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Město Kroměříž

C1

V Kroměříži jsou na malé ploše soustředěny skvosty světového
umění i architektury, kulturní a přírodní památky a také unikátní
historické sbírky obrazů, mincí či hudebních děl, které tu nashromáždili olomoučtí biskupové a arcibiskupové. Měli zde své letní sídlo
a zásadně ovlivnili vzhled i celkový význam města.
Kroměříž je magicky tajemná
Alena
a panuje v ní výjimečná
atmosféra. Bývá právem nazývána Hanáckými Athénami.
Rozhodně si nenechte ujít
návštěvu kroměřížských
památek, jimž dominuje
Arcibiskupský zámek s nádhernými zahradami. Zámek
i Podzámecká a Květná zahrada jsou od roku 1998 zapsány
na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Jejich historie je
nerozlučně spjata s olomouckými arcibiskupy a jejich
letními pobyty. Co byste při
prohlídce neměli vynechat?
Na zámku najdete bohatě
vyzdobené historické sály
s dobovým zařízením. Kromě
Sněmovního či Manského sálu
musíte určitě vidět i obrazovou galerii, která patří k nejvýznamnějším
galeriím v České republice. Představuje díla významných evropských
malířů od 15. do 18. století, z nichž
nejvýznamnější a nejcennější je
dílo Tiziana Vecelliho pojmenované Apollo a Marsyas. Další důkaz
mistrovství tvůrců kroměřížských
památek spatříte v rotundě
Květné zahrady. Foucaultovo kyvadlo, které znázorňuje otáčení
Země kolem své osy, je jedním
z pouhých čtyř kyvadel tohoto
druhu na světě. Sama Květná
zahrada je výjimečná dobovou
architekturou svých staveb v čele
s kolonádou, bohatou květinovou
výzdobou a řadou vzácných
dřevin. Máte rádi zvířata? Pak si
Lukáš
po prohlídce zámku nenechte
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ujít návštěvu Podzámecké
zahrady. Její součástí je
totiž i zookoutek s opicemi,
papoušky i dalšími druhy
ptáků v čele s pávy, kteří
se pyšně volně procházejí
zahradou, která postupem
let získala nynější podobu
krajinářského parku anglického typu. V někdejším
sídle biskupů a arcibiskupů
nemohou chybět ani ryze
církevní památky. Nad
Kroměříží tak vyčnívají věže
hned tří monumentálních
kostelů. Římskokatolický
farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie pochází
původně z doby raného
středověku, jeho dnešní
vzhled je barokní. Další
barokní chrám, kostel sv. Jana Křtitele, svou dispozicí a tvarem průčelí
navazuje na vídeňský kostel sv. Petra. Raně gotický kostel sv. Mořice byl
vypleněn husity a poškozen ve třicetileté válce, konečnou podobu tak
získal až po následujících opravách a přestavbách. Další dominantou
města je pískovcový sloup
Hana
Nejsvětější Trojice, který
dosahuje úctyhodných
dvanácti metrů a který
postavili kroměřížští měšťané na Riegrově náměstí
z vděčnosti po překonané
epidemii moru roku
1715. Pokud po prohlídce
památek zatoužíte po
odpočinku či procházce,
je pravým místem Bágrák,
rybník ležící nedaleko centra města. Nedaleko něj
vede naučná stezka Hráza
a cyklostezka kolem řeky
Moravy, kterou se dostanete až na frekventovanou
trasu podél Baťova kanálu.
Eva

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Turistické informační centrum
tel.: +420 573 321 408, +420 777 671 116
infocentrum@mestokm.cz, www.kromeriz.eu
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Město Holešov

B2

Na rozmezí Hané a Valašska leží město Holešov, které je nejen správním, ale také průmyslovým a společenským centrem mikroregionu
Holešovsko. Dá se z něj dohlédnout i na Svatý Hostýn.
Natálie, 11 let
Chcete poznat městské
památky? Směle do toho!
Nenechte si ujít prohlídku
místního zámku a úchvatné
zahrady. Holešovský raně
barokní zámek je dominantou města. I když jeho sály
nejsou opatřeny honosným
mobiliářem, zaujme vás
svým poutavým příběhem,
nádhernými stropními malbami, bohatou štukovou
výzdobou i jedinečnou
atmosférou. Okolní zahrada, ve které dřív byla
bažantnice, proháněli se
v ní koně i další zvířata,
je unikátní. Víte proč? Je
jedním z nejvýznamnějších
dokladů užití principů tvorby francouzských zahrad na
Moravě. Park je plný vodních ploch, nádrže tvoří charakteristický
Neptunův trojzubec se středním kanálem na hlavní ose. Další dominantou města je kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí, tedy
pohřební kaplí hraběcí rodiny Rottalů. Hraběcí rodina se zasloužila
o mimořádný kulturní rozmach města, a to zejména v období po

třicetileté válce. Kaple je jedinečným dílem nevídané umělecké
hodnoty. Trojlodní barokní chrám dominuje holešovskému náměstí,
celkový dojem umocňují majestátní sochy světců. Dějiny města jsou
spojovány se silnou židovskou tradicí. Místní Šachova synagoga patří
mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově, ale také v celé České
republice. Protože je dnes jedinou synagogou takzvaného polského
typu, která se zachovala v původní podobě, bývá dokonce označována
za světový unikát. Nese jméno významného učence, rabína Sabbatai
Ben Meir ha Kohena, který je pochován na nedalekém židovském
hřbitově s více než dvěma tisíci náhrobky. A co dál by nemělo ujít vaší
pozornosti? Americký park, který
je ideálním místem pro dětskou
zábavu i relaxaci. Za odpočinkem
i za sportem se v Holešově chodí
třeba na nový Městský stadion
Míru nebo do Smetanových sadů.
Zajímavostí je uprostřed stojící
kaple sv. Kříže, která je poslední
památkou na městský hřbitov,
který se v těchto místech původně
rozprostíral. V létě přijde vhod
pobyt na holešovském koupališti.
Nechybí mu plavecký bazén, dětský bazén a dětský koutek, součástí je veškeré užitečné zázemí.
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
tel.: +420 573 521 111, podatelna@holesov.cz
www.holesov.cz
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Tereza,
13 let

Město Hulín

C2

Kam v Hulíně za poznáním, kulturou i za zábavou? Chcete se inspirovat a pobavit v Hulíně a jeho okolí? Pak byste neměli opomenout
zdejší městské kulturní centrum. Svou činností rozvíjí četné kulturní
a spolkové aktivity ve městě. Inspiruje vás k návštěvě muzea, města
i jeho okolí a poradí, kam se vydat za sportovním vyžitím.
Nikol, 15 let
V Hulíně by pozornosti neměl uniknout kostel sv. Václava, umístěný na
nejvyšším místě ve městě uprostřed
již dávno zaniklého hřbitova. V jeho
blízkosti nepochybně stávala dřevěná tvrz. Srdcem města je upravené
náměstí Míru, kde se dá vydovádět
třeba u pochozí fontány s osvětlenými tryskami. Chtělo by to vody víc?
Pak zavítejte na městské koupaliště.
Leží poblíž centra města a v jeho areálu se nachází i skokanské můstky,
dětské brouzdaliště, hřiště na různé
sporty a prolézačky. Ke správné
letní atmosféře patří také letní kino.
V tom hulínském se během sezóny
v červenci a v srpnu promítá okolo
třiceti filmů. A teď se vydáme za
poznáním místní historie, a to do
Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích. Tento místní rodák byl ve své
době nejvýznamnějším propagátorem moderního polního hospodaření. V muzeu se nachází pět výstavních místností stálé expozice, věnované právě této osobnosti, a další výstavní síň, ve které se pořádají
Terezka, 15 let

krátkodobé výstavy. Když Veronika, 14 let
se řekne Záhlinice, vybaví
se Záhlinické rybníky.
Jsou nejvýznamnější ornitologickou lokalitou
na středním toku řeky
Moravy a významným
hnízdištěm vodních a tažných ptáků. Tvoří je hlavní
rybník Nový, Pláňavský
a Doubravický. Už je toho
všeho na vás trochu moc?
Odpočiňte si v relaxační zahradě u městské knihovny v Hulíně anebo
v růžovém parčíku přímo u městského kulturního centra v obklopení
popínavých i keříkových růží. V samotném kulturním centru se scházejí
různé místní skupiny
občanů všech věkových kategorií, zájmové spolky a kluby.
Městské kulturní centrum Hulín organizuje nejrůznější akce
jako plesy, divadelní
představení pro děti
a dospělé, v létě na
náměstí Pohodové
Katka, 14 let
koncerty, na podzim
Svatováclavské hody, o Vánocích svíčkové koncerty. Oblíbené jsou
také další celoroční kulturně-společenské akce. Na náměstí se nachází
Informační centrum jehož součástí je galerie, kde probíhají různé
výstavy. Kromě toho Terezka, 17 let
centrum nabízí inspiraci k využití volného
času pro místní i pro
návštěvníky města,
které spolu s okolím
stojí za prozkoumání.

Městské kulturní centrum Hulín,
příspěvková organizace
Třebízského 194, 768 24 Hulín
tel.: +420 573 352 800
mkchulin@mkchulin.cz
www.mkchulin.cz
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Pavel,
15 let

-9-

Město Chropyně

C1

S městem Chropyně je spojována dávná pověst o králi Ječmínkovi.
V jeho stopách se vydejte třeba na místní zámek. A věřte nebo ne,
Chrop, jehož jméno se odráží v názvu města, vlastně znamenalo
lenoch či darebák.
Stará osada Chropyně vznikla kolem
Chropovy tvrze a její původ klade
pověst o Ječmínkovi hluboko do
minulosti. Ze soustavy rybníků,
které město obklopovaly, se
dodnes zachoval jen Zámecký.
Od roku 1925 je přírodní rezervací
s výskytem vzácné kotvice plovoucí a největším hnízdištěm racka
chechtavého ve střední Evropě,
nerušeně můžete na všechen běh
života vodního ptactva nahlédnout
z ornitologické pozorovatelny na
břehu Zámeckého rybníka. Na jeho hladině se zrcadlí dominanta
města – chropyňský zámek. Kam až sahá jeho historie? Na starších
základech byl přestavěn kolem roku 1615. Po polovině 19. století z něj
arcibiskup kardinál Bedřich Fürstenberg vytvořil lovecký zámeček.
Turisty do něj láká především unikátní sbírka zbraní

ze 17. století. Mezi místní významné osobnosti patří hudební skladatel Emil Axman a malíř Emil Filla – zakladatel českého moderního
umění a jeden z předních představitelů kubismu ve střední Evropě.
Největším lákadlem je na zámku bezpochyby Ječmínkův sál, připomínající dávnou pověst. Znáte ji? Mluví o Ječmínkovi narozeném
v lánu dozrávajícího ječmene. Když se syna a svou ženu vydal hledat
markrabě a potomek Chropinův, kterého kvůli jeho hýření žena
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opustila, dozvěděl se od poustevníka, že svého syna a ženy není
hoden. Ovšem až bude zemi moravské nejhůře, Ječmínek přijde
s mocí velikou a pomůže lidu
svému. Markrabě ztrátu
nevydržel, vrátil se do
hradu a ze zoufalství se
vrhl do zámecké studny.
Naproti zámku stojí barokně upravený farní kostel
sv. Jiljí. Na opačném konci
náměstí, které si zachovalo
svůj původní ráz minulého
století, se nachází další
vodní plocha. Tentokrát jde
o skromný zbytek kdysi
více než stohektarového rybníka Hejtman.
Kousek od něj najdete
akvadukt – křižovatku
dvou vodních toků.
V horkých dnech uvítá všechny městské
koupaliště. Krásné
hanácké kroje nepatří minulosti. Folklór
stále žije, a to nejen při
Hanáckých slavnostech
Jan Sviták
nebo oslavě hodů.
Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně
tel.: +420 573 500 730, e-podatelna@muchropyne.cz
www.muchropyne.cz
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Obec Zborovice

D1

Jirka

Pod vrcholem Troják se v pahorkatém kraji na východě Litenčických
vrchů rozprostírá obec Zborovice. Její historie je spojena s cukrovarnictvím. Z významných rodáků lze jmenovat třeba světově
uznávaného kardiologa Milana Šamánka.
Původní název obce Sborowicz byl odvozen od jména majitele první
zdejší starobylé hospodářské usedlosti. Osada vyrostla kolem staré
kupecké stezky, která dodnes tvoří hlavní průtah obcí. V polovině
19. století přešlo celé zdejší panství do rukou bohatých průmyslníků.
Kája

navštěvoval v minulosti právě tuto školu. Je zároveň člověkem s historicky prvním titulem čestný občan obce Zborovice. Zachránil mnoho
dětských srdcí. Při odhalování desky se sešla spousta lidí. Stejně tak
tomu bývá také při jiných kulturních a společenských událostech
v obci. K nejoblíbenějším slavnostem se řadí hody spojené se širokým
kulturním vyžitím pořádané každoročně ke konci srpna. Ve znaku
obce lze spatřit klasy představující uznávanou odrůdu ječmene, která
se tu kdysi vyšlechtila. Zobrazené žaludy poukazují na dubové lesy,
kterými byla vesnice dříve obklopena.

Abraham Popper tu dal v roce 1850 postavit jeden z vůbec prvních
cukrovarů na Moravě. Zasloužil se také o pěstování cukrové řepy ve
zdejším úrodném údolí. Tehdy šlo o úplně novou zemědělskou plodinu. Právě kvůli převozu cukrovarnických řízků byla roku 1881 Jonášem
Friessem postavena železniční trať ze Zborovic do Kroměříže. Pan
Friess v obci nechal vybudovat i tři rybníky jako zásobárny vody
pro cukrovar. Tyto rybníky, zvané Podlavčí, se dnes staly příjemným
místem k odpočinku. Od roku 1947 je z cukrovaru továrna známá
v současnosti jako Pilana. Místní domov pro osoby se zdravotním
postižením a kdysi domov důchodců vznikl z areálu původního
Starého a Nového zámku. V parku tam stojí i hrobka rodiny Friessů
coby někdejších majitelů panství. K nejvzácnějším rostlinám v zámeckém parku patří platany javorolisté, z nichž největší dosahuje výšky
26 metrů a jeho kmen má obvod téměř 5 metrů. To už je pořádný
kousek, co říkáte? Rostou tam i červené buky, borovice vejmutovky,
javory jasanolisté a další krásné stromy. Na návsi stojí dominanta
obce – katolický kostel sv. Bartoloměje. Na budově místní základní
školy byla odhalena pamětní deska na počest zdejšího rodáka
a světově uznávaného kardiologa profesora Milana Šamánka, který
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Obec Zborovice, Hlavní 37, 768 32 Zborovice
tel.: +420 573 369 101, obeczborovice@c-box.cz
www.obeczborovice.cz
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Ondřej

Obec Chvalčov

A2

Na úpatí hory Svatý Hostýn, v údolí mezi trojvrším Svatý Hostýn, Obřany
a Javorník, se rozkládá obec Chvalčov. Rád tu pobýval český malíř Hanuš
Schwaiger, který měl zálibu v kreslení pohádkových abstraktních postav,
skřítků, vodníků, Krakonošů a dalších. Potkáte je tady?
Ve svahu nad obcí dodnes stojí
Marie, 8 let
Schwaigerova chata, známá
také jako Schwaigrovka.
Postavena byla v polovině
19. století podle tyrolského
vzoru a od té doby se její
vnější vzhled téměř nezměnil.
Prochází ovšem rozsáhlou rekonstrukcí. Zpočátku sloužila
jako hájovna a horní patro
se využívalo jako zázemí pro
panstvo, které se scházelo
při honitbách. Když se baron
Laudon ze zámku v Bystřici pod
Hostýnem dozvěděl o malíři
Schwaigerovi, který pobýval
ve Chvalčově, zařídil mu pronájem horního patra hájovny.
Zajímavostí je, že malíř se
přátelil s tehdy ještě neznámým budoucím prezidentem Masarykem.
O jeho zdejších stopách se dozvíte na Chodníku Masarykových – naučné turisticko-historické stezce s osmi informačními tabulemi s popisem
zdejší historie, zajímavostí, fauny i flóry. Dlouhá je devět kilometrů,
začíná u zámku v Bystřici pod Hostýnem. Náš první prezident strávil s rodinou prázdniny ve Chvalčově v nynějším čísle popisném 401. Z dalších

Antonie,
10 let
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Anežka, 9 let

zajímavostí si nenechte ujít kapli sv. Cyrila a Metoděje, nacházející se
na svahu nad obcí. Do její věžičky byl zavěšen zvon vážící 34 kilogramů.
Z historických památek je významná zřícenina hradu Obřany anebo
křížová cesta navržená architektem Dušanem Jurkovičem
na Svatém Hostýně. Hora
tohoto jména s bazilikou
Nanebevzetí Panny Marie
se nachází na území obce,
je nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem
na Moravě. Na území obce
Matias, 9 let
najdete několik přírodních
rezervací a lákavých značených cyklistických a turistických tras – přístupová cesta například vede z obce na
rozhlednu Kelčský Javorník. Chvalčov
je rekreační oblastí s rozvinutou
chatovou zástavbou a několika rekreačními středisky. Chcete zabrouzdat
do historie obce? Pak vězte, že cesta
to bude daleká. Osídlení katastru obce
je pradávné, ovšem o přesném vzniku
vesnic Chvalčov a Chvalčovská Lhota,
které současnou obec tvoří, se toho
s jistotou mnoho neví. Jisté je, že historie je spojena s obřanským hradem
a bystřickým panstvím.
Anička, 9 let
Obec Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov
tel.: +420 573 379 770, obec@obec-chvalcov.cz
www.obec-chvalcov.cz
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Městys Litenčice

E1

Městys Litenčice se rozkládá uprostřed Litenčické pahorkatiny.
Součástí je také obec Strabenice. Pochlubit se může řadou zajímavostí.
Jižně od obce se na ploše
téměř sedmdesáti hektarů rozprostírá přírodní
rezervace Strabišov-Oulehla. Původně lesostep je porostlá jehličnatým a smíšeným lesem.
Roste zde řada vzácných
a chráněných druhů rostlin. Nad městysem se vypínají dva nejvyšší vrchy
Litenčické pahorkatiny,
a to Kleštěnec a Hradisko. Na oba se z obce dá podniknout pěkný
výšlap. Vyrazíte? Cesta do historie vás zavede až do roku 1141, ze kterého se dochovala první písemná
zmínka o Litenčicích, a ještě mnohem dál. Archeologický výzkum
na návrší Obecnice totiž objevil
153 hrobů z období Velkomoravské
říše. Původně byla ves církevním
majetkem, poté patřila drobné
šlechtě. Její majitelé se často střídali až do roku 1713, kdy ji zakoupil rod svobodných pánů z Thonsern.
Jejich potomky byli Podstatští z Prusinovic, kteří panství drželi až
do roku 1948. Vraťme se však do současnosti a pojďme objevovat
místní pamětihodnosti. K těm nejvýznamnějším patří místní zámek
z roku 1437. Tvoří ho dvoupatrová budova s hospodářskými staveními

v empírovém stylu s raně barokním vstupním portálem. Po druhé
světové válce v něm byla zřízena
zemědělská škola, později depozitář muzea. Po revoluci v restitucích byl rodině Podstatských
zámek vrácen, kde v současnosti
také bydlí. Zámek ani zámecký
park sice nejsou veřejnosti přístupné, ostatní pamětihodnosti
Litenčic ovšem vše vynahradí.
Na co se zaměřit? Třeba na nepřehlédnutelný kostel sv. Petra
a Pavla na okraji obce postavený
někdy kolem roku 1700 podle plánů architekta italského původu,
který se jmenoval Giovanni Pietro
Tencalla. V českých zemích je
tento architekt známý především
svým působením na Moravě ve službách olomouckých biskupů. Působil
také jako císařský stavitel ve Vídni. Dochovaný soubor památek doplňuje kaple Panny Marie a kříž u kostela s plastickým korpusem Krista.
Kostel spolu se zámkem, stojícím na protilehlém svahu, tvoří historické
a urbanistické jádro obce. Ve svahu si lze prohlédnout také památkově
chráněnou budovu fary. Její okna jsou orámována a zdobena šambránami, které jí dodávají na půvabu. Původní součástí farního komplexu
býval také přístavek a hospodářské budovy. Ty byly v průběhu doby
odstraněny. Barokní fara s klasicistními úpravami je s prostranstvím
kostela spojena visutou lávkou.

Městys Litenčice, Litenčice 97, 768 13 Litenčice
tel.: +420 573 374 017, obec.litencice@seznam.cz
www.litencice.com
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Obec Loukov

Verunka

A2

V podhůří nejvyšší hory Hostýnských vrchů Kelčského Javorníku se
rozprostírá Loukov. Poloha obce je ideálním předpokladem pro provozování mnoha sportovních a odpočinkových aktivit po celý rok.
Ze vsi je to blízko k mnoha značeným turistickým, běžeckým i cyklotrasám. Před budovou místního obecního úřadu dokonce začíná
a končí trasa pro nordic walking. Nejvýznamnější historickou památkou vesnice je barokní kostel sv. Václava z roku 1620. Najdete tu
také památnou sochu sv. Vavřince a několik kamenných křížů. Věříte
Jája

a našlo se tu mnoho archeologických nálezů. Jak asi vznikl název současné obce? Patrně od staročeského slova luka ve smyslu travnatého
místa v lese. Zdejší obyvatelé v minulosti žili z výnosů z nevelkých
políček a zejména z přítomnosti lesa. Vedle těžby dřeva jim obživu
poskytoval i sběr lesních plodů a hlavně pastevectví právě na četných pasekách, kterým obec za své jméno vděčí. Na rozdíl od blízkých
Libosvár, které jsou součástí obce, tu nikdy nestála opevněná tvrz.
Nepřehlédnutelná je věž místní hasičské zbrojnice.
pověstem? Pak vězte, že v tatarské kapličce Na Výpustně ze 12. století
se údajně nacházejí ostatky jakési tatarské princezny. V suterénu
obecního úřadu je možné prohlédnout si muzejní expozici Svatby
na Záhoří. Zajímavostí jsou také místní doly ze 16. století. Jedná se
o jámy vyhloubené v pískovcových skalách, které v minulosti sloužily
nejen k uskladnění ovoce a zeleniny, ale také jako úkryty před požáry
a bojovými nájezdy. Ostatně celé území obce je značně podkopané

Míša
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Libosváry

Historie starobylé vesničky Libosváry, která je součástí Loukova, se
začala psát už v roce 1146.
Libosváry patří k nejstarší obci na
Záhoří, narodil se zde slavný záhorský zbojník Antušek z Libosvár.
V minulosti obcí procházela velmi
významná jantarová stezka od
Středozemního moře až k Baltu. Co
vesnici zdobí dnes? Třeba kaplička
sv. Anny. Mezi Libosváry a Loukovem
stojí také majestátní dub Na
Záhonkách. Jeho stáří se odhaduje
minimálně na 250 let. Starobylou
záhorskou obcí protéká potok
Libosvárka, který pramení ve svazích
Kelčského Javorníku. Je zde také vybudován rybník pro rybolov a rekreaci.
Kromě toho prochází obcí cyklotrasa
přímo vybízející k výletům.
Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov
tel.: +420 573 390 121, obec@loukov.cz
www.loukov.cz
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Lenička

Obec Rajnochovice

A3

Rajnochovice jsou vysoce atraktivním centrem a oázou klidu v srdci
Hostýnských vrchů. Víte, co jsou klauzy a že se tudy ve velkém plavilo dříví? A tušili jste, že tu mají i takzvanou valašskou katedrálu?
Pojďme objevovat!
Rozmanitá obec obklopená lesy má na svém území
i Kelčský Javorník, jednu
z mnoha zdejších přírodních rezervací a také stejnojmenný nejvyšší vrchol
Hostýnských vrchů. Po
točitém schodišti se dá
vystoupat na rozhlednu,
stojící na vrcholu. Za
pěkného počasí si užijete
nádherné výhledy na celé panorama Hostýnských vrchů, převážnou
část Brd, Javorníků, Vsetínských vrchů, Vizovických vrchů a Oderských
vrchů. Jako na dlani budete
mít takzvanou Moravskou
bránu s městem Hranice na
Moravě, údolí říčky Bečvy
a městečko Kelč, které
hoře dalo jméno. Největším
bohatstvím obce vždy byly
a dodnes jsou lesy. Část
těžby dřeva se zpracovávala
na šindel, část se tesala na
stavební účely, v milířích se pálilo dřevěné uhlí, vyráběly se loukotě
na kola a kolovrátky. Základní otázkou ovšem bylo, jak dřevo z lesů

Adriana

dopravit na pilu. Nesváželo se, ale plavilo. Aby se zvýšil tok vody,
byly vybudovány malé přehrady zvané klauzy. Jedna z nich bývala na
horním toku Juhyně. Klauza byla postavena jako nádrž pro zachycení
přebytků vody pro příležitostné plavení dřeva. Podle průtočného
profilu vodního koryta šlo s velkou pravděpodobností o dřevo rozřezané na polena, delší kmeny by se v četných zákrutech Juhyně příčily.
Od roku 2007 je cílem Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní
železnice z.s. připomenout provoz bývalé Arcibiskupské lesní železnice, která byla provozována v Rajnochovicích v letech 1905 až 1921
a sloužila k dopravě kulatiny z oblasti Kelčského Javorníku na pilu.
Nejvýznamnější historickou architektonickou památkou Rajnochovic
je místní kostel. O stavbě toho současného, zasvěceného Narození
Panny Marie a svaté Anně, rozhodl olomoucký kardinál Wolfgang ze
Schrattenbachů na žádost místního faráře. Je poutním místem a barokním architektonickým skvostem.
Pro své úctyhodné
rozměry bývá nazýván valašskou katedrálou. Ke vchodu
vede široké kamenné schodiště, pod
vchodem je umístěn
kardinálův erb, nad
ním sluneční hodiny
a po stranách sochy.
Obec Rajnochovice, Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice
tel.: +420 573 391 263, obec@rajnochovice.cz
www.rajnochovice.cz
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Město Bystřice pod Hostýnem

A2–B2

Na úpatí Hostýnských vrchů leží Bystřice pod Hostýnem. Městem
protéká říčka Bystřička, která ho dělí na dvě poloviny a zároveň jej
spojuje množstvím mostů a můstků. Město proslulo tradicí nábytkářské výroby, která zde dodnes převládá.
Podhorské městečko dosáhlo
velkého rozkvětu po roce 1861,
kdy zde německý průmyslník
Michael Thonet založil továrnu
na ohýbaný nábytek. Svého
času to byla největší továrna
v Evropě. Rozšíření průmyslové
výroby znamenalo příliv dělníků, nových obyvatel a v roce
Madlen
1864 mohla být Bystřice prohlášena městem. Díky Thonetům sem byla v roce 1882 zavedena železnice.
Výstavná Thonetova vila tehdy vznikla jako obytný dům a v současnosti
Anna tam najdete moderní prodejní
expozici sedacího nábytku.
Dominantami města jsou kostel
sv. Jiljí na Masarykově náměstí
a rozsáhlý komplex bystřického
zámku na druhé straně řeky.
Zámek je zajímavou ukázkou různých stavebních stylů a navštívit
tu můžete městské muzeum
s expozicí historického ohýbaného nábytku, expozici napoleonských
vojáků nebo keramiky. Konají se tu
výstavy a ve svátečním sále koncerty
klasické hudby i svatební obřady.
Říčka Bystřička protéká i největším
městským parkem Zahájené, kde si
odpočinete a skvěle zasportujete.
Nachází se v něm koupaliště, minigolf, dětské hřiště, tenisové kurty
a fotbalový stadion. A kam v okolí?
Je toho spousta! Hory jsou protkány
sítí přírodních cyklotras, které vás
zavedou na zajímavá místa – na Tesák,
Troják nebo na tajuplné mariánské
poutní místo Sv. Hostýn s bazilikou
Nanebevzetí P. Marie a starou kamennou rozhlednou.
Kateřina

Město Bystřice pod Hostýnem
Městské informační centrum
Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 573 501 901, info@mubph.cz, www.bystriceph.cz
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Obec Cetechovice

E2

Na severním úpatí pohoří Chřiby leží obec Cetechovice a nad ní skalní
útvar Mramůrka. Jeho název připomíná místní těžbu mramoru, který
si vysloužil značnou proslulost nejen v české zemi.
Karel, 10 let
Po hřebenech okolních
chřibských hor vede cesta
dělící cetechovský les od
buchlovského lesa. Přímo
nad obcí se tyčí kopec
Pláňava, Jankův kopec,
Vlčák a na západní straně
kopec Chlum. Nejvyšší je
Brdo, vysoký 587 metrů.
Vedle Mramůrky je ukryta
Studýnka Panny Marie. Jen
považte, zásobuje vodou celou obec a její pramen nikdy nevysychá!
Z druhé strany kopce pramení voda pro Chvalnov. A víte, že pod
Studýnkou Panny Marie najdete také Mořské oko? Jde o přírodní
útvar, kde vyvěrá další
pramen. V katastru obce
se nacházejí prastaré
vápencové lomy a kromě vápence v nich italští dělníci od roku 1680
těžili kvalitní mramor.
Tento lom byl dokonale
vytěžen. Velmi dlouhá je
i historie samotné obce.
Karel, 10 let První zmínky jsou z roku
1131 a Cetechovice jsou tak jednou z nejstarších obcí okresu Kroměříž.
Během svých dlouhých dějin byly několikrát prodány – místní kroniky
hovoří o tom, že to bylo celkem 36krát! Kdysi tu stávala i vodní tvrz,
a to v místě nynějšího zámku. Také na ní se vystřídalo několik majitelů. Dáte-li se do hovoru s místními lidmi, možná zjistíte, že v řeči
některých je slyšet valašské
Michaela, 14 let
nářečí. Když totiž vesnici
v minulosti postihl mor
a všichni vymřeli, tehdejší
hrabě potřeboval lidi na
práci, jezdil po okolí a sbíral sedláky i nevolníky
a další osadníky pro své
panství. Tehdy sem přišli
převážně lidé z Valašska.
Obec Cetechovice, Cetechovice 45, 768 02 Zdounky
tel.: +420 573 368 081, obec@cetechovice.cz
www.cetechovice.cz
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Obec Jarohněvice

D1

Jarohněvice jsou malou obcí ležící při staré hradské silnici
z Kroměříže do Zdounek a Kyjova. Rozkládají se na okraji úrodné
Hané, ohraničené prvními vyvýšeninami zalesněných Chřibů.
Viktorka, 13 let
Baví vás archeologie
a vykopávky? Pak vás
jistě potěší, že v okolí
vsi se dochovaly zbytky
opevněného hradiska,
sídliště a pohřební
mohyly, které svědčí
o dávné historii zdejšího
osídlení. Od té doby si
vesnice ležící hned vedle
Kroměříže prošla dlouhým a často spletitým vývojem. Převážně bývala církevním majetkem, připojeným ke kroměřížskému biskupskému
statku. Dlouhá je i historie
zdejšího školství, škola zde
byla založena již v roce
1780. V nepřehlédnutelné
budově při hlavní silnici,
protínající obec, sídlí zdejší
obecní úřad. Budete-li se
držet cyklotrasy, za chviličku se od něj dostanete do
středu obce, kde stojí pěkJolanka
ná kaplička sv. Floriána,
patrona hasičů. Chloubou obce je
biocentrum vybudované v roce 2008.
Tvoří ho dvě malé tůňky, jeden větší
rybník a přepouštěcí malý rybník.
Vedle biocentra se rozprostírá menší
lužní les a poblíž byl také vybudován
objekt využívaný pro kulturní akce
a sportovní účely. Jaká hřiště byste tu
našli? Venkovní travnaté, víceúčelové
i speciální dětské. Nové sportoviště
bylo dokončeno v roce 2016. Památkou
lidové architektury je jarohněvický
mlýn ze 14. století. Jisté je, že nezávisle
na změnách majitelů a okolních dědičných statků měl tento svobodný mlýn
vždy zvláštní postavení. V současné
době slouží mlýn k bydlení.
Verunka, 8 let
Obec Jarohněvice, Jarohněvice 83, 768 01 Jarohněvice
tel.: +420 573 361 017, obec@jarohnevice.eu
www.jarohnevice.eu
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Město Koryčany

F2

Koryčany jsou neodmyslitelně spjaty s hradem Cimburk, založeným
ve 13. století. Do dnešních dnů se dochoval v podobě rozsáhlé zříceniny. Dominantami města jsou zámek a kostel.
Město leží na úpatí Chřibů
a patří k němu také části
Lískovec, Blišice a Jestřabice.
Víte, jak vypadá ohýbaný nábytek? Právě jeho vynálezce
Michael Thonet zde roku 1856
založil továrnu na jeho výrobu. Pro svou rodinu nechal
postavit reprezentativní vilu
Eva, 17 let
na počátku 20. století, které
se někdy kvůli jejímu aktuálně neutěšenému stavu přezdívá Spící
kráska. Vše se schyluje k tomu, aby dostala nový život. Někdy se jí
říká také zámeček. Nepleťte si ji ovšem se zdejším zámkem. Ten byl
původně tvrzí a panským sídlem, v uplynulých desetiletích sloužil jako
knihovna, sklad textilu nebo jako střední škola pro kuchaře a číšníky.
Současný majitel zámku přemýšlí nad jeho společenským využitím. Pro
návštěvníky je sice běžně
nepřístupný, vše ovšem
vynahradí krásný rozlehlý okolní park, který byl
navíc nedávno revitalizován. Historie Koryčan se
začala psát podle písemných pramenů roku 1320
a už v roce 1349 se o nich
mluvilo jako o městečku.
K nejstarším stavbám
Karolína, 13 let
ve městě patří kostel
sv. Vavřince, stojící přímo na náměstí. Prochází kolem něj i zdejší cyklotrasa. Jedna z vícera značených turistických tras vás z města dovede
na zříceninu hradu Cimburk.
Součástí prohlídky je vyhlídka
ze šíjové hradby na hřebeny
kopců úchvatných Chřibů.
Na Cimburku i ve městě se
pravidelně pořádají zajímavé
akce. V letních měsících vám
jistě přijde vhod návštěva
zdejšího koupaliště.
Kristýnka, 10 let

Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany
tel.: +420 573 500 999, mesto@korycany.cz
www.korycany.cz
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Obec Kostelany

D2

Vesnice Kostelany byla založena asi ve 14. století na území patřícím
královskému hradu Buchlov. Má pestrou a zajímavou minulost i současnost. Kromě toho se může pochlubit skutečně výjimečným okolím.
Těm, co holdují turistice,
nabízí obec v okolních
chřibských lesích místo
k procházkám nebo
náročnějším výletům.
Obyvatelé i návštěvníci
si tu užívají čisté ovzduší
a naprostý klid. Kostelany
se rozkládají na severovýchodním výběžku pohoří
Chřiby a ze tří stran jsou
Jan
obklopeny pěknými lesy.
Otevřenou krajinou na severovýchodu je vidět modravý profil Svatého
Hostýna. Odkud si výhled do krásného okolí nejlépe vychutnáte?
Z obecní vyhlídkové věže.
Valerie
Jednoduchá dvoupatrová
pětimetrová stavba pochází z roku 2014 a nabízí
nezapomenutelný kruhový výhled z otevřeného
ochozu. Stojí na nejvyšším
místě zdejšího ranče. Těm,
co mají rádi historii, může
příjemná vesnice nabídnout návštěvu několika mohylových pohřebišť,
smírčí kříž i lesní rezervaci. Nepřehlédnutelná je
budova místní základní a mateřské školy, dostavěná roku 1908. Předtím se děti k učení scházely
v domě se současným popisným číslem 85. Lze
ji považovat za školu rodinného typu, kde se
všichni znají. Sportovní nadšenci ocení, že ve
vsi je sportovní hala se dvěma tenisovými kurty
a posilovnou. K relaxaci po sportovních aktivitách
poslouží třeba místní sauna či sportovní bar.
Odkud se vzalo jméno obce? Není to zcela jasné,
jisté ovšem je, že má starobylý původ. Nejspíš
je odvozeno od lidí z kostela nebo opevněného
místa – kastelu. Podle lidové pověsti pochází
název od kostelíku, jenž zde v dávné době stával
při hradské cestě.
Obec Kostelany, Kostelany 48, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 367 020, kostelany@c-box.cz
www.obeckostelany.cz
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Lucie

Obec Kurovice

C2

Kurovice jsou poprvé zmiňovány v roce 1275. Už tenkrát zde stávala
tvrz. Po několika obnovách a přestavbách se z ní v průběhu staletí
stalo významné sídlo nižší šlechty.
Farní kostel sv. Kunhuty,
Madlenka
nacházející se na návsi,
vesnici dominuje dodnes.
Uvidíte ho zdáli. A za ním
naleznete majestátní budovu hradu. Probíhá jeho
rekonstrukce a využívá se
na různé akce jako pálení
čarodějnic, Halloween či
oslavy adventu. Známé
jsou již tradiční Historické
dny, kdy tu můžete vidět šermířská vystoupení, vojenské ležení
anebo si užít prohlídku s výkladem. Jak se k hradu dostat? Je to
snadné. Přímo k němu vede značená cyklotrasa. Ve své dlouhé historii
byla tvrz/hrad několikrát zničena a obnovována, často také měnila
majitele. Byli mezi nimi i páni
z Vrchlabí, jejichž erby se dochovaly v pokojích v prvním
patře, nebo např. Zoubkové
ze Zdětína. Cenná je i kamenická výzdoba uvnitř
objektu. Obec spadá do
mikroregionu Holešovsko
a má spíše agrární charakter.
Zároveň vybízí k odpočinku,
Madlenka
sportování třeba na místním
hřišti a procházkám po okolí. Jednou ze zdejších přírodních památek
je Kurovický lom, založený původně k těžbě vápence. Těžba byla několikrát pozastavena a znovu obnovována. Ve vápence v nedalekém
Tlumačově se z vápence vyráběl cement známý pod názvem „kurovina“. Dnes už se v lomu
netěží, ale je unikátní
geologickou lokalitou
a jakýmsi biologickým ostrovem, na kterém rostou
teplomilné druhy rostlin
a žijí silně ohrožené druhy
plazů. Za pozornost stojí
i kříž střežící místní hřbitov na okraji obce.
Madlenka
Obec Kurovice, Kurovice 68, 768 52 Míškovice u Holešova
tel.: +420 573 350 711, obec@kurovice.cz
www.kurovice.cz
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Obec Osíčko

A2

Dnešní obec Osíčko vznikla roku 1951 sloučením dvou vzájemně blízkých vesnic Osíčko a Příkazy, které po staletí dělil pouze začínající
tok říčky Moštěnky.
Vesnice leží v údolí pod Kelčským
Eliška, 9 let
Javorníkem a nevysokými, zato
majestátními Hostýnskými vrchy.
Na vrcholu Kelčského Javorníku se
od roku 2015 tyčí 35 metrů vysoká
rozhledna. První historická zmínka,
ve které jsou zmíněny obě obce
současně, pochází z roku 1360. Z ní
se dozvídáme, že obě obce vlastnil
Zdeněk z Domaželic a v tom roce je
prodal olomoucké kapitule. Ozdobou
vesnice jsou hned dvě kapličky – kaple Navštívení Panny Marie v samém
srdci vsi v bývalých Příkazích, jejíž
oltář z roku 1925 zároveň slouží jako
pomník padlých v první světové
válce, a kaple Panny Marie Pomocnice, která je chráněnou památkou a byla postavena v 18. století. K místním pamětihodnostem
se řadí také sochy Panny Marie Svatohostýnské, socha sv. Terezie
a tři pískovcové kříže. Na budově školy byla v září 1930 odhalena
pamětní deska – památce Antonína Kozáka, poručíka 32. pěšího pluku
italských legií. V létě k návštěvě láká koupaliště. Na co se můžete
těšit? Na bazén se skluzavkou
a vyhřívanou vodou, vodním
sloupem, perličkovou koupelí,
masážní lavicí, širokým chrličem,
hřibem i 66 metrů dlouhým
tobogánem. V areálu koupaliště
se nachází i víceúčelové hřiště.
V nedávné minulosti vesnice získala několik prestižních ocenění
a titulů, jako třeba první místo
v soutěži Vesnice roku Zlínského
kraje, kde získala Zlatou stuhu,
a v celostátním kole se umístila
na druhém místě. Opakovaně
byla oceněna Zelenou stuhou za
péči o zeleň a životní prostředí,
navíc získala diplom Zlatá cihla
za nové autobusové zastávky.
Vašek, 11 let

Obec Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 573 390 227, obec@osicko.cz
www.osicko.cz
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Obec Prusinovice

B2

Až uvidíte směrovku na Rohálov, měli byste vědět, že nedojedete
do Rohálova, ale do Prusinovic. I když se obci v minulosti říkalo
různě, dávno už to neplatí a označení zůstalo, až na výjimky, jen
jedno: Prusinovice.
Také byste měli vědět, že návsi se tu říká Zámčisko. Původně zde
stávala tvrz pánů z Víckova založená po polovině 15. století. A nebyla
jediná. První doložení vlastníci vsi Podstatští z Prusinovic sídlili na
zdejším hrádku jménem Kasařov, jehož pozůstatky jsou poblíž vsi
vidět dodnes. Roku 1460 své panství prodali pánům z Víckova, kterým
se také říkalo páni Prusinovští. Těm však byl majetek po roce 1600
odebrán a obec darována knížeti z Lobkovic. Lobkovicové své zdejší
panství v polovině 17. století prodali Janu Rotálovi. Jak je vidět, obec
v minulosti vystřídala řadu majitelů. Dnes žije bohatým spolkovým,
společenským a sportovním životem. Vyhlášený je například únorový
silniční běh na deset kilometrů známý jako Rohálovská desítka.
Natálie

V obci stojí hned dva kostely. Kostel sv. Kateřiny je dominantní
a působivá stavba z roku 1601, určitě ho nepřehlédnete. Druhým je
kostel Českobratrské církve evangelické. Boží muka umístěná v polích
u obce jsou sice jen drobnou církevní památkou, fungují však jako
velmi důležitý orientační bod. Poznáte podle nich, že už se blížíte do
Prusinovic? Ukrytý na faře je naopak dřevěný kříž – cenná řezbářská
práce z 18. století. Vaší pozornosti by neměla uniknout Dubina – přírodní památka s přirozenou dubohabřinou neboli dubohabrovým
hájem. Vyskytuje se v ní i třešeň křovitá.
Obec Prusinovice, Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice
tel.: +420 573 386 125, info@prusinovice.cz
www.prusinovice.cz
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Obec Přílepy

B2

Poslechněte si dlouhou historii obce Přílepy a užijte si její krásné okolí,
které skýtá nekonečné možnosti pro pěší i cykloturistické túry.
Vesnicí prochází několik značených
Hynek, 9 let
tras. S městem Holešov je spojena
stezkou pro cyklisty, pěší a in-line
bruslaře. Okolní lesy lákají na túry
i houbaření, zarybněná retenční nádrž
Mojena na okraji Petřejovského údolí
nabízí možnosti pro odpočinek i sportovní aktivity. To vše v atraktivní krajině na rozhraní kopcovitého Valašska
a úrodné Hané, kde obec tvoří pomyslnou bránu do Hostýnských vrchů.
A jak je to s tou historií? Vznik Přílep
se datuje k roku 1272, i když první
osídlení se připomíná už v 9. století,
a to v místech za současnou vsí u potoka Mojena. V průběhu staletí se zde
vystřídalo mnoho vlastníků.
Marie, 10 let
Nejvýznamnější z nich byli
manželé Komínkovi a rod
Seilern-Aspang. Za jejich
působení vznikl přestavbou
tvrze zámek s rozsáhlým
parkem. Už víte, co má obec
ve znaku? Ano, hranolovitou zámeckou věž, místní
dominantu. Díky rozsáhlým
úpravám se park stal odpočinkovou
zónou s oblíbeným dětským hřištěm.
Zajímavostí je, že tu po dobu třiceti
let fungovala porodnice, ve které se
narodilo téměř 21 000 dětí. Dnes je
zámek i s přilehlým parkem centrem
společenského a kulturního dění. Za
působení šlechty vznikla také řada
kulturních památek. Objevte kříže
na návsi a na okraji obce anebo kapli
Panny Marie na okraji lesa. Výraznou
stavbou uprostřed obce je škola z počátku 20. století, která se díky přestavbě stala moderním a nadstandardně
vybaveným školským zařízením.
Obec Přílepy, Přílepy 4, 769 01 Holešov
tel.: +420 573 397 992, obec@prilepy.cz
www.prilepy.cz

- 30 -

Aneta, 10 let

Obec Skaštice

C1

Skaštice s více než 755 let dlouhou historií mají podobu návesní
vesnice. Na pěkné návsi dnes stojí kostel sv. Floriána a všude v okolí
se rozkládá úrodná hanácká krajina.
Adriana
V obci je nepřehlédnutelná
budova zdejší školy, která je
kulturní památkou. V dnešní době se využívá jako
mateřská škola, knihovna
i tělocvična. V minulosti byl
každodenní život obyvatel
vesnice spojen především
s prací na hospodářství.
Svou vesnici lidé opouštěli
jen málokdy. Jedním z místních občanů, který ji na delší dobu opustil, byl staříček Ignác Pospíšil.
Vydal se na pouť až do Říma a své postřehy písemně v hanáckém
nářečí zaznamenal. Syn František Pospíšil zdědil otcovy cestovatelské
touhy a při cestách za
svými zájmy o tance,
Adéla
písně, kroje a nářečí se
dostal nejen do mnoha
evropských zemí, ale
setkal se i s indiány.
Jak spletitou historii asi
mohly mít zdejší kostelní
zvony, které vždy místní
život doprovázely? Roku
1943 byly dva z nich odebrány a místo nich byl
pořízen zvon Maria vážící 230 kilogramů. Zvon Václav je o polovinu
lehčí a pochází z roku 1992. Nejstarší zvon, který se však již nepoužívá, je z roku 1728 a byl pojmenován Jan Nepomucký. Zvláštností je, že
kostel vlastní samotná obec.
Kromě kostela se v ní nachází také několik drobných
církevních památek – pět
kamenných křížů, čtyři mariánské sochy, socha sv. Anny
a boží muka. Nezapomeňte
si prohlédnout dům s číslem 18, na kterém byla
obnovena původní fasáda
s motivy Cyrila a Metoděje.
Obec Skaštice, Skastice 113, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 337 357, ou@skastice.cz
www.skastice.cz
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Beáta

Obec Soběsuky

D2

Soběsuky jsou jedinou obcí ve Zlínském kraji,
která se skládá ze tří částí a má méně než pět
Daneček, 5 let
set obyvatel.
Mnoha lidem se při jménu
vsi vybaví škola, kterou
svého času až do
roku 1975 navštěvovalo
mnoho
dětí ze širokého
okolí. Dnes školní
budova bohužel
chátrá. Návštěvníci do
oblasti s oblibou přijíždějí za krásnou přírodou a širokými možnostmi cyklistických výletů. Přestože oficiální
cyklotrasa obcí neprochází, potkáte tady spoustu cyklistů, které neodstraší chřibské kopce a zkouší, jestli by zvládli legendární MTB závod „Chřibská 50“. Obec je ideálním startovacím bodem pro túry do
okolních lesů, leží totiž v blízkosti chráněné krajinné oblasti Chřiby
a nabízí nádherné výhledy do okolí. Odkud si je užít? Za každou místní částí – Soběsuky, Milovicemi i Skržicemi – je umístěno posezení,
odkud se krásně pozoruje nejen klidná okolní krajina, ale i západy
slunce. V obci se každoročně pořádá množství kulturních, společenských a sportovních akcí jako třeba oblíbený masopustní průvod, karneval pro děti, hasičsko-josefovský ples, muzika pro ženy ke svátku
matek, dětské dny, mikulášská nadílka či hodová zábava. Na přípravě
se organizačně podílejí obecní spolky sbor dobrovolných hasičů,
Svaz zahrádkářů a Myslivecké
Anetka, 5 let
sdružení. V Soběsukách stojí
za pozornost zrekonstruovaná zvonice sv. Floriána
a výklenková kaplička
Poklona sv. Floriána, která
byla zapsána do seznamu
kulturních
památek
Jihomoravského kraje.
Ve Skržicích stojí zvonice
sv. Panny Marie a v sousedních Milovicích kaple
sv. Jana Křtitele.

Obec Soběsuky, Soběsuky 23, 768 02 Zdounky
tel.: +420 573 367 065, obec@sobesukykm.cz
www.sobesukykm.cz
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Obec Zdounky

D1–D2

Pod severními výběžky Chřibů leží obec Zdounky s dlouhou historií
a řadou zajímavých objektů na svém území. Na co se zaměřit?
Třeba na budovy škol, nejsou totiž
Karolína, 13 let
ledajaké! První stupeň základní školy sídlí v bývalé budově okresního
soudu, postavené roku 1906. Žáci
druhého stupně se učí v budově
původní farní školy, zmiňované
poprvé už roku 1690. V roce 1914
byla škola rozšířena o měšťanskou
školu, od roku 1963 je školou devítiletou. Dominantou obce je kostel
Nejsvětější Trojice – původně velmi starý gotický farní kostel, vzniklý
přestavbou tvrze. Na místě bývalé rozlehlé tvrze, zaniklé v době husitských válek, vznikl dále panský dvůr a mlýn. Nová tvrz, vzniklá na místě
dnešního zámku, byla na zámek přebudována
počátkem 17. století. Posledním majitelem zámEvička, 8 let
ku i zdouneckého panství byl Hugo Bedřich
Strachvic, papežský komoří
a čestný rytíř maltézského
řádu. Po druhé světové válce
byly prostory využívány pro
potřeby domova pro seniory.
Dnes je zámek v soukromých
rukou a pro veřejnost je běžně
nepřístupný, obdivovat ho tedy budete moci pouze zvenčí – třeba
z pěkného parku, který ho obklopuje. V erbu obce se odráží její zemědělský charakter i období rozkvětu někdejšího městečka za vlády
Zoubků ze Zdětína. Obsahuje totiž barvy jejich rodového erbu. Obec
Zdounky dále tvoří místní části Cvrčovice, Divoky, Netčice a Těšánky-Lebedov. Za krásnými výhledy si můžete vyšlápnout na rozhlednu
Zdenička přímo nad Těšánkami. Obec je častým místem návštěv turistů
a není se čemu divit – procházejí jí dvě značené cyklotrasy i žlutě
značená trasa pro pěší.
Zároveň jsou Zdounky i severní vstupní branou do
přírodního parku Chřiby,
které jsou nejvyšším
a nejčlenitějším územím
Středomoravských Karpat
s okouzlující přírodou
plnou studánek, památek
i zajímavých míst.
Veronika, 13 let
Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky
tel.: +420 573 365 108, ou.podatelna@zdounky.cz
www.zdounky.cz
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Obec Bařice-Velké Těšany

D2

Složený název Bařice-Velké Těšany napovídá, že obec tvoří dvě
místní části. Od sebe je dělí dvoukilometrová vzdálenost.
K administrativnímu sloučení došlo poměrně neNikola,
13 let
dávno, teprve roku 1960. Do té doby se dějiny obcí
odvíjely samostatně a i dnes si většina obyvatel
udržuje jasné vědomí příslušnosti ke své části.
Vesnice se může pochlubit řadou památek,
k nimž patří například dvě kaple se zvonicí či
významná technická památka větrný mlýn,
který je dokladem zaniklých
výrobních technik i dovednosti lidových řemeslníků.
Při cestě do Těšnovic stojí památná lípa impozantních rozměrů – nejznámější strom široko daleko. Je
z dálky viditelná a určitě ji nepřehlédnete – vysoká
je téměř třicet metrů. Bývá častým cílem vycházek,
místem k odpočinku i milostných setkání. Také se
přidáte k zástupu jejích obdivovatelů?
Zuzka, 8 let
Obec Bařice-Velké Těšany, Bařice 8, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 358 015, obec@barice-velketesany.cz
www.barice-velketesany.cz

Obec Bezměrov

C1

Naši předkové se ze strategických důvodů usazovali v úrodných
údolích řek. Na pravém břehu řeky Hané a poblíž toku Moravy tak
vznikl Bezměrov.
Řadí se k nejstarším slovanským osadám,
a pokud bychom chtěli vystopovat jeho
založení, museli bychom se přenést až do
doby, kdy se na Moravě usazovali vůbec první Slované.
Vedla tudy totiž důležitá
obchodní cesta spojující jižní a severní země.
Dominantou vesnice je zděná zvonice, která
byla na návsi postavena roku 1869 a dochovala
se až do dnešních dní. Visí v ní zvon sv. Jana.
Nechybí tu základní škola, mateřská škola ani
kulturní dům, využívaný k různým veřejným
i soukromým společenským akcím. A kde to
tady na kole nejvíc sviští? Na cyklostezce mezi
poli, vedoucí do sousedního Hradiska.
Obec Bezměrov, Bezměrov 155, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 362 065, obec@bezmerov.cz
www.bezmerov.cz
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Obec Blazice

A1

Obec Blazice, rozkládající se v kraji pod Hostýnskými vrchy, je jedinou tohoto jména v republice. Dochovalo se v ní několik historických
památek a pamětihodností.
Významným datem pro vesnici byl rok
1788, kdy byl vybudován pozdně barokní
kostel Povýšení sv. Kříže se čtyřhrannou
věží. Kamenný kříž byl vztyčen přímo
před jeho vchodem. V obci najdete i sochu
sv. Jana Nepomuckého, sochu Panny Marie
Hostýnské, památník padlým i památnou vzrostlou lípu. Památky
rozhodně neminete, stačí se pořádně rozhlížet, až budete obcí
projíždět po cyklotrase, která ji napříč protíná.
Zajímavostí je Biocentrum – mlýnský náhon,
vyskytující se v okolí vesnice. Rádi objevujete
dávnou historii? Pak vězte, že v katastru obce
stávala ve 14. století ves Rácov se dvorem. Nic
se z ní ovšem nedochovalo.
Obec Blazice, Blazice 70, 768 61 Blazice
tel.: +420 573 388 025
info@blazice.cz
Michaela, 11 let
www.blazice.cz

Obec Brusné

B2

Na samém úpatí Hostýnských vrchů se v malebné krajině rozprostírá
obec Brusné. Že by za jejím názvem stála výroba brusů a brousků?
Obyvatelstvo Brusného v minulosti z velké většiny tvořili střední a drobní rolníci. Nechyběl zde
panský mlýn a pila. Vyráběly se tu i saně a také
brusy a brousky. Kámen na ně brali zdejší obyvatelé z kamenitého vrchu Břestek. A právě tato lidská
Veronika,
činnost dala patrně i podnět k názvu obce. Obec je
9 let
chráněna z jedné strany nevelikým ostrohem vrcholného hřbetu Barvínku
s troskami zříceniny hradu Křídlo a z druhé strany zalesněným Břestkem.
Při vjezdu do obce vás na místních rybnících na malém ostrůvku mile překvapí plastika vodníka od bystřického sochaře a restaurátora Jana Kozla.
V blízkosti těchto rybníčků můžete navštívit dětské
a workout-parkourové hřiště. Větší možnosti ke
sportování nabízí nedaleké víceúčelové hřiště.
Kdo má rád historii, může si uprostřed obce
prohlédnout místní kapličku se zvoničkou z roku
1840 a kamenný kříž z roku 1905.
Klára, 12 let
Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 775 393 397, obec@brusne.cz
www.brusne.cz
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Obec Horní Lapač

B2

Původ jména obce Horní Lapač není zcela jasný. Ústní podání hovoří
o zdejším hostinci, ve kterém se kdysi lapali hoši na vojnu.
Jiná verze mluví o lapači coby dřevěném zábradlí před hospodou,
ke kterému se přivazovali koně. Obec vznikla z panského dvora
za doby císaře Josefa II. vyčleněním z tehdejšího panství hraběte
Sailerna. Před rokem 1788 zde bylo již šest domů, nejstarší měl být
panský hostinec. Co ve vsi ležící na úpatí
Hostýnských vrchů najdete dnes? Třeba
klidné posezení v obecní hospůdce se
zahrádkou a výletištěm. Stále se tu
něco děje. Organizátorem většiny
akcí jsou dobrovolní hasiči a zdejší
sportovci. Najdete tu několik
památek místního významu jako
třeba kapli svatého Floriána či
kamenný kříž u hlavní silnice. Své
kořeny má ve vsi rodina hudebního
skladatele Josefa Páleníčka.
Lada

E1

Malou obec Hoštice na úpatí Litenčických vrchů mělo v minulosti
v držení několik místních vladyků i šlechtických rodů. Kdo jsou
některé z místních důležitých osobností?
Ke zdejším významným majitelům patřili páni z Kravař, Lástřizlové
a rytíři z Hrádku. A také Ferdinand, baron Geisslern, který proslul
jako vynikající hospodář. Zabýval se šlechtěním ovcí, pěstováním
jetele i ovocnářstvím a z hoštického statku
učinil vzorové hospodářství napodobované
nejen na Moravě. Když ves patřila hrabatům
Dubským z Třebomyslic, na zdejším zámku
pobývala a tvořila významná spisovatelka Marie Ebner-Eschenbachová, rozená
Dubská, přezdívaná rakouskou Boženou
Němcovou. V zámeckém parku můžete
vidět její pomník a také jednu zajímavost:
vedou od něj velkolepé kaštanové aleje
tvořící písmeno Y. Jedna z jeho větví končí
u zaniklého dvoru Svárov.
Obec Hoštice, Hoštice 74, 768 13 Litenčice
tel.: +420 573 374 132, ou.hostice@tiscali.cz
www.obechostice.cz
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B2

Pokud byste vystoupili na některé z vyvýšených míst nad podhostýnskou obcí Jankovice, naskytne se vám na ni krásný pohled.
Vesnice je totiž rozložena v mírném dolíku.
Veronika, 6 let
Její okolí je skutečně velmi členité a malebné, o čemž svědčí i mnohé místní
názvy. Obec leží na úpatí Hostýnských
vrchů na březích říčky Rusavy, v dohledu
krásného Hostýna, a patří k ní také dvůr
Lipiny, založený na místě bývalé obory,
i poblíž stojící svatý obrázek. Zajímá
vás, jak přišla ke svému jménu? Dal jí ho zakladatel Jeník z Dobrotic
někdy kolem roku 1360. Tehdy se jí říkalo
Pavlína, 5 let
Jeníkovice. K místním ozdobám patří
kaplička z 19. století nebo barokní sousoší
sv. Anny. Vyhledávané je také místní sportoviště. Velkým mezníkem v životě obce
bylo otevření vlakové zastávky v roce
2004, o kterou usilovalo několik generací.
Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov
tel.: +420 573 393 041, obec@jankovice.net
www.jankovice.net

Obec Horní Lapač, Horní Lapač 22, 769 01 Holešov
tel.: +420 573 399 018, obec@hornilapac.cz
www.hornilapac.cz

Obec Hoštice

Obec Jankovice

Lenča

Obec Kostelec u Holešova

B1

Překřížený klíč a meč ve znaku obce Kostelec u Holešova jsou symboly patronů místního kostela sv. Petra a Pavla, dominujícího vesnici.
Hradební zeď a cimbuří symbolizují tvrz, která
nad vsí stávala ve 13. století. U kostela se nachází kamenný kříž od neznámého moravského
sochaře z přelomu 18. a 19. století, který je
nemovitou kulturní památkou. K obci patří také
Karlovice ležící na kopci za kosteleckým lesem.
Patří k nejmenším a nejmladším obcím holešovského regionu – založila je
hraběnka Marie Barbora Erdödy roku 1780. Uprostřed Karlovic stojí kaple
sv. Floriána, kolem které prochází i modře
značená turistická trasa. Chcete poznat krále
lesa? Vydejte se do smíšeného lesa v lokalitě
Hvězda. Tento památný strom tu roste už přes
tři sta let. K osvěžení láká studánka u kapličky
Panny Marie ve Staroveském lese. Poutnímu
místu se podle pověsti říká Svatá studynka.
Obec Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova
tel.: +420 573 385 129, obec@kostelecuholesova.cz
www.kostelecuholesova.cz
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Obec Lubná

D2

První písemná zmínka o Lubné pochází z roku 1131. Kdysi tudy vedla
hradská cesta – stará egyptská obchodní stezka táhnoucí se až
k Baltskému moři.
Obec představuje vstupní bránu do chráněné
krajinné oblasti Chřiby. Na co lákají? Třeba
na rozhlednu Brdo coby nejvyšší kamennou
rozhlednu na Moravě, stojící na stejnojmenné
hoře. Nebo na Budačinu, pískovcová skaliska,
Barbora, 13 let
kde se podle pověsti
ukrývali zbojníci Ondráš a Juráš. Chloubou obce
je upravená kaplička se zvonicí stojící vedle budovy obecního úřadu. Stavba úřadu, vybudovaná
v šedesátých letech, je využita od sklepa až po
půdu – mimo úřad se zde nachází také mateřská
škola, knihovna, tři obecní byty a v podkroví herna
stolního tenisu. Součástí katastru obce je vodní
nádrž určená k rybolovu a koupání, fotbalové a víceúčelové hřiště, kulturní dům s výletištěm a pivnicí.
Obec Lubná, Lubná 177, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 335 025, obec@obeclubna.cz
www.obeclubna.cz

Obec Lutopecny

Barbora, 13 let

C1–D1

Chcete se vydat po stopách generálmajora Aloise Šišky? Pak jako
první musíte zamířit do obce Lutopecny.
Válečný pilot 311. československé bombardovací
Maruška
perutě Royal Air Force ve Velké Británii za druhé
světové války se v obci narodil, stejně jako třeba
Augustýn Valášek, podle kterého byla pojmenována Valáškova pšenice. Pochází odsud i Augustin
Navrátil, jedna z čelných postav katolického disentu za komunistického režimu, či kněz František
Valášek. Pro vývoj dědiny, ležící
v úrodné krajině, měla velký
význam bezprostřední blízkost
sousedních Měrůtek, protože
obě malé vesnice musely často
spolupracovat a dohodly se tak například na
stavbě společné školy. Jaké drobné památky v nich
hledat? V obou stojí malá kaplička. Ta v Měrůtkách
byla roku 2015 opravena a byl vysvěcen její zvon.
Obec Lutopecny, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 338 474, ou@lutopecny.cz
www.lutopecny.cz
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Veronika

Obec Míškovice

C2

V obci Míškovice, jejíž historie je spjata s holešovským panstvím,
se nachází fotbalové hřiště, víceúčelové sportoviště i malorážková
a broková střelnice.
Na seznamu kulturních památek je zapsán
místní filiální kostel sv. Antonína, zděná
kaple sv. Floriána, sochy sv. Josefa před
obecním úřadem a Panny Marie Lurdské.
Dále kamenný kříž na hřbitově a památník
obětem první světové války před jeho
vstupní branou. Vesnice žije bohatým
kulturním a společenským životem. Na co se místní obvykle nejvíc
těší? Například na pouť sv. Antonína konanou 13. června, oslavy patrona obce
sv. Floriána 4. května, masopustní oslavy
spojené s voděním medvěda, besedy se
seniory, nejrůznější výstavy, plesy i taneční zábavy. Místní Spolek rybářů každoročně zve na otevírání vody.
Obec Míškovice, Míškovice 46, 768 52 Míškovice
tel.: +420 573 387 037, ou@obecmiskovice.cz
www.obecmiskovice.cz

Obec Němčice

B1

První zmínka o obci Němčice na jihozápadním mírném svahu výběžků
Karpat, ale stále ještě na Hané, je z doby krále Přemysla Otakara II.
Osadě se říkalo také Němčičky. Možná Terezka, 13 let
proto, že byla malá? Král ji daroval spolu
s řadou jiných svému rádci, olomouckému biskupovi Brunovi ze Šaumburka.
Část jeho erbu byla převzata i do současného znaku obce jako připomínka
nejstarší historie. Z dávných dob má
vesnice vzácnou památku – kamenný smírčí kříž, na kterém byl kdysi
také nápis. Dnes už je nečitelný. Stojí
na severní straně obce vlevo při cestě
z návsi na Starou Ves u polní cesty.
Z devatenáctého století zůstala zachována památná kaplička a zvonice.
Po delší době se obec, která patřila
ke Kostelci u Holešova, po revoluci
opět osamostatnila.
Nikolka, 10 let
Obec Němčice, Němčice 68, 768 43 Kostelec u Holešova
tel.: +420 573 385 359, obecnemcice@volny.cz
www.obec-nemcice.cz
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Obec Pacetluky

B2

Původ jména malebné vísky Pacetluky na rozhraní úrodné Hané
a Záhoří není zcela jasný. Možná že pochází od řemeslníků pacetluků, kteří z hliněných válců utloukali pece na chléb a krby na vaření.
V obci, která se může pochlubit návsí s krásnou parkovou úpravou,
bylo v minulosti silně zastoupeno také tkalcovství. Na ochranu svých
zájmů se tu tkalci sdružovali do cechů. Dříve k obci patřil mlýn na
Bílém kopci. Obilí šrotoval ještě v roce 1945. První písemná zmínka
o vsi pochází už z roku 1131,
kdy byla uvedena v listinách olomouckého biskupa. Řadí se mezi nejstarší
obce celé Moravy. Kudy se
projet na kole? Obcí sice
nevede významná regionální cyklotrasa, na mnohé
takové je ovšem možné se
z Pacetluk snadno napojit.
Terezka

Obec Pacetluky, Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova
tel.: +420 573 386 149, starosta@pacetluky.cz
www.pacetluky.cz

Obec Počenice-Tetětice

D1

Od roku 1960, kdy došlo ke sloučení dvou vsí, nese současná obec
název Počenice-Tetětice.
Oběma částem dominují sakrální stavby.
V Počenicích je to kostel sv. Bartoloměje, postavený v 18. století v barokním slohu. Uprostřed
Tetětic stojí kaple Andělů strážných, postavená ve
století následujícím. Kdysi tu dokonce stávaly i dvě
tvrze, o nich však máme pouze písemné doklady.
Žádné pozůstatky tu nenajdete.
V současné době v obci úspěšně
Karolína, 15 let
funguje základní škola a školka.
Místní mládež se věnuje nejen kopané, ale také
velmi populárnímu florbalu. A kde že se obec
nachází? V příjemném podhůří Chřibů na rozhraní
Hané a Orlovické vrchoviny. Archeologické nálezy
několika nádob svědčí o tom, že území současné
obce bylo osídleno už kdysi dávno v pravěku,
v mladší době kamenné.
Sabina, 15 let

Obec Počenice-Tetětice, Počenice 74, 768 33 Morkovice-Slížany
tel.: +420 573 370 051, obec@pocenice.cz
www.pocenice.cz
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Obec Podhradní Lhota

A2

Jak název obce Podhradní Lhota napovídá, v minulosti se rozkládala
pod hradem. Zdejší krajině vévodily dokonce hrady dva: Šaumburk
a Nový Šaumburk.
Archeologické průzkumy poukazují na
existenci hradů naposledy v 15. století,
nicméně pozůstatky v podobě hradního
valu s příkopem a části hradeb se tu nacházejí dodnes. Pro turisty jsou atraktivní
lokalitou i díky krásnému výhledu, který
Laura
se od zříceniny naskýtá. Nádherný pohled
si vychutnáte také z nové rozhledny na Kelčském Javorníku – nejvyšší
hoře Hostýnských vrchů, na jejichž úpatí
se vesnice rozkládá. Jste vášniví cyklisté?
Pak se vám tu jistě bude líbit! Okolí láká
k výletům na kole i pěší turistice. Mezi
nejvýznamnější historické stavby vsi patří
kaplička v parčíku na návsi se zvoničkou
z roku 1905. Nedávno prošla rekonstrukcí. Monika
Obec Podhradní Lhota, Podhradní Lhota 150, 768 71 Rajnochovice
tel.: +420 573 391 273, obec@podhradnilhota.cz
www.podhradnilhota.cz

Obec Prasklice

D1–E1

Reliéf krajiny v okolí obce má charakter členité pahorkatiny s plochými hřbety a úvalovitými údolími. Na cyklovýlety je jako dělaný!
Výhodná poloha obce již dávno lákala k osidlování.
I proto se v její blízkosti našla řada archeologických
nálezů, vystavených v mnoha muzeích. Přímo ve
vsi by pozornosti nemělo uniknout několik zachovalých charakteristických selských usedlostí,
vypovídajících o způsobu hanáckého lidového
stavitelství. V mnohých se zachovalo spoustu původních řemeslných detailů, jako jsou okna, dveře,
Ella
vrata či původní profilace fasád. Nepřehlédnutelná
je i budova bývalé školy, dnešní sídlo obecního
Tomáš
úřadu. Stojí na malé návsi, v jejímž středu se
tyčí farní kostel s farní budovou sloužící
k ubytovacím službám. Víte, že tvar obce
je pravidelný a tvoří širokou ulici, kterou
uzavírají na obou koncích napříč skupiny
domů, v minulosti zvané „Brány“?
Obec Prasklice, Prasklice 77, 768 33 Morkovice-Slížany
tel.: +420 602 102 455, obec@obecprasklice.cz
www.obecprasklice.cz
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Obec Roštín

E2

Kde si v létě v Roštíně užít spoustu zábavy? Na místním koupališti.
Nezapomeňte si ale prohlédnout také zdejší památky.
K těm se řadí například Roštínská kaple
umístěná na okraji lesa. Ze vsi k ní vede
zeleně značená turistická trasa. Osvěžíte
se v místní studánce, ale chutná bude
i voda ze studánky v Brdském žlebě.
Oblíbeným výletním cílem je kamenná
Otmar, 7 let
rozhledna Brdo, ze které se naskýtá krásný výhled na Jeseníky, Beskydy, Malé a Bílé
Karpaty a často i mnohem dál. Představte
si, že obec má svou televizi. O čem infokanál občany informuje? Hlavně o dění
v oblasti kultury, sportu a ostatních aktivit.
Dominantou vesnice je kostel sv. Anny
z poloviny 19. století, kolem něhož prochází
i cyklotrasa protínající obec takřka napříč.
Obec Roštín
Bela, 8 let
Roštín 450, 768 03 Roštín
tel.: +420 573 368 078
obec@rostin.cz, www.rostin.cz

Obec Rymice

Obec Slavkov pod Hostýnem

B2

Na západním úpatí vrchu Hostýn se rozkládá malebná ves Slavkov
pod Hostýnem. Do vínku jí byla dána zajímavá poloha na rozhraní
mezi Hanou a Záhořím.
Nela, 10 let
Pyšní se také krásným rozhledem na široširou
rovinu Hané, k níž se národopisně přiklání.
Odhadnete, jak se mohl jmenovat první
držitel obce, podle něhož dostala své
jméno? Ano, byl to Slavek. O tom, že zde
lidé žili už odpradávna, svědčí zdejší archeologické nálezy – bronzová sekyrka
lužické kultury či mlat lidu se šňůrkovou
keramikou. Do katastru obce náleží hradisko Chlum,
postavené pány z Kunštátu. Jejich erb se zrcadlí ve znaku obce, stejně tak jako zelená
barva symbolizující zemědělský charakter
vsi a okolní lesy. K rozvoji tělovýchovy,
sportu i turistiky v obci velkou měrou
přispívá i TJ Slavkov pod Hostýnem.
Anna, 11 let
Obec Slavkov pod Hostýnem
Slavkov pod Hostýnem 14, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 573 378 302, obec@slavkov-ph.cz, www.slavkov-ph.cz

B2

Obec Střílky

E2

Víte, že v obci Rymice byl v polovině 19. století vybudován jeden
z prvních cukrovarů na Moravě? Dnes již nefunguje, navštívit ovšem
lze jedinečné Muzeum v přírodě Rymice.
Amelie, 10 let
Nabízí příležitost zažít atmosféru dávných časů.
Prohlédnete si původní chaloupky s doškovými
střechami a dozvíte se mnoho zajímavostí o životě a práci našich předků. Navštivte také místní
kovárnu, dílnu vesnického sedláře nebo větrný
mlýn. To vše v blízkosti cyklotrasy, která obec ležící v rovinatém terénu
protíná. Součástí areálu je také renesanční tvrz
s hospodářskou budovou, kterou vlastnil slavný
vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Ten byl i jedním
z mnoha pánů, kterým obec v minulosti patřila.
Není se čemu divit, vždyť její historie sahá až do
Nela, 8 let
roku 1353, kdy byla poprvé zmíněna v listinách.
Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov
tel.: +420 573 396 630, rymice@volny.cz
www.rymice.cz
Muzeum Kroměřížska, p. o., Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
tel: +420 734 173 889, rymice@muzeum-km.cz
www.muzeum-km.cz/muzeum-v-prirode-rymice

Střílky jsou starou osadou, která vznikla při mocném hradu, postaveném na obranu cesty ze Zdounek na Koryčany a Kyjov a také na
obranu přechodu přes Chřiby.
Obec je malebně umístěná právě na severozápadním
svahu Chřibů a má zajímavé dějiny. V minulosti
patřila českým králům a údělným knížatům moravským, krátce ji vlastnil i král Zikmund.
Mimořádně cennou památkou je hřbitov,
velkoryse pojatý jako umělecký celek
a dílo mimořádné kvality. Proč je tak
cenný? Svou originální architekturou a sochařskou výzdobou je
perlou stavitelského a sochařského umění baroka. Za
poznáním okolí se vydejte po místní naučné stezce
Příroda a okolí Střílek. Jednou z jedenácti
zastávek je právě hřbitov, další vás seznámí s Čertovými kameny, zříceninou
střeleckého hradu, Ctiborovým dubem,
studánkou, Větřákem i místními zvířaty.
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Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky
tel.: +420 573 375 012, obec@obecstrilky.cz
www.obecstrilky.cz

Obec Střížovice

C2

Dějiny obce Střížovice byly vždy spojeny s nedalekými Kvasicemi.
Leží na pravém břehu řeky Moravy a prochází jimi Moravská stezka.
Jde o značenou dálkovou nadregionální trasu
z Jeseníků až na jižní Moravu. Měří přes 300 kilometrů. Někdy ale postačí i kratší cyklovýlety
v obci a jejím okolí, kde objevíte řadu zajímavostí. Třeba sochu svatého Floriána – patrona
obce. A co dál? Drobné památky jako sochu
Panny Marie, kříže či boží muka se selskými patrony – sv. Izidorem, sv. Donátem a sv. Markétou.
Kaplička z 18. století stojí vedle místní mateřské
školy. V katastru Nela, 10 let
obce se nachází přírodní útvar Bašnov, kde
se vyskytuje chráněný druh žáby – kuňka
ohnivá. Ke sportovnímu vyžití láká zdejší
hřiště, k tomu společenskému zase množství pořádaných akcí.
Markéta, 17 let

Obec Střížovice, Střížovice 55, 768 21 Kvasice
tel.: +420 573 358 035, obec@strizovice-km.cz
www.strizovice-km.cz

Obec Sulimov

Centrem všeho dění v obci Sulimov je místní kulturní dům.
Odehrávají se v něm společenské akce, zasedání hasičů i domácí
partie sulimovských šachistů.
Adéla, 10 let
Budova dříve sloužila jako základní
a poté jako mateřská škola, v jedné
z bývalých tříd vznikla herna. Pro
knihy se chodí přímo do středu
obce, knihovna sídlí v budově obecního úřadu. Jednou
Mikuláš,
z místních dominant je
13 let
zvonice. Představte si, že slouží také jako výstavní sál
pro občasné výstavy! Máte rádi tajemno? Pak vězte, že
ve zvonici je ukrytý tajný vzkaz budoucím generacím.
Obec zmiňovaná poprvé v historii v roce 1353 patřila
kvasické vrchnosti a mívala zemědělský charakter.
I dnes se tu pěstuje obilí, řepka, kukuřice, brambory
i cukrovka. V širokém okolí je známá pálenicí s dlouhou tradicí.
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D1–D2

Šelešovice jsou jednou z nejmladších samostatných obcí Zlínského
kraje. Rozkládají se na mírném svahu se sklonem do údolí říčky
Kotojedky, nazývané také Olšinka.
Šimon, 10 let
O obci je první písemná zmínka z roku 1349
a vlastnil ji vladyka Alšík ze Sulišovic, odtud její název a jméno. Dominantou obce
je opravená zvonice, kam chodily děti dříve
do školy. A co je tajemstvím staré školy?
Že roku 1857 byly zhotoveny kamenné
základy za čtyři sta zlatých z pobořené
Kovářské brány v nedaleké Kroměříži.
Potom děti začaly navštěvovat novou
postavenou dvoutřídní školu, kde se
dříve podle záznamů vyučovalo až
sto jedna žáků. A jak je to s obecním
úřadem? Ten se dříve nacházel spolu
se záložnou na zvonici, nyní sídlí
Martin, 10 let v budově bývalé školy.
Obec Šelešovice, Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 361 041, obec@selesovice.cz
www.selesovice.cz

D2

Obec Sulimov, Sulimov 51, 768 21 Kvasice
tel.: +420 739 348 019, obec@sulimov.cz
www.sulimov.cz

Obec Šelešovice

Obec Troubky-Zdislavice

D1

To, že Troubky-Zdislavice patří k sobě, bylo již několikrát předurčeno v jejich dějinách. První zmínku o obou bychom mohli hledat už
v polovině 14. století.
Radka, 10 let
Nejvýznamnější architektonickou památkou je zámek ve Zdislavicích, postavený na
místě bývalé kamenné tvrze, a dále tamější
hrobka hrabat Dubských. Pochovaná je v ní
spisovatelka Marie Ebner-Eschenbachová,
která se na místním zámku roku 1830 narodila. Život prožila tady a také ve Vídni.
Jakou si svou zálibou v líčení vesnického prostředí a pobytem v Rakousku
mohla vysloužit přezdívku? Byla nazýDomča, 11 let
vána rakouskou Boženou Němcovou!
V Troubkách poblíž obecního úřadu, v jehož budově kdysi sídlila škola, stojí kaple
Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Malá
kaplička je i na okraji Zdislavic. Lavičky
před ní vyzývají k odpočinku a zamyšlení.
Obec Troubky-Zdislavice, Troubky 10, 768 02 Zdounky
tel.: +420 573 365 118, troubky-zdislavice@volny.cz
www.troubky-zdislavice.cz
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Obec Uhřice

D1

Uhřice leží nejen na rozhraní tří okresů – vyškovského, prostějovského a kroměřížského, ale i tří krajů – Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského.
Šárka, 10 let
V obci stojí zámeček ze 14. století, ke kterému v minulosti patřil i velkostatek. Z bývalé tvrze ho nechala
přestavět hraběnka Zuzana Gelhornová. Škola zde
byla zřízena z bývalého pivovaru, který obci věnoval
tehdejší majitel zámku pan Bedřich Jenison. Stalo se tak
s podmínkou, že škola bude zproštěna placení učitelských
a školských poplatků. V roce 1926 byla postavena škola nová, trojtřídní,
odpovídající tehdejším poměrům a sloužila
výuce dětí až do roku 1967. Víte, k jakému účelu škola slouží dnes? Jako obecní
úřad, kulturní stánek pro společenské
účely a knihovna . Na zahradě je pěkné
dětské hřiště a prostory pro pořádání
oblíbených tanečních zábav i různých
oslav a soutěží.
Aneta, 10 let
Obec Uhřice, Uhřice 84, 768 33 Morkovice-Slížany
tel.: +420 573 370 083, obec@obecuhrice.cz
www.obecuhrice.cz

Obec Vítonice

D2

Údolí s vrbami a prameny vody v severní části chřibských lesů dalo
základ i jméno osadě, ze které se vyvinula obec Vrbka.
Její historie sahá do 14. století a už od počátku
byla spojena s kácením a mýcením okolních
lesů. Nejstarší dochovanou stavbou je tu dvůr
z roku 1671. Následuje hospoda s popisným
číslem 1, jejíž stěny byly vytvořeny z tlučenic.
Co to je? Upěchovaná hlína. V bývalé škole se
dnes nachází soukromé Venkovské muzeum Aloise Otýpky s expozicí
starého hospodářského nářadí. Na rozcestí z návsi obce k Sulimovu
je umístěn kamenný pamětní kříž z roku 1820. Archeologické výzkumy ve vsi odhalily nálezy z období
9.–10. století. Posledním nálezem byla
nedávno objevená sekera bradatice
z doby Velkomoravské říše. Místní lidé
se snaží udržovat kulturní tradice včetně
oblíbeného vodění medvěda nebo pálení
čarodějnic a mikulášské pochůzky.
Obec Vrbka, Vrbka 69, 768 21 Kvasice
tel.: +420 725 518 714, ou@obec-vrbka.cz
www.obec-vrbka.cz

A2

V údolí při potoku Moštěnka leží starobylá vesnice malebného
podhostýnského Záhoří jménem Vítonice. Zdejší lněný olej byl
vyhlášený široko daleko.
Štěpán, 11 let
Vítoničtí pěstovali v 18. století na svých
políčkách mnoho lnu a konopí nejen k výrobě plátna, ale také k tlačení oleje v místních olejnách. Byl důležitou surovinou na
svícení i omastkem na pečení i k jídlu.
Snad proto se místním říkalo Olejňáci.
Až do konce 19. století patřila obec díky
rozloze a vysoké kvalitě orné půdy mezi nejbohatší vsi na Bystřicku.
Osídlena přitom byla už před více než
Klárka, 10 let
5000 lety, o čemž svědčí mnohé archeologické nálezy kamenných sekeromlatů
a jiných nástrojů. Co je dnes dominantou
vesnice? Římskokatolický kostel sv. Cyrila
a Metoděje. Významnou památkou je také
pískovcový kříž zvaný Zelený.
Obec Vítonice, Vítonice 82, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 573 389 029, obec@vitonice.cz
www.vitonice.cz
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Obec Vrbka

Obec Zahnašovice

Ondřej

B2–C2

Kam v obci Zahnašovice vyrazit za sportem? Na dětské hřiště u obecního domu anebo na velké hřiště na západním okraji obce.
Kdysi byla vesnice přímo spojena
s Holešovem, po výstavbě místního letiště však byla tato silnice zrušena. Kdysi se
místní obyvatelé živili hlavně rolnictvím
a ves byla obklopena pastvinami. Patřily
k ní také dva rybníky a skála, kde lidé těžiLenička
li kámen na stavbu svých obydlí a hospodářských stavení. Býval zde také takzvaný „hliník“ k povrchové těžbě
hlíny na výrobu cihel vepřovic. Obec
žije nejen sportovním, ale i kulturním
a společenským životem. Dodržují
se tu tradice jako masopust, stavění
a kácení máje, tradiční ochutnávání
slivovice z místních plodů neboli
„slivkošt“ a mnoho dalších.
Obec Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Holešov
tel.: +420 571 896 306, ou@zahnasovice.cz
www.zahnasovice.cz
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Verunka

Obec Záříčí

C1

V nádherném a turisticky atraktivním kraji poblíž řeky Moravy se
nachází typická hanácká obec Záříčí.
Cyklostezka Moravská stezka vás ve vsi dovede k místní kapli
sv. Floriána, který je ochráncem proti požárům a vodě. Je tu potřeba,
vždyť při listování místními kronikami se to zmínkami o povodních
jen tak hemží. Poslední pohroma v podobě velké povodně obec
postihla roku 1997. Zlý byl pro místní dějiny také rok 1867, kdy ves
vyhořela a musela být postupně dostavována. A kam až místní
kroniky sahají? Do počátku
12. století. Obec byla původně vystavěna podél jediné
široké ulice s návsí se zvonicí
uprostřed a hradbou stodol
v humnech. V písemných
zmínkách se poprvé objevuje
roku 1261, kdy byla darována
nově založenému cisterciáckému klášteru u Vizovic.
Obec Záříčí, Záříčí 25, 768 11 Chropyně
tel.: +420 573 355 104, ou@zarici.cz
www.zarici.cz

Obec Žeranovice

Laura, 11 let

B2–B3

Chcete se podívat na nejvýznamnější památky Žeranovic v podhůří
Hostýnských vrchů? Zavítejte k zámku, přestavěnému v polovině
19. století ze staré tvrze.
Lucie, 10 let
Dnes v zámku sídlí obecní úřad a knihovna
a kromě toho slouží ke kulturním a společenským účelům. Minout byste neměli ani
kostel sv. Vavřince s věží a reliéfy na průčelí. Pokud ho navštívíte v době vánočních
svátků, uvidíte v jeho lodi také největší
betlém na Holešovsku. Obec ležící v údolí
potoka Žeranovky, kde se dochovaly stopy lidského osídlení až z doby mladší doby
železné, má za sebou pestrou historii.
Dnešním obyvatelům a návštěvníkům se
zde nabízejí široké možnosti sportovního
vyžití, rybaření a v areálu spolku myslivců
i sportovní brokové střelby. Koná se tu
i mnoho kulturních akcí.
Tereza, 10 let
Obec Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov
tel.: +420 724 778 317, zeranovice@volny.cz
www.zeranovice.cz
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Obec Honětice

E1

Honem do Honětic! V malé vesničce na Hané žije sotva sedmdesát
obyvatel a panuje v ní příjemný klid a pohoda. Přímo v centru při potůčku Olšinka se nachází krásně opravená
kaplička sv. Anny. Ves má zemědělský
charakter a ctí lidové tradice, což
ostatně patří k významné součásti
kulturního dědictví každé vyspělé
společnosti. Uchované symboly ve
znaku jsou přesvědčivým dokladem
existence obce již v dávné minulosti.
Verča
Obec Honětice, Honětice 73, 768 13 Litenčice
tel.: +420 573 374 153, honetice@volny.cz
www.obec-honetice.cz

Obec Komárno

A2

V bohaté zeleni s krásnými přírodními zákoutími
leží obec Komárno, zmiňovaná poprvé již roku
1272. Čím se může pochlubit? Třeba chráněnou
lipovou alejí anebo kaplí sv. Cyrila a Metoděje.
Navrhl ji zlínský architekt František Lýdie Gahura.
Víte, že v 15. století tu byl vzpomínán mlýn o jednom kole? Následně byl ve vsi vybudován pivovar,
který zlatavým mokem zásoboval široké okolí.
Bývaly tu železné hutě i školní expozitura. Místní
hasičská zbrojnice pochází z roku 1927.
Obec Komárno, Komárno 49, 768 71 Rajnochovice
tel.: +420 573 391 143, obec@komarno.cz
www.komarno.cz

Obec Nová Dědina

Jolanka

D2

Malebná víska Nová Dědina je ze všech stran
Kateřina, 16 let
obklopena chřibskými lesy, a je tak perlou
mezi okolními obcemi. Navíc se z ní
naskýtá krásný rozhled na všechny světové strany. V lokalitě zvané Díly poblíž
cyklotrasy tu bylo v roce 2019 vysázeno
90 stromů, čímž vznikla Třešňová alej pro
život. Víte, že stromy sázely i děti? Měly
pak možnost pověsit si na strom cedulku
se svým jménem.
Obec Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Kvasice
tel.: +420 573 358 141, obecnovadedina@volny.cz
www.novadedina.cz
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Obec Pačlavice

TURISTICKÁ
INFORMAČNÍ CENTRA

E1

V dlouhé historii obce byl jejím prvním majitelem Pačeslav. Dnes se
Pačlavice skládají z místní části Pornice a místní části Lhota. Věděli
jste, že tu kdysi stávala i tvrz? Nic se
z ní nedochovalo, byla totiž přestavěna na zámek. V tom dnes bydlí osoby
se zdravotním postižením a je v něm
umístěn i domov pro seniory. V minulosti zde přes sto let hospodařila Česká
provincie Kongregace Milosrdných
sester svatého Vincence de Paul.
Jana, 10 let
Obec Pačlavice, Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice
tel.: +420 573 372 016, obec@obecpaclavice.cz
www.obecpaclavice.cz

KROMĚŘÍŽ
(poloha v mapě C1)

Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
e-mail: infocentrum@mestokm.cz
www.kromeriz.eu

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
(poloha v mapě A2–B2)

Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz
www.bystriceph.cz

Jestli se vám tato mapa líbí, věřte, že bez
šikovného obchodníka, který oslovil všechny
partnery v regionu, by nikdy nevznikla.

HOLEŠOV

Obchodník je uveden v tiráži jako jeden z autorů
a hrdě se pod své dílo podepisuje. Nejlepší obchodníci
v CBS Nakladatelství s. r. o. nepracují jen pro peníze i přesto,
že je výdělek nadstandardní. Jejich hlavní motivací je být
součástí něčeho velkého a originálního. CBS hledá neustále nové talenty do svého obchodního týmu.
A výběrem projdou jen ti nejlepší. Jste to právě vy?

(poloha v mapě B2)

nám. F. X. Richtera 190, 769 01 Holešov
tel.: +420 571 160 880
e-mail: info@mks-holesov.cz, mic@mks-holesov.cz
www.holesov.info

Tel.: +420 774 479 544
@

Hořický
chlum

HULÍN

E-mail: prace@cbs-cesko.cz

(poloha v mapě C2)

nám. Míru 123, 768 24 Hulín
tel.: +420 735 708 266
e-mail: infocentrumhulin@mkchulin.cz
www.hulin.cz

Děkujeme

všem partnerům, bez kterých by tato
ručně malovaná mapa nikdy nevznikla.

Barešův ranč B2

Společnost CBS Nakladatelství s. r. o.
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Třebechovické muzeum betlémů B7

Počenice-Tetětice – škola D1
Arboretum
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Amalie, 14 let
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Ručně malovaná cyklomapa

KROMĚŘÍŽSKO
Malované dětmi pro děti

Mapa
šetrná
k přírodě

