holešov | V průběhu měsíce května se zá-
vodníci Atletiky Holešov zúčastnili několika 
závodů, na kterých stihli zaznamenat nemalé 
úspěchy. „Závodní starty absolvovali zástupci 
kategorií mladší a starší žactvo, dorost a juni-
oři,“ komentuje květnové závodní vystoupení 
svých svěřenců trenér Jakub Hřib. 

Z významnějších úspěchů lze jmeno-
vat 3 medaile získané na krajském přebo-
ru mladšího a staršího žactva konaném 4. 5. 
2016 v Uherském Hradišti – vítězství vybojo-
val v běhu na 800 metrů starších žáků Pavel 
Mynařík, na stejné trati starších žákyň získala 
2. místo Justýna Daňková, Pavel Mynařík ješ-
tě přidal bronzovou příčku v hodu oštěpem. 
Další čtyři výkony holešovských atletů stačily 
na umístění na 4. a 5. místě.

Zajímavou premiéru si odbyla 11. 5. 2016 
ve Zlíně čtveřice nadějných mladších žáků 
v rámci pětiboje. Především výkon Jana Sed-
láře, který se v krajské konkurenci umístil na 
7. místě, přičemž před ním bylo jen šest o rok 
starších soupeřů, byl velmi kvalitní. Honza 
se tak stal nejlepším pětibojařem narozeným 
v roce 2004 v celém Zlínském kraji! 

Mezi nejstaršími svěřenci předvá-
dí opakovaně hodnotné výkony dvojice Jiří 
Šůstal a Ondřej Šando, oba ve skokanských 

Holešov | Holešovský oddíl badmintonu, 
který je složený z hráček a hráčů na amatér-
ské úrovni, se pomalu chystá zakončit sezónu 
2015–2016. Naši členové se kromě pravidel-
ných tréninků zúčastnili mnoha turnajů, kte-
ré jsou pořádány pro neregistrované hráče 
a někdy tvoří celou sérii na sebe navazujících 
zápasů, jakou je např. YONEX OPEN Kunovi-
ce. Tyto turnaje jsou obzvláště náročné, pro-
tože hráči i hráčky odehrají v jeden den čtyřh-
ry mužské, ženské i smíšené. Od roku 2009 
se zapojujeme do přeboru Hanácké župy so-
kolské, který se skládá ze zápasů odehraných 
se soupeři střídavě jak na domácích kurtech, 
tak venku. Na další turnaje jezdíme např. do 
Přerova, Olomouce, Bystřice pod Hostýnem, 
Vsetína, Chropyně, Janové, Želechovic. Na 
některé akce nás pořadatelé a organizátoři již 
zvou sami, což svědčí o tom, že kvalita našich 
hráčů je na slušné úrovni. 

Naši členové se také každoročně účastní 
Mistrovství UNITOPu ČR v Praze. Na posled-
ním turnaji v prosinci loňského roku jsme ob-
sadili ve smíšené čtyřhře všechny medailové 
pozice a naši muži vybojovali druhé místo.  

Samozřejmostí je, že také náš oddíl pořádá 
a organizuje otevřené turnaje pro amatérské 
hráče badmintonu, turnaj pro zaměstnance 

VPŠ a SPŠ MV Holešov a členy SKP nebo men-
ší turnaje pouze pro své členy. 

Protože se nám členská základna rozrůs-
tá i o ty nejmenší, byl také pro ně připravený 
turnaj, na kterém nechybělo sladké občerstve-
ní a ceny pro všechny malé účastníky. Na kur-
tech se proti sobě postavily dvojice ve složení 
jeden dospělý a jedno dítě. Skvělou atmosféru 
si všichni užili a nejvíce asi ti nejmenší, kteří 
tak mohli okusit pocit vítězství, ale i porážky. 

A přesto, že se badmintonová sezóna blí-
ží ke svému konci a stále ještě dohráváme 

některé turnaje, můžeme s potěšením konsta-
tovat, že jsme dosáhli dobrých výsledků jak na 
medailových příčkách, tak také zájmem a hoj-
nou účastí našich členů na těchto akcích. A co 
si přát v nadcházející sezóně? Abychom do-
sáhli podobných, ne-li ještě lepších úspěchů. 

Závěrem bych chtěla poděkovat VPŠ 
a SPŠ MV Holešov, v jejímž areálu máme 
podmínky pro trénink a organizaci turnajů, 
a městu Holešov, které každoročně přispívá 
na činnost našeho oddílu.

Dana T.

disciplínách. Jirka je talentovaným doros-
teneckým výškařem – jeho dosavadní maxi-
mum má hodnotu 167 cm. Ondra potvrzuje 
své skokanské předpoklady hlavně v trojsko-
ku, kde při své závodní premiéře 28. 5. 2016 
v Uherském Hradišti atakoval dvanáctime-
trovou hranici, když předvedl výkon 11,98 
metru.

„Velmi si cením úsilí, které všichni mlá-
dežničtí svěřenci tréninku věnují, stejně jako 
nasazení při závodech. Ocenění a upřímné 
poděkování za reprezentaci Atletiky Hole-
šov si nezaslouží jen ti, kterým se již podařilo 
posbírat nějaká cenná umístění, ale všichni, 
kteří pravidelně a zodpovědně trénují,“ shr-
nuje atletický květen Jakub Hřib.             (red)
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MS veteránů ve stolním tenise v Alicante 2016

Bezmála pět tisíc stolních tenistů se zú-
častnilo Mistrovství světa veteránů ve špa-
nělském Alicante. Mezi nimi i česká výpra-
va, která čítala 101 členů z různých kategorií. 
O tom, že čeští stolní tenisté patří mezi svě-
tovou špičku, svědčí výsledky soutěže, pro 
kterou organizátoři připravili 165 hracích 
a 60 tréninkových stolů. Na bronzové příčce 
se totiž umístil hráč TJ Holešov Karel Seka-
nina a jeho partner Zdeněk Balušek (TJ So-
kol Dolní Bělá).

Výsledky:
2. kolo:  Petterson-Sundelin /SWE/ 3:1,
3. kolo:  Jančo, Kováč/SVK :3.1,
4. kolo: Kawauchi-Sato/JPN: 3:1,
5. kolo:  Harada-Kaneda/JPN:3.1,

6. kolo: Lappalainen-Skogsberg/FIN/
SWE:2:3.
V této kategorii soutěžilo 220 dvojic.
 

Ve dvouhře MS65-69 bylo 110 skupin po 
4 účastnících.

Nejlépe z české výpravy se umístil Karel Seka-
nina s umístěním 9-16.

Výsledky holešovského hráče:
2. kolo: Volobuev/RUS:3:0,
3. kolo: Kan Hon Chong /HKG:3:2,
4. kolo:Wang Jin Can/CHN:3:2,
5. kolo: Skogsberg/SWE: 2:3.

Medailové umístění dalších českých hráčů:
WD70-74: Bronzová medaile: Lerchová Bože-
na, Hummelová Jitka.
MS75-79: Bronzová medaile: Pischel Jiří – TJ 
Šternberk
MS80-84: Zlatá medaile: Seidl, Stolzenburg/
CZE/GER

Mimo hru si účastníci soutěže užili také 
místní krásy. V programu byla prohlídka 
Monaka, Monte Carla, lázeňského městečka 
Mentonu, Barcelony s jejími pamětihodnost-
mi, ve volném dni zájezd do Kartageny. Bě-
hem zpáteční jízdy si stolní tenisté prohlédli 
Ženevu, městečka Montroux,  Broc  s exkurzí 
do čokoládovny Nestlé, a nevynechali ani ná-
vštěvu zámečku Gryers.

Na golf do Žop. Ideální pro děti i seniory
Holešov | Devět jamek, impozantní výhled 
a radost ze hry. To vše najdete na zhruba pěti 
hektarech plochy golfového hřiště v Žopech. 
Golfové hřiště vzniklo přibližně před osmi lety 
coby cvičná louka s plány tuto na golf poměr-
ně malou plochu nahradit větším hřištěm. 
Kvůli (a s postupem doby možná lépe řeče-
no „díky“) legislativě bylo dokončeno hřiště 
v Žopech a zásluhou spolupráce s obcí dnes 
funguje příjemné hřiště doplněné o plochu za 
areálem, kterou si pochvalují starší golfisté 
a je skvělá také pro děti. 

„Jsme jedno z asi osmi hřišť v celé repub-
lice, kam si můžete přijít zahrát, aniž byste 
měli nějaké velké znalosti. Půjčíme vám hole 
a můžete hrát,“ říká majitel a zároveň prezi-
dent holešovského golfového klubu Libor Frý-
sa a dodává, že je to skutečně takto prosté. Už 
proto, že podle něj dávno golf není zálibou 
pouze těch nejbohatších. 

„Naše hřiště je sice menší, ale o to víc vy-
hovuje například starším lidem a skvěle se 

hodí také pro výuku dětí. Našich devět jamek 
je možné za hodinku a půl obejít a člověk se 
zas tak moc nenachodí. Krásná procházka, ale 
nijak moc náročná,“ shrnul Frýsa. 

Na hřišti lze prakticky neustále zazname-
nat nějaký pohyb. Není se čemu divit, když 
holešovský klub čítá okolo dvou stovek členů. 

„A i to je důvod, proč bychom rádi vytvo-
řili lepší zázemí klubu. Jsme pyšní na naše 
hřiště, ale musím bohužel přiznat, že ve ve-
likosti zázemí máme velké nedostatky. Ne-
chceme žádnou takzvanou snobárnu, ale rádi 
bychom vytvořili restauraci, případně další 
plochu, která by návštěvníkům zážitek umoc-
nila,“ prozradil svá přání do budoucna Frýsa 
s tím, že požádal město, aby mu prodalo část 
pozemků bývalého fotbalového hřiště. „Je jas-
né, že se mě, ani investorům nechce investo-
vat peníze do něčeho, co není moje,“ dodal. 
Dokončení na webových stránkách města 

www.holesov.cz. 
Jana Rohanová
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Holešov| V dlouhodobých soutěžích dospě-
lých měl Holešov celkem šest družstev, což 
byl jednoznačně nejvyšší počet v okrese Kro-
měříž. Žádnému oddílu se nepodařilo sestavit 
ani pět družstev. Čtyři družstva pak do dlou-
hodobých soutěží vyslala Bystřice pod Hos-
týnem a Hulín. Z hlediska celého Zlínského 
kraje se TJ Holešov umístila na druhém až 
čtvrtém místě, hned za Dolním Němčí, které 
mělo těchto družstev sedm.

Většina holešovských družstev skončila ve 
středních částech tabulek. Áčko bylo páté v di-
vizi, béčko šesté v krajské soutěži II. třídy, cé-
čko bylo páté v okresním přeboru I. třídy, déč-
ko bylo ve stejné soutěži sedmé, éčko skončilo 
čtvrté v okresním přeboru II. třídy a efko ve 
stejné soutěži šesté.

Proběhlo také osm celodenních krajských 
bodovacích turnajů mládeže ve Zlínském kra-
ji. Celkově obsadili krásné místo v nejmlad-
ších žácích Adam Hlobil (čtvrté) a Michael 
Sigmund (šesté). V dorostencích obsadil Da-
vid Stoklásek osmé místo, což je velice hezké 
umístění i vzhledem k tomu, že tuto věkovou 
kategorii hrál poprvé a bude v ní nastupovat 
ještě další dva roky.

Libor Liška, předseda oddílu
Radek Doležel, člen výboru

Mladí stolní tenisté potřetí 
nejlepší v okrese

Holešov| Skvělého výsledku v právě skončené sezoně 2015/2016 dosáhli mladí stolní tenisté 
Tělovýchovné jednoty Holešov. V dlouhodobé soutěži s názvem okresní žákovská liga dokázali 
potřetí za sebou zvítězit! Jedinou prohru jim za celou sezonu uštědřilo holešovské béčko, které 
po dobrých výsledcích obsadilo celkové čtvrté místo. Jednoznačnými tahouny družstva byli vě-
kem ještě dokonce nejmladší žáci – Adam Hlobil a Michael Sigmund. Body také získávali i Matěj 
Půček, Jakub Krejčí a Martin Zicháček.

Konečná tabulka sezony 2015/2016 starších žáků
1.TJ Holešov A   10 8 1 1 0 73:27 35
2. TJ Bystřice p. H.  10 7 2 1 0 70:30 33
3. TJ Sokol Kostelec u Hol. 10 6 0 4 0 51:49 28
4. TJ Holešov B   10 5 1 4 0 51:49 26
5. TJ Slavia Kroměříž 10 2 0 8 0 30:69 16
6. SK Spartak Hulín 10 0 0 10 0 24:75 10

Libor Liška, předseda oddílu
Radek Doležel, člen výboru

Dlouhodobé soutěže 
2015/2016 a KRBTM

ZÁMKOVKU ZA STOVKU

Zámková dlažba tloušťka 6 cm, 
vzor 20/10 cm a íčko H

100 Kč/m2 bez DPH
po–pá 7.00–16.00 hodin

BETONA MYSLOČOVICE – výroba
Tel: 604 280 284, www.betona.cz

Koupím v Holešově byt 2+1/3+1, 
udržovaný, s balkonem.

Tel. 603 908 346

JUDr. Jana Grygerová
advokátka v Holešově

sídlí od 1. 6. 2016 na adrese 
Dlažánky 310/6, Holešov

tel: 776 260 036
e-mail: grygerova@akgrygerova.cz

www.akgrygerova.cz
www.advokatholesov.cz
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Holešovským fotbalistům se podařil
historický úspěch – postup do divize

SFK ELKO Holešov Foto | Milan Jonák 

SFK ELKO Holešov měl 
důvod k pořádným 
oslavám.

Holešov| Fotbalistům SFKL ELKO Hole-
šov se podařil historický úspěch. Zcela popr-
vé v dějinách holešovského fotbalu se klubu 
podařilo vyhrát krajský přebor Zlínského kra-
je, a tím i postoupit do čtvrté nejvyšší soutěže 
v ČR – do divize. 

Potřebný bod k zajištění postupu fotba-
listé získali už v zápase v Napajedlech, vel-
ké oslavy si však nechali až na domácí zápas 
s Bystřicí pod Hostýnem, který se konal o tý-
den později, v sobotu 11. června. I v tomto zá-
pase domácí hráči potvrdili svou suverenitu 
a velmi úspěšnou sezonu, když porazili sou-
peře, a tím si své oslavy ještě vylepšili. 

Po závěrečném hvizdu rozhodčího moh-
ly vypuknout samotné oslavy. Došlo k předá-
ní poháru vítěze krajského přeboru z rukou 
předsedy krajského fotbalového svazu pana 
Vlastimíra Hrubčíka, zástupců města – sta-
rosty Mgr. Rudolfa Seiferta a Bc. Jaroslava 
Chmelaře a hlavního sponzora klubu – spo-
lečnosti ELKO EP zastoupené panem Jiřím 
Konečným. 

Po oficiálním předání přišla řada na šam-
paňské a spontánní oslavy spojené s postu-
pem. „Rád bych poděkoval všem hráčům 
a trenérovi za příkladnou reprezentaci klubu, 
která vedla k historickému postupu. Tímto 
bych chtěl zároveň poděkovat městu Holešov, 
sponzorům za spolupráci a dále fanouškům 
za přízeň a podporu,“ shrnul předseda SFK 
ELKO Holešov Milan Roubalík. 

Po oslavách se začalo jednat o nadcháze-
jící sezóně v souvislosti s působením v divizi. 

Postup A mužstva totiž s sebou nene-
se pouze euforii, ale také organizační a další 
záležitosti, které je nutné v nejbližších dnech 
vyřešit, aby klub dál kvalitně reprezentoval 
město. 

„Stále však nezapomínáme na mládež-
nická družstva klubu, která jsou pro nás také 
velmi důležitá. Bez výchovy a přípravy mla-
dých nadějí bychom tohoto úspěchu nedo-
sáhli. Chceme hlavně vylepšit podmínky tak, 
aby dál mohly reprezentovat klub na nejvyšší 
krajské úrovni,“ dodal Roubalík.

 Jana Rohanová

Více fotografií na www.holesov.cz

Autoservis BOSCH CAR SERVICE 
BARRETO v Holešově naproti TESCA 

přijme 
zkušeného automechanika na HPP.

Mzda 20.000 – 25.000 Kč čistého. 
Kontakt: David Barreto 736 400 300.

ZO ČZS v Holešově, se sídlem v Dlažán-
kách 321 mabízí k pronájmu nebytový 

objekt (hospůdka Na kopečku) 
vhodný k podnikání

Bližší informace na tel: 603 814 515 nebo 
728 402 273

Hledám pronájem zemědělské 
půdy v Holešově a okolí. 

Ing. Martin Bakala, 732 402 
330 martin.bakala@email.cz
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Digitalizace kina Svět je zatím u ledu

Kácení máje letos opět jinak

Již tradičně v jarních měsících vypisu-
je Státní fond kinematografie dotační výzvu 
na digitalizaci a modernizaci kin. Holešov-
ské zastupitelstvo na svém dubnovém zasedá-
ní takřka jednomyslně odmítlo podání žádos-
ti o dotaci. Mezi hlavními uváděnými důvody 
jsou probíhající restituční řízení kolem budo-
vy kina a očekávaná slabá návštěvnost.

V rámci uvedené dotační výzvy je – podle 
zkušeností z minulých ročníků – možné zís-
kat řádově nižší desítky procent celkové ceny 
přestavby. Náklady digitalizace hlavního sálu 

Kácení máje se stalo v Holešově již tradi-
cí. Akci pořádaly spolu s KDU-ČSL a farností 
spolky Všetuláci sobě a OREL Holešov. Vedle 
kulturního programu, kde vystoupili žáci ZUŠ 
Holešov, folklorní soubory Všetulské Haná-
ček a Omladina Martinice, Všetulské divadlo, 
Dixieland Hulín, dechová hudba Moraváci, 
měly děti možnost si i zasoutěžit. Po loňském 
ročníku, kdy jsme prezentovali místní země-
dělce a producenty jejich výrobků, jsme le-
tošní ročník obohatili o další soutěže. Děti se 
zábavnou formou díky dobrovolníkům z ČČK 

kina Svět byly již dříve dodavatelem systému 
odhadnuty na cca 3 miliony korun.

Na zasedání Zastupitelstva města Holešo-
va 18. dubna zazněly také argumenty inicia-
tivy Holešovské kino. Hlavní myšlenkovou li-
nií je, že podpora jak digitalizace samotné, tak 
i následného provozu kina je především poli-
tické rozhodnutí o tom, jaký typ kultury chce 
město podporovat.

V situaci, kdy se v hlavním sále kina prak-
ticky nepromítá, se Holešovské kino věnuje 
také jiným, souvisejícím činnostem. Rád bych 

v této souvislosti připomněl promítání dopro-
vodného videa na plese v polovině února nebo 
ukázek z filmů s Waldemarem Matuškou na 
„Čaji o páté“ v druhé půli května.

Iniciativa Holešovské kino se do dění ko-
lem promítání v Holešově zapojuje už více 
než rok. 

Sledujte naše aktivity na webu: holesovs-
kekino.joomla.com.

Michal Šuráň, 
Iniciativa Holešovské kino

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. 

seznamovaly s poskytováním první pomoci 
a na dalším stanovišti „malý zemědělec“ pak 
se základními plodinami z našeho regionu, 
o které se postaral MVDr. Zbyněk Miklík. Ne-
chyběl skákací hrad, trampolína a samozřej-
mě pan Karel Loučka se svými koníky. Jeden 
vozil návštěvníky v kočáře a druhý – poník – 
vozil malé zájemce přímo na svém hřbetě. Ke 
skvělé náladě v nádherném počasí přispěl se-
hraný tým zajišťující občerstvení.

Krátce po 17. hodině pak život májky 
ukončil precizní kousek našich dřevorubců 

Milana a Oldy Rektoříkových. Poroučela se 
k zemi na přesně určené místo a byla bleskově 
obklopena houfem dětí, které si chtěly odnést 
na památku něco z její výzdoby.

Děkuji všem sponzorům, pomocníkům, 
ale i všem návštěvníkům za skvělou atmosfé-
ru, kterou toho dne vytvořili. Jejich spokoje-
nost je nám největší odměnou a závazkem do 
příštího ročníku. A jaký bude příští? To ne-
vím, ale slibuji, že bude.

P. K.

Čaj o páté s Waldemarem Matuškou
Spolek Každý může pomáhat uspořádal v mi-
nulém roce několik akcí s názvem Čaj o páté.  
Snahou spolku je oživit kulturní a hudební 
život Holešova formou setkávání, která jsou 
věnována populárním umělcům či umělec-
kým skupinám. Po úspěšném podzimním Čaji 
s tématem Divadlo Semafor se v neděli 22. 5. 
v holešovském kinoklubu setkali příznivci ob-
líbeného zpěváka i herce Waldemara Matušky 
a ten, kdo přišel, určitě nelitoval. 

K tanci, zpěvu a poslechu hrál třem de-
sítkám přítomných diváků skvělý Saxofo-
nový kvartet Hulín pod vedením pana Pet-
ra Poláka, který již podruhé vytvořil při této 
akci nádhernou hudební kulisu. Fanoušci 
populárního Waldemara zhlédli rovněž ně-
kolik ukázek z filmů, v nichž tento vynikají-
cí bavič a milovník lidové zábavy hrál: viděli 
jsme např. kovboje z filmu Limonádový Joe 
či ukázku z jednoho z nejlepších českých fil-
mů Všichni dobří rodáci, ve kterém si Ma-
tuška s chutí zahrál roli sedláka a flamendra 

Zášinka.  Sestřih z filmů se souhlasem Národ-
ního kinematografického ústavu připravil zá-
stupce iniciativy Holešovské kino pan Michal 
Šuráň a dlužno říci, že pohled na filmové se-
kvence se skvělými, leč většinou již nežijícími 
hereckými legendami českého filmu si všich-
ni účastníci Čaje o páté opravdu užili naplno. 

Celým podvečerem provázela přítomné 
Ľubica Bartáková, která hudební a textovou 
náplň připravila ve spolupráci s výše zmíně-
nými pány Polákem a Šuráněm a má velký 
podíl na zdařilé realizaci této akce. Třešnič-
kou na dortu bylo závěrečné posezení s hole-
šovskými kytaristy paní Bzonkovou a panem 
Bártou, kdy si přítomní s chutí zazpívali pís-
ně, z nichž některé zazněly v průběhu večera 
v podání Waldemara Matušky. Děkuji všem 
aktérům vydařeného podvečera a těším se 
další Čaj o páté.                

Mgr. Svatava Ságnerová,
 Každý může pomáhat, z. s.
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Zájezd žáků 1. ZŠ do Německa a Rakouska

Holešovský zámek patřil poslední květnovou neděli dětem

Na naší škole jsme se rozhodli uspořá-
dat vzdělávací zájezd do Německa a Rakous-
ka, aby žáci mohli využít své jazykové znalosti 
v praxi a zároveň načerpat spoustu zeměpis-
ných, dějepisných a přírodopisných znalostí. 
Řídili jsme se heslem, že cestováním se člověk 
nejvíc naučí. Praxe ukázala, že je tohle heslo 
stoprocentně pravdivé.

Na tento výlet, který se uskutečnil ve 
dnech 17.–20. května 2016, jsme se těšili už 
od podzimu. Naplánovali jsme si bohatý pro-
gram, který začínal odjezdem z Holešova 
v nočních hodinách. S nadšením a očekává-
ním velkého dobrodružství jsme vyrazili smě-
rem k Mnichovu. Naší první zastávkou byla 
Allians Arena, která potěšila hlavně chlap-
ce. V Mnichově jsme navštívili také Olympia-
park, kde jsme si z věže prohlédli Mnichov 
z ptačí perspektivy. Následovala prohlídka 
muzea BMW a historické části města. 

Další den jsme si rozšířili dějepisné zna-
losti návštěvou Orlího hnízda a dalšího místa 
spojeného s postavou Adolfa Hitlera – Ober-
salzbergu. Odpoledne jsme sjeli speciálním 
vláčkem do solného dolu v Berchtesgade-
nu. Děti nejvíc zaujaly 2 atrakce – skluzavka 
a plavba po solném jezeře. Počasí, které nám 
až doposud přálo, se rozhodlo ukázat nám 
svou deštivou tvář. I přesto jsme se nevzdali 

První červnový den slaví děti na celém 
světě svůj svátek, takže my v holešovském 
volnočasovém středisku jsme měli o náplni 
posledního květnového víkendu jasno! Uspo-
řádali jsme ve spolupráci se společností EKO-
-KOM za podpory MKS Holešov celoměstský 
dětský den v zámecké zahradě. Každý rok se 
SVČ TyMy snaží, aby byla akce vyšperková-
na nějakou novinkou. V Růžové zahradě če-
kaly drobotinu v doprovodu rodičů na jed-
notlivých stanovištích postavičky ze známých 

touhy po poznání a s nadšením nám vlastním 
jsme se vydali k jezeru Königsee.

Poslední den našeho putování jsme strá-
vili v Salzburgu. Dopoledne jsme navštívili 
Haus der Natur und Technik, kde jsme užasli 
nad expozicemi o vesmíru, podmořském svě-
tě, lidském těle a kontinentech. Odpoledne 

jsme prošli známou Getreidegasse, prohlédli 
jsme si Mozartův rodný dům, náměstí, sochu 
Mozarta a zámek Mirabell.

Unaveni, ale spokojeni jsme v podvečer 
vyrazili domů s vědomím, že se výlet podařil. 

Mgr. Pavla Ambróšová, Mgr. Lenka 
Háblová, Mgr. Jarmila Petříčková  

pohádek. Na pódiu před zámkem oslavu 
dne dětí zahájil dívčí pěvecký sbor z kro-
měřížské SPgŠ, během odpoledne vystoupi-
ly kroužky z TyMy – happy dance, nejmen-
ší tanečníci se svým mraveništěm a dívenky 
ze sportovního aerobiku se zbrusu novou se-
stavou. Závěr krásného slunečného odpoled-
ne patřil u holešovského zámku jednoznačně 
skvělému vystoupení zpěváka Pavla Nováka, 
které rozproudilo krev v žilách malých i vel-
kých. Lektoři z EKO-KOMU si pro veřejnost 

v Holešově vůbec poprvé  přichystali atrakce 
s ekotematikou. V zámecké zahradě nechybě-
ly ani pouťové atrakce v podobě ručně pohá-
něného dřevěného kolotoče, projížďky na ko-
ních a vláčku PACIFIK.

Každoročně se jedná v případě Dne dětí 
o velkou akci, která by bez ochoty spousty 
dobrovolníků nemohla být zorganizována, za 
což jim patří velký dík.

Barbora Winklerová – SVČ TyMy
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Dívky z kroužku první pomoci předvedly 
své znalosti

Sportovní úspěchy žáků 1. Základní školy v Holešově

Dne 12. 5. se konal další ročník soutěže 
mladých zdravotníků. V našem okrese tuto 
soutěž pořádá Oblastní spolek Českého čer-
veného kříže Kroměříž. Letos byla stanoviš-
tě rozdělena do prostor dětského dopravního 
hřiště a Květné zahrady v Kroměříži. 

Do zápolení především ve znalostech po-
skytování první pomoci se přihlásilo 18 pě-
tičlenných družstev rozdělených do dvou 
kategorií. 1. kategorie mladších žáků (1.–5. 
ročník) se účastnilo 8 družstev, 2. kategorie 
starších žáků (6.–9. ročník) se účastnilo 10 
družstev.

Trochu oddechu poskytla nebodovaná 
stanoviště, kde si všichni mohli vyzkoušet 
své znalosti v oborech historie a poslání Čer-
veného kříže, bezpečnosti silničního provozu 
a také se projeli na kolech a šlapacích čtyřkol-
kách po dopravním hřišti.  

 Jedinými zástupci z Holešovska, byly hol-
ky z kroužku první pomoci, který v Holešově 
funguje pod Českým červeným křížem a je ve-
den paní Alicí Juračkovou. Holky se soutěže 
účastnily poprvé a tato byla pro ně něčím na-
prosto novým. O to větší radost holky uděla-
ly nejen nám, ale i sobě samým, když v kate-
gorii mladších žáků obsadily 3. místo. Holky 
prokázaly přes počáteční rozpaky a mírnou 
nervozitu, způsobenou hlavně realistickým 
projevem figurantů s namaskovanými pora-
něními, že umí dobře spolupracovat, rozdělit 

V úterý 24. 5. 2016 se mladší žáci zúčastnili krajského kola Poháru 
rozhlasu v Uherském Hradišti. Za velmi nepříznivého, deštivého po-
časí se našim žákům podařilo dosáhnout skvělého výkonu a skončili 
na místě nejlepším, a to 1. místě. 
Navíc Pavel Mynařík vytvořil nový školní rekord v běhu na 1000 m 
v čase 2:54,68 min.
Reprezentovali nás tito žáci: David Kratochvíla, Pavel Mynařík, Mi-
chal Formel, Bronislav Kutra, David Josefčák, David Bardoděj, Tho-
mas Macura, Petr Omasta, Jakub Brázdil a Vít Pustka.                                                                                         

si role a úkoly při poskytování první pomoci 
a samozřejmě i důležité znalosti. Je totiž velký 
rozdíl, jestli se o možném úrazu pouze hovo-
ří v teoretických možnostech, nebo zraněnou 
osobu máte přímo před sebou a musíte konat. 
Času není nazbyt a chcete co nejlépe pomoci 
dotyčné osobě od bolesti a utrpení, v tom nej-
horším případě od úmrtí a zajistit jí co nejdříve 
odborné ošetření. Holky si zkusily, jak je důle-
žité komunikovat nejen mezi sebou, ale také 
se zraněným, zjistit vážnost jeho stavu, iden-
tifikovat všechna poranění a správně je oše-
třit. Tohle všechno holky prokázaly, a proto 

jim zaslouženě tohle krásné umístění patří. 
Ještě jednou děkujeme týmu ve složení: Re-
beka Březíková (velitelka družstva), Markéta 
Smažilová, Karolína Pučková, Tereza Pifko-
vá, všechno žačky 1. Základní školy Holešov, 
a hostující Kateřina Slavíková ze Základní 
školy Morkovice. 

Dík patří také všem, kteří soutěž perfekt-
ně připravili, a hlavně spravedlivým a ne-
stranným rozhodčím.

Pavel Šlechta,
předseda MS ČČK Holešov

Dalšího úspěchu dosáhli opět mladší žáci dne 26. 5. 2016 v krajském 
kole atletického čtyřboje ve Zlíně. Ve velmi vyrovnaném boji a velké 
konkurenci vybojovali krásné 2. místo. 
Opět se podařilo Pavlu Mynaříkovi vytvořit školní rekord, tentokrát 
v běhu na 800 m v čase 2:17 min.
Na této soutěži nás reprezentovali:
David Kratochvíla, Pavel Mynařík, David Josefčák, Bronislav Kutra 
a Vít Pustka. Moc vám všem gratulujeme.
                                                                                           Alena Merhautová, 7. C
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Památku bratra J. Jaroše uctili holešovští 
i kroměřížští členové TJ Sokol Holešov

Skauti se opět vydali po stopách svého náčelníka

Jako již tradičně, i letos se 30. dubna se-
šli členové T. J. Sokol Holešov na Tesáku, aby 
uctili památku bratra Ladislava Jaroše, umu-
čeného německými nacisty 18. června 1942. 
Letošní setkání bylo ještě významnější, proto-
že datum přesně padlo na výroční den odha-
lení desky Ladislava Jaroše na Jehelníku. Ta 
byla odhalena 1. května 1946. Místo odhalení 
pamětní desky bylo zvoleno podle oblíbenosti 
Ladislava Jaroše. Ten miloval celý tento kraj, 
jeho nejoblíbenější místo bylo právě na Jehel-
níku, na svahu Kelečského Javorníka. Na ten 
vystoupali zdatnější členové setkání, ostatní 
odjeli na Troják, kde vystoupali na rozhled-
nu Maruška. Vzhledem k počasí byl nádherný 
rozhled po celém kraji, a nikdo proto nelito-
val, že tento menší výšlap absolvoval.

Ladislav Jaroš patří k významným osob-
nostem města Holešova. Byl profesorem na 
zdejším gymnáziu, které nese jeho jméno. Byl 
starostou českého Sokola v Holešově a vzác-
ný, vzdělaný člověk, vlastenec tělem i duší. Ve 
svých 60 letech se stal za svůj přínos městu 
čestným občanem.

Akce byla letos velmi úspěšná. Počasí bylo 
přímo ukázkové a vylákalo na toto setkání 
41 členů. Mezi nimi byli členové T. J. Sokol 

Ani deštivé a chladné počasí, které opano-
valo Hostýnské vrchy v sobotu 14. května, ne-
zastavilo šedesát skautů a skautek z Holešo-
va, Kroměříže, Fryštáku, Kojetína a Havířova, 
kteří vyrazili na Memoriál Rudolfa Plajnera. 
Na pochod z Tesáku na Hostýn se skauti vy-
dali už po dvacáté sedmé.

Cestu prokládali zajímavými aktivitami, 
skrze něž se dozvídali o Rudolfu Plajnerovi, 
skautskou přezdívkou Tátovi, kterého si bě-
hem akce připomínají. Ti nejmladší se stali 
detektivy a pátrali po ztracených informacích 
o Plajnerově životě. Dozvěděli se například to, 
že od roku 1946 až do své smrti v roce 1987 byl 
náčelníkem všech českých skautů, a to i přes-
to, že většinu tohoto času byl skauting komu-
nistickou vládou zakázán. 

Ti o trochu starší se nechali inspirovat 
Tátovými zápisky a společně s ním zažíva-
li radosti junáckého roku. Právě tak se totiž 
jmenuje jedna z Plajnerových knih. Vzpomí-
ná v ní, jak se společně s primány holešov-
ského gymnázia, na kterém v 30. letech mi-
nulého století učil matematiku a fyziku, vydal 
k přílepské kapličce: „Nejsou to ani 3 kilome-
try od města, a přesto 70 % žáků tam nikdy 
předtím nebylo, 50 % žáků nikdy o té kapličce 

Holešov, členové T. J. Sokol Kroměříž, hole-
šovští Čeští turisté a dokonce i starosta měs-
ta pan Rudolf Seifert s manželkou. „Jsem rád, 
že se stále udržuje tradice výstupu na Jehel-
ník. Ladislav Jaroš byl a navždy zůstane vý-
znamnou osobností našeho města a každo-
roční výstup na jeho oblíbené místo Jehelník 

je důstojnou vzpomínkou na tohoto vzácné-
ho člověka,“ řekl starosta. Všichni se poté se-
šli na Ráztoce, kde si odpočinuli a odjeli zpět 
do Holešova.

Za výbor T. J. Sokol Holešov 
Hana Georgiánová

neslyšelo a 30 % žáků bylo v ten den se mnou 
poprvé v lese.“

Skauti a skautky, ke kterým se přidal i ho-
lešovský starosta Rudolf Seifert, strávili v lese 
celou sobotu, která se nakonec proměnila 
z deštivé na slunečnou. Cílem jejich výletu ne-
byla přílepská kaplička, ale Hostýn s místní 
bazilikou a rozhlednou. Právě nedaleko od ní 

stojí Plajnerův pomník, u kterého se všichni 
účastníci memoriálu odpoledne setkali a zno-
vu si připomněli Plajnerovu myšlenku, která 
je letošním ročníkem provázela: „Jsi skaut? 
Tak to musíš znát víc než ostatní! A také mu-
síš být vzorem svým chováním.“

Skauti a skautky z Holešova
(junak.zholesova.cz)
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Poslední dny v deváté třídě 3. Základní školy
Tak a je to tady. Devět let jsme chodili do 

školy, někdy rádi a někdy moc ne. Záviděli 
jsme těm starším, že už jsou na druhém stup-
ni. Pak jsme záviděli deváťákům, že už končí 
a odcházejí na střední školu. A najednou jsme 
to my, kdo za pár týdnů naposledy vstoupí do 
školy a dostane od paní učitelky třídní posled-
ní vysvědčení z deváté třídy. Najednou je nám 
trochu smutno a do školy se těšíme. Chceme 
si ještě užít společně strávené chvíle s kama-
rády, se spolužáky.

Proto jsme také uvítali možnost zúčastnit 
se akce, kterou pro nás nachystal Spolek žáků 
3. ZŠ Holešov. Jednalo se o přenocování ve 
škole a zúčastnila se ho téměř celá naše třída. 
V pátek odpoledne jsme se sešli před školou, 
místo aktovek jsme si nesli spacáky. Svačinu 
nahradila večeře v podobě vlastnoručně opeče-
ného špekáčku. No řekněte, kolik z vás si moh-
lo udělat malý táborák na školní zahradě? Zpí-
vali jsme s kytarou, zahráli si společenské hry, 
ale hlavně byli jsme všichni ještě aspoň chví-
li společně. V noci je ve škole tma, stejně jako 
všude jinde – to už teď víme. Určitě budeme 
na tuto úžasnou akci vzpomínat ještě dlouho.

Dějepisná exkurze do Osvětimi
V polovině května se žáci osmých a de-

vátých tříd 3. Základní školy v Holešově zú-
častnili dějepisné exkurze do Polska. Navští-
vili dvě významná historická místa – Osvětim 
a Krakow. Jak na ně tato místa zapůsobila? 
O některé dojmy z jejich exkurze bychom se 
chtěli se čtenáři Holešovska podělit.

Exkurze se mi líbila celá. Podle mě by se 
tam měl podívat každý, aby viděl, co ti lidé 
prožívali. V dnešní době žijeme v luxusu, ale 
nějak nám to nedochází. Hned jak jsem do tá-
bora vešla, padla na mě zvláštní atmosféra. 
Všude byly vrány a krákaly. Nejhorší byly zá-
chody a hladomorny. To bylo poprvé, kdy mi 
nebylo do smíchu. Nevěděla jsem, že to bylo 
tak přísné. Spadla mi brada. Krakov je krás-
né město a má pěkné náměstí. Jsem ráda, že 
jsem jela a viděla, co se dříve dělo. 

Magda Z., 8. A

Když jsme přijížděli do Osvětimi a po pra-
vé straně jsme viděli ty staré budovy, měla 
jsem divný pocit. Prohlídka byla zajímavá, ale 
působilo to na mě hodně depresivně a trochu 
nechutně, když jsme šli kolem vitrín s vlasy či 
protézami. Jsem ale ráda, že jsem to všechno 
viděla a pocítila. Myslím, že se to slovy nedá 
popsat. Prohlídka Krakova už byla příjemněj-
ší, i když nám chvíli zapršelo.

Dita Z., 9. B

V Polsku jsem byla poprvé a líbilo se mi 
tam. Koncentrační tábor, který jsme navštívi-
li, mě velice zaujal. Když slyšíte, jak to všech-
no bylo, málokdo si to dovede představit, ale 
když jste na těch místech, kde se vše ode-
hrávalo, je to něco jiného. Vidíte, kde spali, 

pracovali, kde umírali. Určitě stojí za to se 
tam podívat. Získáte další vědomosti a pou-
číte se.

Markéta Z., 9. A 
Mgr. T. Zalabáková, Mgr. T. Indráková, 

vyučující dějepisu a žáci 3. ZŠ Holešov

Ve středu 29. června v 16.30 se rozloučí-
me v naší školní tělocvičně se spolužáky a se 
všemi našimi učiteli před pozornými zra-
ky rodičů či prarodičů. Pak už opravdu bude 
jen malý kousek scházet a odejdeme z naší 

„základky“ naposledy. Většině z nás bude asi 
smutno. Ale čeká nás něco nového, a tak se 
vlastně i trochu těšíme.

žáci 9. A, 3. ZŠ Holešov
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Jan Sarkander ve své a dnešní době
V květnovém čísle Holešovska byl otištěn 

příspěvek paní Marie Pečeňové, která v sou-
vislosti s letošními oslavami čtyřistaletého vý-
ročí příchodu Jana Sarkandera na místo ho-
lešovského faráře prezentuje výběr z textů 
holešovské historičky paní Ludmily Plecháčo-
vé (11. 1. 1910–16. 10. 2004). Paní Plecháčová 
se velmi aktivně zúčastnila na evangelické stra-
ně zjitřené diskuse, která předcházela Sarkan-
derovu svatořečení v Olomouci před 21 lety. 
Evangeličtí kritici kanonizace moravského 
mučedníka pro víru a zpovědní tajemství ne-
byli ochotni přijmout ujištění, že se opravdu 
nejedná o žádný úmysl evokovat staré spory. 
Bylo chybou, že se před svatořečením neved-
ly hlubší ekumenické rozhovory o této věci. 
Jsem přesvědčen o tom, že mnohému nedo-
rozumění v těchto diskusích a polemikách by 
se předešlo, kdyby se obrátily nejprve k zá-
kladní otázce: „Co je světec? Co ho odlišuje 
od jiných lidí, i lidí duchovních, v čem je to 
tajemství, že právě jeho osobnost má tako-
vý význam pro obecný duchovní život? „Vel-
mi mě tenkrát potěšily dvě věty, které při ka-
nonizační bohoslužbě v Olomouci, konané 
21. května 1995, vyslovil papež Jan Pavel II. 
V první větě vyslovil omluvu za násilí, které 
se dělo na nekatolících v naší zemi, v druhé 
pak vyjádřil ochotu katolické církve odpus-
tit křivdy, které byly spáchány  v naší zemi 
na katolících. Myslím, že tehdejší velkory-
sý papežův projev i jeho osobní dopis před-
staviteli Českobratrské církve evangelické 

rozptýlily obavy evangelíků ze Sarkanderova 
svatořečení.

Když jsem před 21 lety připravoval se spo-
lupracovníky z holešovské Městské knihovny 
(především s paní Evou Peškovou) a z farního 
archivu (s panem Josefem Bartoškem) výstavu 
„Jan Sarkander ve své a dnešní době“, pozval 
jsem na vernisáž v holešovském zámku před-
ního znalce kauzy Sarkander, univ. prof. dr. 
Vojtěcha Tkadlčíka z olomoucké univerzity. Ve 
zcela zaplněném sále za tehdejším jevištěm vy-
slechli návštěvníci jeho znamenitou přednášku 
doplněnou vyjádřením k tehdy aktuálním po-
lemikám evangelických kritiků. Z jeho vystou-
pení jsem si tenkrát poznamenal:

„Je pravda, že Jan Sarkander působil ve 
smyslu rekatolizace, stejně tak jako reformní 
duchovní působili ve smyslu reformace. Ne-
máme však ani jediného dokladu, že by Jan 
používal násilných prostředků. Nelikvidoval 
žádný bratrský nebo evangelický sbor. Ani 
to nemohl činit, protože to mohla jen světská 
vrchnost. Ani neměl podíl na likvidaci těchto 
sborů, protože nastupoval do katolických far-
ností už po provedené likvidaci nekatolické-
ho sboru (Boskovice, Holešov). Není také žád-
ného dokladu, že by používal jiných násilných 
prostředků. V holešovské kronice, kterou psal 
velmi zaujatý nekatolík (asi český bratr), není 
o tom ani slovo.“

Jan Sarkander byl mučedníkem své doby, 
ve které se v celé střední Evropě střetaly zá-
jmy jednotlivých vyznání, které tenkrát úzce 

splývaly se zájmy politickými. Holešovský fa-
rář zemřel statečnou smrtí po krutém mučení, 
kdy se nepodvolil nepravdivé výpovědi a ne-
prozradil nic ze zpovědního tajemství. Sta-
tečnost tohoto kněze během výslechů a tortur 
musí vzbuzovat nejen soucit, ale i úctu. Před 
majestátem jeho mučednické smrti jsou pro-
blematické soudy o jeho „charakteru“ mali-
cherné. Zapomíná se také na to, že holešovští 
katolíci zachránili před pogromem lisovčíků 
své evangelické sousedy.

Přední český historik univ. prof. Josef 
Válka uzavírá svůj „předkanonizační“ sarkan-
derovský příspěvek, otištěný v teologickém 
sborníku „Čas Krista“ (1/95, CDK Brno), tě-
mito slovy:

„Neznám důvody současné kanonizace, 
příslušné dokumenty je jistě uvedou. Snad pů-
sobí vytrvalá úcta k Janu Sarkanderovi-mu-
čedníkovi, která na mnoha místech Moravy, 
Slezska a Polska přetrvala staletí a patří v těch-
to zemích ke katolické tradici. Kanonizace pod-
le mého názoru nemusí nikoho urážet, pokud 
nebude spojována s dějinně-filozofickými dáv-
no překonanými polemikami a bude chápána 
jako právo katolické církve dokončit tento sta-
letý kanonizační proces ve prospěch statečné-
ho kněze a mučedníka a vyhovět jeho ctitelům. 
Ti nechápali Sarkandera jako pronásledovate-
le evangelíků, ale jako ochránce a přímluvce 
u Boha v jejich životních tísních.“

Ing. František Rafaja

Výročí – červenec 2016
9. 7. 1901 Narozen KOBZÁŇ, Jan, akademický malíř, dětství prožil v Jasenné, pracoval jako dělník v továrně na ohýbaný nábytek firmy 

bratři Thonetové ve Vsetíně, později na pile firmy Baťa ve Zlíně. Tomáš Baťa zcela náhodně viděl jeho kresby a navrhl Kobzáňovi 
studium na odborné umělecké škole. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a Akademii výtvarných umění u věhlas-
ných profesorů – Františka Kysely, V. H. Brunnera a Maxe Švabinského. Po ukončení studií pracoval u firmy Baťa v oddělení re-
klamy. Tato práce jej však neuspokojovala, a proto šel vlastní cestou, vyjádřenou svéráznou výtvarnou mluvou i myšlenkovým 
zaměřením, stal se jakýmsi valašským Mikolášem Alšem. Pro Holešov namaloval v polovině 20. století rozměrný obraz „Povstání 
Valachů“ (+ 10. 10. 1959 na Soláni) – 115. výročí narození

11. 7. 1906 Narozen KOZÁK, Jan, právník a hudebník, pochází z Holešova, od roku 1957 tajemník Sekce umělců v Praze. Napsal profily čes-
kých umělců pro maďarský slovník a připravil jako vedoucí autorského kolektivu sborník „Českoslovenští koncertní umělci a ko-
morní soubory“ (1964) (+ 15. 7. 1969 v Praze) – 110. výročí narození

14. 7. 1961 Zemřel GARDAVSKÝ, Josef, dirigent Symfonického orchestru v Přerově. Pracoval v přerovské spořitelně a zpíval v pěveckém spol-
ku Přerub. V letech 1930–1945 působil v Přerubu ve funkci dirigenta a byl 
zakladatelem jeho filharmonie. Po válce byl vedoucím kulturního oddělení 
MNV v Přerově a až na několik let života v Jeseníku, byl do své smrti ředi-
telem Osvětové besedy (* 24. 10. 1904 v Holešově) – 55. výročí úmrtí

až 1500,- Kč

Známý houslista Pavel Šporcl vystoupí v Holešově ve čtvrtek 22. září s Filhar-
monií Hradec Králové na festivalu MUSICA Holešov a zahraje Bachův houslový koncert 
a-moll a také v české premiéře strhující koncert anglického skladatele Karla Jenkinse „Sa-
rikiz”. Následně je možné se s tímto charizmatickým umělcem setkat v pátek 23. září 
dopoledne (9.00 a 11.00 hod.) na „koncertech pro školy”. Tyto Šporclovy koncerty 
pro studenty si po celé republice získaly velký ohlas a uznání. Pavel v nich totiž úžasnou  
formou provádí děti kouzlem proměn hudby ve staletích od baroka až po současnost.

 Objednávky pro školy – J. Slovenčíková, MKS Holešov. Srdečně zveme!
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Musíme od základu přepsat historii města
3. díl

Zatímco v minulých dvou dílech jsme se 
seznámili s objevy historiků, kteří z písem-
ných, doposud neinterpretovaných prame-
nů odvodili zásadní změny poznání o počát-
cích Holešova jako města, dnes se podíváme 
na objevy hmotného charakteru, které po-
změňují naše názory na to, jak Holešov vy-
padal před stovkami let. Už historici počát-
ku 20. století odvodili ze tvaru holešovského 
náměstí, že původní podobu Holešova (až do 
19. století byl Holešov tvořen vlastně jen ná-
městím, ke kterému se přimykala Malá ulice, 
Dlažánky, Plačkov, Novosady, židovské město 
a areál zámku a předzámčí) tvořil trojúhelník 
domů kolem kostela – dejme tomu od dneš-
ního katastrálního úřadu a naproti od bývalé 
Charbutovy cukrárny  k původní budově spo-
řitelny (Pohřební služba Hradil a kasino), od 
ní k cukrárně Vendula a naproti přes silnici  
k hračkářství (max. k sousednímu domu, kde 
je dnes Unicredit bank) a zpět přes faru ke ka-
tastrálnímu úřadu. Tento trojúhelník „náv-
si“ vznikl v námi zmiňovaném období vesnice 
a později tržní vsi na křižovatce obchodních 
cest na Fryšták, Přerov a Kroměříž kolem  sta-
rého kostelíka (na místě kostela dnešního). 
Pravděpodobně ještě kolem roku 1300 Ho-
lešov nebyl větší – jen východně od něj stál 
už za jeho obvodem hrad. Po tomto datu se 
ale začalo náměstí (protože brzo po roce 1300 
se Holešov stává městem) prudce rozšiřovat  
směrem na sever. Do konce 14. století už má 
holešovské náměstí  přibližně dnešní tvar – 
dokonce je snad o něco prostornější než nyní, 
protože možná chybí ono „předsunutí“ ně-
kterých domů (zejména na západní a severní 
straně) o podloubí.

Oproti dřívějším představám však už ve 
13. století (!) existuje zástavba kolem součas-
ného náměstí Svobody.  Dříve historici správ-
ně umísťovali do tohoto prostoru židovskou 
osadu, která vznikla kolem roku 1460. Ale do-
mnívali se, že předtím zde byla volná půda. 
Záchranné archeologické výzkumy v loňském 
roce, prováděné Mgr. Miroslavem Popelkou 
ale v těchto místech našly pozůstatky sídel-
ních objektů – domů, datovatelných podle 
zde nalezené keramiky dokonce do 13. stole-
tí! Při obnově kanalizace byla rovněž v prů-
běhu ulice nalezena jakási odpadní jáma se 
zachovalým kusem dřeva, zřejmě stavebním 
prvkem z dřevěného objektu, který se poda-
řilo podle tzv. dendrochronologie (zkoumá-
ní letokruhů) exaktně datovat do roku 1410, 
tedy opět PŘED zdejší židovské osídlení. Po-
tvrdila se tak teorie Mgr. Jana Štětiny, že tou-
to trasou vedla mimo město cesta do holešov-
ské tvrze (zámku), kolem které se rozvinulo 
osídlení, tvořící jakousi obchodní ulici (osa-
du) mimo hradby Holešova. 

Starší historici se rovněž domnívali, že 
výstavba v Holešově byla až do období po 
třicetileté válce dřevěná, maximálně tzv. 
dřevo-hlinitá, tedy že zdejší domy byly posta-
vené z hrázděného zdiva či ze dřeva, omaza-
ného hlínou. Stavebně historické průzkumy 
v posledních dvou letech, prováděné právě 
Mgr. Štětinou ale tyto dohady zcela vyvráti-
ly. V domech č. p. 18 (bývalá Brančíkova pe-
kárna, nyní kavárna Mlsná kočka), 23 (bývalý 
hotel Slavia), 37 (pobočka Unicredit bank) se 
ve sklepích i v přízemí nalezly stavební prvky 
(zdivo, kamenná ostění, niky), datující sklepy 
a přízemí těchto domů do počátku 15. století, 
kdy tyto domy byly postaveny již z kamene! 
A absolutním důkazem byl nedávný průzkum 

domu č. p. 26 (Thomaštíkův dům, nyní dro-
gerie). Ve sklepě tohoto domu jsme nalezli 
strop z mohutných dubových trámů (zaklope-
ných kvůli protipožárním opatřením ne prk-
ny, ale plochými kameny), které byly zcela 
jednoznačně datovány onou dendrochrono-
logickou metodou do let 1481/1482! Tedy už 
na konci 15. století zde stál mohutný kamenný 
dům! Zatím bez podloubí, to bylo dostavěno 
zřejmě v několika následujících desetiletích. 
Pokud můžeme trošku popustit uzdu fantazii 
(a vysvětlit tak, proč u některých domů vedou 
sklepení daleko za uliční čáru domu), byly ko-
lem onoho roku 1480 postaveny v Holešově 
na náměstí velké kamenné zděné, asi hlav-
ně  přízemní domy. K nim všem (tedy i např. 
k domům č. p, 23 (hotel Slavia), 24 (býva-
lá radnice, nyní prodejna pekárny) a 25 (Ko-
merční banka) bylo po roce 1500 přistavěno 
podloubí. To bylo na přelomu 18. a 19. sto-
letí u některých domů (právě jmenovaných) 
odbouráno, u ostatních využito k rozšíře-
ní vlastní plochy domů a zazděno (využito 
na prodejní prostory). V každém případě už 
v 15. století  je Holešov kamenným městem, 
srovnatelným s Kroměříží či Valašským Me-
ziříčím. A kolem poloviny onoho 15. století 
dochází k dalšímu, tentokrát veřejnému sta-
vebnímu boomu – rostou oba mohutné kos-
tely s vysokými kamennými věžemi, roste 
obrovská hmota holešovského hradu s roz-
sáhlým předhradím sahajícím až k náměstí 
Sv. Anny. Vlastní Holešov tak byl už od počát-
ku 15. věku výstavným, zděným a kamenným 
městem, pyšně se tyčícím v hanácké rovině.

Příště si povíme něco o tom, jak se vyvíjel 
holešovský hrad.

 Karel Bartošek

Po celý měsíc se každý podvečer scházeli věřící ve starobylé zvonici na májové pobožnosti. Obnovená  tradice „stavění májky“, letos zpestřená 
projížďkami vesnicí  vláčkem Pacifik , se konala v sobotu 7. května pod patronátem místního osadního výboru.  Ovšem nejkrásnější oslava 
„vítání občánků“  proběhla v prosluněnou neděli 15. května.  Do řad spoluobčanů byli přivítáni tito malí Žopáčci: Lukáš Vykoukal, Karolína 
Menšíková, Rozálie Zaoralová, Barbora Běhulová, Josefina Dohnálková, Richard Turoň, Ema Mičolová a Matěj Doležel.

O květnové oslavy nepřišli ani občané Žop

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

INZERUJTE 
V HOLEŠOVSKU

TEL.: 603 488 727
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Oslavy SFK ELKO Holešov

Mapa orientačního běhu v Americkém parku
 Foto | Milan Jonák
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Kulturní servis
VÝSTAVY

1. 7.–25. 9. Letní iluze XIV. 
 (zadní sály zámku)
do 29. června  Výstava nejstarších 
 historických kol v České 
 republice 
 (zámecká galerie)
do 2. října Výstava historických 
 kočárků 
 (zámecká galerie)
do 2. října  Grafiky Jiřího Anderleho 
 (New Drive Club)
do 2. října Čeští ilustrátoři 
 Holešov 2016 
 (zámecká galerie)
do 2. října Boris Jirků Obrazy XXXL
 (zámecká galerie)
do 2. října Malováný zámek 
 (arkády zámku)
do 31. srpna Město a móda (knihovna)

KINO

30. června Děda. Valašský film
 (kino Svět, 17.00)

OSTATNÍ

25. června  Bikemaraton Drásal
 (www.drasal.cz)
22.–23. 7.  Toulavej
 (zámecké nádvoří)
27.–31. 7.  Festival židovské kultury 
 Ha – Makom 2016
3. července  Setkání muzikantů
 (Rymice)
9. července Setkání veteránů
 (zámecká zahrada)
19. července Farmářské trhy
 (nám. Dr. E. Beneše)
30. července  HolešovMAN
 (koupaliště)


