
Spartan Race v Holešov
Skupina p átel v Holešov  zdolává nelehké 
úkoly v celosv tov  oblíbeném závod . 
Více na stran ...
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Chorchestr se vrátí do Holešova 
Oblíbená holešovská jazz-beat-funky kapela 
uspo ádala t i vzpomínkové koncerty. Posled-
ní z nich se koná v Holešov .

16

Meteostanice zve na prohlídku 
Holešovská meteorologická stanice po ádá 
i letos den otev ených dve í. Zjišt te, jak se 
m í po así.

9

REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA  ROČNÍK 23 | ČÍSLO 3 | BŘEZEN 2017

HolešovskoHolešovsko
Oslavy masopustu na Holešovsku

Masopustní rej masek v Dobroticích – fotogalerie na straně 2 Foto | Jana Rohanová

22. září
čtvrtek 19:30

Ohňostroj melodií a rytmů
Pavel Šporcl

24. září
sobota 19:30

Lidová poezie v písni 
evropské putování Martiny Jankové

Francouzsko - španělský večer
Turina, Chausson

George Sandová a Fryderyk Chopin
Chopin, Liszt, Smetana

Epoque Quartet a Dasha
Metheny, Reinhardt, Porter, Rodgers...

11. duben
19:30 hod.

12. květen
19:30 hod.

3. květen
19:30 hod.
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Oslavy masopustu na Holešovsku

Ludslavice Foto | J. Rohanová, O. Machálek, archiv obcíŽopy

Tučapy Přílepy

Všetuly Jankovice

Chomýž



B ezen 2017 3

ÚVODNÍK STAROSTY

S p íchodem jara se rozbíhají investi ní akce
Vážení a milí Holešováci,

v t chto dnech jsme p ivítali astronomic-
ké jaro a postupn  jsme sv dky probouzení 
p írody a tím se m žeme t šit na veselejší 
ást roku – jaro a následující léto.

Sport centrum a jeho budoucnost
Dv  desetiletí byly prostory objektu pro-

vozovány soukromým nájemcem a 1. kv t-
na 2017 p echází provoz areálu na m sto, 
respektive na obchodní spole nost m sta 
Tepelné hospodá ství, s. r. o. Pro zajišt ní 
plynulého a bezproblémového p echodu na 
nového provozovatele bylo a ješt  bude t eba 
vykonat mnoho úkon . Ale díky ad  jednání 
mezi m stem a panem Tomášem Svobodou 
se dá íci, že hlavní problémy jsou vy ešeny 
a vznikl ur itý plán nejen na samotné p edání 
areálu. S tím souvisí také vyrovnání za inves-
tice, které provozovatel v areálu realizoval, 
a také vztah k návšt vník m a zam stnanc m 
centra.

D ležité je zde íci, že dohoda bude pí-
semn  stvrzena a již nyní jsme schopni kon-
statovat, že spole nost Tepelné hospodá ství 
(TH) p evezme zam stnance, kte í budou mít 
nadále zájem setrvat, a bude Sport centrum 
provozovat od 1. kv tna v sou asných pod-
mínkách a se sou asným vybavením! 

Byly také dohodnuty podmínky na p e-
vedení i vyrovnání závazk  v i návšt vní-
k m centra s tím, že spole nost TH p evezme 
nevy erpané permanentky. Návšt vníci se 
tedy nemusí bát, že by p išli o své prost ed-
ky, které do p edplatného investovali. P esto 
bychom doporu ili všem, aby se snažili co 
nejvíce p edplatného vy erpat. Technické 
v ci samotného p evodu eší pan T. Svoboda 
a spole nost TH.

Oprava Sport centra se intenzivn  p ipra-
vuje, ale protože se nejedná o jednoduchou 
stavbu a technické problémy jsou zap í in -
ny stá ím stavby i zp sobem výstavby, bu-
dou práce probíhat skute n  postupn . Nyní 
se zpracovává projek ní dokumentace, která 
zahrnuje nejen opravu t ch nejpot ebn jších 
ástí – vzduchotechnika, ochozy bazénu, šat-

ny, sauna, napojení na el. soustavu apod. , ale 
áste n  i dispozi ní zm ny. V sou asném 
ešení je ada nevyužitých míst a zákoutí. 

Z uvedených d vod  m žeme íci, že v le-
tošním roce prob hnou p edevším p íprav-
né práce a ty, které neohrozí provoz areálu. 
Z toho vyplývá, že by m lo být Sport centrum 
otev eno v podobných asech a podmínkách 
jako nap . v minulém roce.

V dalších letech už budou investice rozlo-
ženy s výrazn ji asov  omezenými odstávka-
mi. 

Rekonstrukce ulice 6. kv tna
Po átkem b ezna byla zahájena opra-

va ulice 6. kv tna vykácením veškeré zelen  
v „první ásti“ (od Palackého ulice po k ížení 
s ul. Sokolská).

V první polovin  m síce dubna bude re-
konstrukce pokra ovat stržením sou asné-
ho povrchu vozovky a spole nost Vodovody 
a kanalizace Krom íž (VaK) zahájí kolem 
20. dubna opravu páte ního vedení kanali-
zace a vodovodu. Ta bude obsahovat i rekon-
strukci domovních p ípojek. Jedná se o vým -
nu t chto sítí ve stávajících trasách po obou 
stranách ulice. Po nich budou následovat dal-
ší zemní práce provád né editelstvím silnic 
Zlínského kraje ( SZK), tj. budování podloží 
a samotné komunikace. M sto poté p isp je 
do celkové investice obnovou chodník  a par-
kovacích míst, ve ejným osv tlením a násled-
n  zelení. Tato etapa m že trvat 4 až 5 m -
síc  a obnova zelen  prob hne až na podzim 
podobn  jako úprava chodník , tj. až výkopy 
a zemina „sednou“.

Je t eba upozornit obyvatele ulice, že 
po stržení povrch  komunikace už nebude 
možné najížd t osobními vozidly k dom m, 
a bude t eba odstavovat automobily v okol-
ních ulicích nebo v p ilehlých místech. M sto 
se p i jednáních s dodavateli stavby bude sna-
žit zajistit odvoz odpadk , pr jezd sanitních 
voz  a dalších vjezd  v p ípad  pot eby. Ale 
p esto je dobré si zajistit po dobu konání stav-
by odtavení osobních vozidel mimo ulici.

Rekonstrukce druhé ásti ulice 6. kv t-
na bude následovat v druhé polovin  léta 
s tím, že by m la být vždy alespo  v provizor-
ních podmínkách pr jezdná jedna ucelená 
ást ulice (v dob  této etapy od kruhové k i-

žovatky po ul. Sokolská. Práce v druhé ásti 
ulice (od k ižovatky s ul. Sokolská po k ížení 
s ul. Za Vodou) budou obsahovat obnovu 
chodník  a parkoviš  po lo ské oprav  kanali-
zace a vodovodu provád né spole ností VaK, 
a také vystav ní nové deš ové kanalizace a ob-
novení a rekonstrukci komunikace. Ta bude 
zahrnovat i opravu mostu p es Rusavu a nové 
ešení obou d ležitých k ižovatek. 

Je t eba konstatovat, že ob  k ížení v ulici 
6. kv tna – s ul. Sokolská a Krá iny a s ul. Du-
kelská a Za Vodou – jsou velmi využívána a no-
vé ešení a napojení by m ly p isp t k zp e-
hledn ní i ke zvýšení bezpe nosti v obou mís-
tech. Nebude se jednat o jednoduché stavby, 
které si vyžádají ze strany m sta asi ástku de-
set mil. korun, ale v dob  stavby i adu ome-
zení pro motoristy a další ú astníky provozu.

Z d vodu nepr jezdnosti ulice 6. kv tna 
dojde i k dalším opat ením v oblasti dopravy 
ve m st . Dodavatel stavby bude zajiš ovat 

objízdné trasy – ty budou stanoveny po vybrá-
ní dodavatele, který bude zajiš ovat investici 
pro SZK. M sto ale p edpokládá zprovozn -
ní pr jezdu p es lokalitu Pechovo (po úpra-
vách plynovodního vedení) a také omezení 
stání vozidel v n kterých ulicích (Družby). 
Další opat ení budou probíhat aktuáln  po 
vyhodnocení situace. Také se zp ísní dohled 
strážník  M stské policie nad dodržováním 
dopravních na ízení v ulicích m sta.

Vážení spoluob ané, v ím, že chápete 
nutnost oprav sítí v ulici 6. kv tna a následné 
vybudování nových povrch  na komunika-
cích i k ižovatek. Jedná se o možnost využití 
i spolupráce s dalšími investory – VaK Kro-
m íž a SZK – s tím, že tyto organizace 
investují do oprav významné  nan ní pro-
st edky. Celkov  se jedná o n kolik desítek 
milion  korun. Po t chto pracích a výsad-
b  zelen  bude další ást Holešova – Vše-
tul opravena na dlouhá desetiletí. O všech 
dalších termínech a p ípadných zm nách 
v harmonogramu bude ve ejnost pravideln  
informována.

Další jarní investice a d ní
Ke každoro ním podzimním pracím pat í 

ve m st  a jeho ástech prohlídka komunikací 
a chodník , a s tím související oprava. Pra-
covníci m sta ve spolupráci s Technickými 
službami vyhledávají porušené komunikace, 
a jak po así dovolí, budou komunikace po-
stupn  opravovány. Týká se to i chodník  na 
nám stí, jejichž stav se nejen postupn , ale po 
letošní zim  velmi zhoršil.

Postupn  se za ínají p ipravovat dal-
ší investi ní akce. N které již byly zahájeny 
a v t chto dnech velmi pokro ilo vybudování 
nového oplocení zámeckého parku ze strany 
ulice Partyzánská. P ipravuje se budování 
víceú elového h išt  v Koli ín  (pokud vyjde 
projektový zám r), a bylo zahájeno projek-
tování na vybudování vodovodu v této míst-
ní ásti. Podobn  se p ipravuje projektová 
dokumentace na obnovu Masných krám , 
napojení lokality pro bydlení mezi Novosa-
dy a T eš ovými sady na komunikaci a sít , 
oprava ob adní sít  na h bitov  apod. Již p ed 
zahájením je oprava budovy školky a osadní-
ho výboru v Tu apech, vybudování d tského 
h išt  na Krá inách apod.

Vážení tená i, užívejte si první jarní 
dny letošního roku v pohod  a bez problém  
a s trochou trp livosti se zám ry m sta. Stále 
je co zlepšovat nebo opravovat i upravovat. 
A to i v mezilidských vztazích.

Rudolf Seifert, starosta 
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M sto Holešov stále eší dopravní situa-
ci v ulici Družby a v okolí 3. Základní školy. 
Jedná se o dopravn  velmi zatížené místo 
vzhledem k  uktuaci a pohybu aut p edevším 
rodi , kte í p ivážejí a vyzvedávají své d ti ze 
školy. A jsou to práv  d ti, o jejichž bezpe í 
v této lokalit  jde p edevším. Proto chceme 
p edejít kolizím, ke kterým bohužel dochá-
zí už nyní, a p ípadným v tším problém m 
nebo tragédiím. 

Žádáme Vás, abyste tyto informace brali 
vážn  a zodpov dn .

Pro už tak dost složitou dopravní situaci, 
která je zap í in na množstvím aut a nere-
spektováním dopravního zna ení, má m s-
to Holešov p ipraveno n kolik technických 
ešení, které však není možné realizovat, 

jelikož dojde od dubna k rekonstrukci ulice 
6. kv tna. 

Uzavírka ulice 6. kv tna výrazn  zvýší ob-
jem dopravy i v jiných ástech m sta a týkat 
se to bude práv  i ulice Družby. O p esném 
harmonogramu prací budeme obyvatele in-

Vážení obyvatelé a rodi e d tí 3. Základní školy...

Holešovsko – Hostýnsko, z. s. 
Holešov | Podpora cestovního ruchu na Ho-
lešovsku a Hostýnsku. Takový je hlavní cíl 
spolku Holešovsko – Hostýnsko, z. s., který 
vznikl 7. prosince 2016 na Rusav  na lenské 
sch zi, rozší ením již d íve založeného spol-
ku Hostýnsko z. s., do kterého byli p ijati na 
konci lo ského roku m sto Holešov a mikro-
region Holešovsko. Prob hla zm na stanov, 
byl zvolen nový výbor, jehož p edsedou se stal 
holešovský místostarosta Ing. Radek Doležel 
a jedním ze len  výboru je p edseda Mik-

roregionu Holešovsko a starosta Rymic Ing. 
Martin Bartík. 

Holešovsko – Hostýnsko, z. s. momentál-
n  sdružuje 20 len , které tvo í ve ejnopráv-
ní instituce a podnikatelské subjekty, zatím 
pouze z oblasti Hostýnska. 

Cílem sdružení je podpora propagace 
cestovního ruchu v daných oblastech a s tím 
související podpora místních služeb, podni-
katel  a dalších subjekt . „Výše uvedenému 
p edcházela dohoda o vytvo ení zast ešující 

formovat, aby bylo možné se na situaci p i-
pravit. 

V dopravní situaci, která pohyb v lokalit  
zkomplikuje, prosíme rodi e, aby zvážili, zda 
je nutné vyjížd t autem a nevolit rad ji cestu 
p šky. 

Je nutné p ipomenout dodržování pravi-
del silni ního provozu, protože práv  jejich 
nedodržování je hlavním d vodem a astým 
nešvarem, který má za následek zmi ovanou 
velmi špatnou a komplikovanou dopravní si-
tuaci v ulici Družby, a to zejména v ranních 
hodinách. Jedná se p edevším o nedodržová-
ní zákazu stání, p íp. stání na p echodu pro 
chodce a do 5 m p ed ním.

 Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona 
. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-

munikacích, za átek citace ... „P i stání musí 
z stat volný alespo  jeden jízdní pruh široký 
nejmén  3 m pro každý sm r jízdy; p i zasta-
vení musí z stat volný alespo  jeden jízdní 
pruh široký nejmén  3 m pro oba sm ry jízdy.“ 
... konec citace. Podle ustanovení § 27 odst. 

1, pís. c) zákona . 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, za átek citace 
... „ idi  nesmí zastavit a stát na p echodu 
pro chodce nebo na p ejezdu pro cyklisty a ve 
vzdálenosti kratší než 5m p ed nimi“ ... konec 
citace. Z výše uvedených obecných úprav pro-
vozu na pozemních komunikacích vyplývá, že 
uvedeným stáním i p íp. zastavením vozidel 
na dot ené komunikaci je porušováno usta-
novení citovaného zákona. S ohledem na výše 
uvedené skute nosti a také na zvýšení bezpe -
nosti silni ního provozu, a to zejména školou 
povinných d tí, si Vás dovolujeme upozornit, 
že mimo pravideln  provád ný preventivní 
dohled ze strany strážník  M stské policie 
Holešov, p i kterém je zjiš ováno neustálé 
a opakované porušování zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, bude probíhat d -
kladná kontrola ze strany MP, kdy k zajišt ní 
dodržování pravidel silni ního provozu bude 
užito všech zákonných prost edk . 

Ing. Radek Doležel
místostarosta m sta 

organizace zabývající se destina ním man-
agementem, p sobící v okrese Krom íž pod 
názvem Krom ížsko DM, z. s. Vzhledem 
k tomu, že založení tohoto spolku nebylo od-
souhlasenou Zastupitelstvem m sta Krom -
íž, je nutné nyní najít jinou formu dohody 

o spolupráci mezi spolky Holešovsko – Hos-
týnsko, z. s. a Krom ížsko – sdružení pro 
cestovní ruch, z. s,“ dodal k situaci p edseda 
spolku Radek Doležel. 

Jana Rohanová
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Kluzišt  navštívily t i a p l tisíce jednotlivc
Holešov | Sezóna zámeckého kluzišt  skon-
ila, a koli bylo podle smlouvy zap j ené do 

konce m síce b ezna. Po así jeho provoz dost 
komplikovalo. Ledovou plochu kluzišt  není 
možné udržovat p i vyšších teplotách a kom-
fort užívání plochy navíc kazí vítr a ne isto-
ty jím p inášené a také déš . P íchod jarních 
dn  také láká milovníky pohybu do p írody 
na kolo nebo in line brusle, a zájem o klasické 
bruslení na ledové ploše výrazn  klesá.

Proto bude kluzišt  v provozu už jen do 
konce tohoto týdne – tj. do ned le 12. b ezna.

První rok užívání kluzišt  se osv d il, což 
dokládá statistika návšt vnosti. 

Za celou dobu provozu kluzišt  plochu na-
vštívily t i a p l tisíce jednotlivc , sto šedesát 
skupin a více než osmdesátkrát lidé využili 
možnost zap j ení bruslí. 

Podle o ekávání byl nejv tší zájem o brus-
lení v dob  jarních prázdnin (13. až 19. úno-
ra), kdy na kluzišti evidujeme 771 jednotlivc . 

V týdnu p ed prázdninami byl o kluzišt  zase 
nejv tší zájem u školních skupin, kdy jich 
dorazilo 43. Ledovou plochu hojn  využíva-
li i hokejisté – celkov  zde prob hlo zhruba 
20 hodin hokejových zápas . D kujeme všem 

návšt vník m kluzišt  za zájem a spole nosti 
Technické služby Holešov, s. r. o., také M st-
skému kulturnímu st edisku za technické za-
jišt ní kluzišt  a zajišt ní podpory zázemí. 

Jana Rohanová

Europoslankyn  Olga Sehnalová nabízí stáže do Evropského parlamentu
Zajímá vás d ní v Evropské unii a práce 

Evropského parlamentu? Pokud ano, ur it  
vás zaujme i možnost nahlédnout do evrop-
ské problematiky ryze praktickým pohledem 
p ímo v Bruselu. Poslankyn  Evropského par-
lamentu Olga Sehnalová vyhlašuje v letošním 
roce další kolo zahrani ních stáží v Evrop-
ském parlamentu. Stáže jsou ur eny zájem-
c m s ukon eným vysokoškolským vzd láním 
alespo  na úrovni bakalá ského stupn , kte í 
si cht jí prohloubit své znalosti o fungování 
Evropského parlamentu a poznat jeho každo-
denní innost v praxi. Délka zahrani ní stá-

že je stanovena na dobu 6 až 8 týdn . Obec-
né podmínky pro ú ast ve výb rovém ízení 
– vysokoškolské vzd lání alespo  bakalá ské-
ho stupn  – strukturovaný životopis – moti-
va ní dopis v anglickém jazyce – všeobecný 
p ehled o d ní v Evropské unii – p edložení 
bakalá ské/diplomové práce (až v p ípad  
ú asti na ústním pohovoru). 

Nápl  práce stážisty: – seznámení s cho-
dem a organizací EP – ú ast na jednáních 
parlamentních výbor , delegací ad. – admi-
nistrativní práce v rámci poslanecké kancelá-
e – spolupráce se leny kancelá e na zadaná 

odborná témata zejména v t chto oblastech 
– vnit ní trh a ochrana spot ebitele, doprava 
a cestovní ruch, vzd lání a zam stnanost, prá-
va osob se zdravotním postižením aj. 

Ústní pohovory s uchaze i budou pro-
bíhat od kv tna 2017 v poslanecké kancelá i 
v Krom íži. O  nan ních podmínkách budou 
úsp šní uchaze i informováni b hem osob-
ního jednání. Stáže budou probíhat v dohod-
nutých termínech od zá í 2017. Ubytování 
si stážisté zajiš ují sami. P ihlášky je možné 
podávat na http://www.sehnalova.cz/staze/, 
uzáv rka je 7. dubna 2017.                             (tz)

ZM NA PROVOZNÍ DOBY SB RNÉHO DVORA

Vážení obyvatelé, od soboty 1. dubna dochází v rámci jarní ásti provozu ke zm n  provozní 
doby ve sb rném dvo e v areálu Technických služeb s. r. o. Holešov. 

Nov  bude sb rný dv r k dispozici od pond lí do soboty 
v dob : 8:00–10:30 a 11:00–17:00 hod. 

Libor Liška, jednatel

HOLEŠOV ZÍSKAL 
RÁKOSNÍ KOVO H IŠT !

Spole ná snaha obyvatel, maminek 
a aktivních hlasujících prost ednictvím Fa-
cebooku a jeho skupin se poda ila a Hole-
šov získal Rákosní kovo h išt !

Mnohokrát d kujeme všem hlasujícím 
za podporu. Díky nim vznikne v Americ-
kém parku nový herní prostor pro d ti :)

SRDE N  D KUJEME!

Koupím v Holešově dům, 
případně byt. 

Tel.: 731 362 416
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innost M stské policie 
Holešov v roce 2016
Holešov | M stská policie Holešov v roce 
2016 ne ešila v rámci své innosti a v rámci 
zabezpe ování ve ejného po ádku žádné zá-
važn jší problémy. Pozitivn  strážníci hodno-
tí také zvyšující se po et oznámení, se kterými 
se nejen obyvatelé m sta obracejí na m st-
skou policii. 

Údaje za rok 2016 dokládají, že po et udá-
lostí na úseku ve ejného po ádku p evyšuje 
po et ešených událostí v doprav , p i emž 
nelze vycházet pouze ze statistiky uložených 
blokových pokut, ale je pot eba na problema-
tiku nahlížet obšírn ji. Dohled na záležitosti 
ve ejného po ádku v obci bude proto priori-
tou strážník  i v roce 2017.

Personální obsazení M stské policie Ho-
lešov v roce 2016 p edstavovalo 12 strážník , 
p t ostatních zam stnanc  a p t asistent  
prevence kriminality. 

Strážníci i zam stnanci absolvovali adu 
speciálních výcvik  a školení. Pravideln  
zkouškami ov ují své odborné p edpoklady, 
školí se v oblasti nových právních p edpis , 
absolvují kurzy první pomoci a resuscitace, 
požární školení a bezpe nosti práce, zú ast-

ují se školení idi , IT, prohlubují své um -
ní v sebeobran , taktice zákrok , ve st elecké 
p íprav  a pravidelná školení erpá také pso-
vod. 

V blokovém ízení holešovští strážníci 
loni projednali celkem 830 p estupk . Z toho 
94 bylo proti bezpe nosti a plynulosti provo-
zu na pozemních komunikacích, 628 se týka-
lo p ekro ení maximální povolené rychlosti, 
29 proti ve ejnému po ádku, 51 proti majetku 
a 28 ostatní. Dalších 213 p estupk  strážníci 
ešili domluvou. V 18 p ípadech p i podez ení 

ze spáchání trestného inu oznámili událost 
P R. 

I loni strážník m p i práci pomáhal ka-
merový systém. Ve 21 p ípadech zjistili díky 
kamerám podez ení ze spáchání trestného 
inu a zajistili d kazy. Podez ení na p estu-

pek se pak na kamerách zobrazilo celkem 

135 krát. Strážníci nezaháleli ani v oblasti 
prevence kriminality. Po ádali p ednášky 
v mate ských a základních školách a v klubu 
senior . P ipravili preventivní akci „kyselý 
citron“ pro idi e, zájemc m zm ili p esnost 
tachometru, zam ili se na cyklisty, pravidel-
n  kontrolovali zahrádká ské kolonie a chato-
vé oblasti, zajistili bezpe nost b hem kultur-
ních a spole enských akcí a d tem pomáhali 
p i cest  do školy p i pohybu na p echodech 
pro chodce. 

Nezastupitelná byla loni také pomoc asis-
tent  prevence kriminality. Zajistili asistenci 
pracovník m místního ú adu práce, charity, 
radni ního odboru sociálních v cí a zdravot-
nictví, posílili dohled na p echodech, podíleli 
se na výkonu innosti v oblasti park , v okolí 
škol, ale také v problémových lokalitách. 

Také na restaura ní zahrádky se loni 
strážníci zam ovali. Celkov  provedli v let-
ních m sících více než tisí covku kontrol s cí-
lem zajistit dodržování provozní doby, a tak 
i zamezit rušení no ního klidu. 

Krom  samostatné innosti strážník  je 
možné vyzdvihnout i spolupráci s radnicí, 
jednotlivými odbory a P R.

Jana Rohanová

V obci jel rychlostí 
96 km/hod.

Strom jako p ipomínka životní události
Holešov | Strom jako p ipomínka významné životní události. Práv  to bude brzy možné v holešovské zámecké zahrad .

Zájemci budou mít možnost spojit významné životní mezníky – jako jsou narození dít te, svatba, nebo jakákoli jiná událost se zasazením 
stromu, který jim den bude p ipomínat.

Strom bude vysazen na p edem vybrané místo zahradníkem, který má na starosti zámeckou zahradu. „O vysazení bude sepsána dohoda 
a v ní bude zahrnuto vybrání a po ízení druhu stromu (ovocný, okrasný) podle možností umíst ní do alejí nebo do sad , následná pé e a ná-
ležitosti související se samotným vysazením, propagací apod. Všechny tyto skute nosti zajistí m sto prost ednictvím zámeckého zahradníka. 
Vysazování strom  musí být v sounáležitosti s koncepcí rozvoje zahrady a sad  a bude,“ dodal starosta m sta Rudolf Seifert.

„Fungovat to bude tak, že koupíme druhy strom , které do zahrady pat í, a vysazovat budeme na místech, kde je to zrovna pot eba,“ objas-
nil zahradník Pavel Novák s tím, že lidé budou mít na výb r z n kolika druh  strom . Dárce získá plaketu s informacemi o darovaném stromu, 
s datem zasazení a pod kováním. U samotného stromu bude nejspíš umíst na tabulka s informacemi o dárci, datu zasazení, o vzhledu stromu 
v dosp losti a informace o daném druhu (taxon, velikost v dosp losti a p vodní domovina). 

O termínu, kdy bude možné se o strom hlásit, Vás budeme informovat prost ednictvím Holešovska a webových stránek m sta!
Jana Rohanová

Holešov | Rekord v ne zrovna pozitivním 
slova smyslu zaznamenali v pond lí 27. února 
2017 holešovští strážníci. B hem odpoledne 
se v rámci své innosti zam ili na kontro-
lu dodržování nejvyšší povolené rychlosti. 
Konkrétn  se jednalo o úsek v ulici Zlínská 
(od centra m sta sm rem k obci Martinice), 
kde je nejvyšší povolená rychlost 50 km/hod. 
Tento limit však nechal klidného dvaadvace-
tiletého idi e vozidla zna ky Hyundai, který 
se k hlídce ítil rychlostí 96 km/hod. Po ode-
tení schválené jednotné odchylky laserové-

ho rychlom ru ve výši 3 km/hod. je rychlost 
93 km/hod. 

idi  se svým jednáním dopustil p estup-
ku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) 
bod 2 zák. . 361/2000 Sb., tím, že porušil 
ustanovení § 18 odst. 4 stejného zákona. 

To znamená, že idi  p ekro il nejvyš-
ší povolenou rychlost v obci o 40 km a více, 
a protože se jedná o závažn jší p estupek, v c 
byla oznámena správnímu orgánu k zahájení 
správního ízení. Tam mu hrozí pokuta až de-
set tisíc korun a zákaz ízení až na jeden rok. 
K jeho bodovému hodnocení bude také p i -
teno p t bod . 

Strážníci budou v m ení rychlosti idi  
nadále pokra ovat, a to nejen kv li tomu, že 
se radarem potvrdila neukázn nost idi . 
B hem jedné hodiny totiž ešili zhruba p t 
porušení stanovené rychlosti. 

Jana Rohanová
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V Holešov  se bude stav t Rákosní kovo h išt
Pod kování všem 
aktivním Holešovák m 
i spole nosti LIDL

Velkým úsp chem pro m sto Holešov 
a holešovské obyvatele skon ila sout ž spo-
le nosti LIDL na vybudování d tského h išt . 
Spole nost Lidl každoro n  pro m sta, ve kte-
rých p sobí, vyhlašuje hlasovací sout ž, která 
umožní t m nejvíce aktivním úsp ch ve form  
dotace a vybudování d tského h išt .

M sto Holešov se již n kolikrát pokouše-
lo v této sout ži usp t, ale v letošním roce se 
díky aktivitám mnoha ob an m poda ilo ono 
„Rákosní kovo h išt “ získat. Jedná se o d t-
ské h išt  v hodnot  asi jeden a p l milionu 
korun.

Holešov byl za azen do kategorie m sta 
nad 10 000 a do 25 000 obyvatel a b hem 
lh ty hlasování získal 16 711 hlas . P ed Ho-

lešovem skon ilo Nové M sto na Morav  
a Valašské Mezi í í. Holešovu se poda ilo po-
razit Pelh imov, který se dlouhodob  držel na 
úsp šné t etí pozici.

Spole nost LIDL má samoz ejm  mno-
ho podmínek k vybudování h išt  a jednou 
z nich – i když ne zcela striktní – pat í to, že 
by h išt  m lo být zbudováno do 500 metr  
od prodejny. Další podmínky se týkají p ístu-
pu, sítí apod. Z tohoto d vodu sm uje m sto 
vybudování h išt  do Amerického parku, tedy 
klidové lokality, která je odpo inkovou ástí 
jihovýchodní ásti m sta. H išt  bude ve spo-
lupráci s m stem vybudováno v jarních m sí-
cích a otev eno z ejm  kolem 20. kv tna.

Moc rád bych touto cestou pod koval 
všem aktivním Holešovák m, kte í se do 
hlasování zapojili a pomohli tak získat pro 
m sto a p edevším pro rodiny s d tmi nové 
krásné h išt . Jedná se o všechny hlasující, 
aktivní obyvatele a obyvatelky, kte í vytvá eli 
skupiny na facebooku a podporovali hlasová-

ní i dalšími zp soby, instituce m sta jako je 
Mate ské centrum Srdí ko i St edisko vol-
ného asu, které nabádaly k hlasování své 
p íznivce, a také pracovníky odboru kultury 
M Ú Holešov, kte í využívali všech možných 
informa ních kanál  k propagaci hlasování 
a posílení neutuchajícího optimismu p i hla-
sování. Je velmi pozitivní, když se lidé ve m s-
t  dokážou takto spojit.

Pod kování samoz ejm  pat í i spole -
nosti LIDL za jejich projekt a podporu mla-
dých rodin.

S úctou Rudolf Seifert, starosta

M sto získalo dotaci na zkvalitn ní 
strategického ízení regionu
Holešov | Zvýšit kvalitu a efektivitu ve ej-
né a státní správy a rozvíjení možnosti eGo-
vernmentu. Takové jsou hlavní cíle projektu 
„Nástroje strategického ízení“, do kterého 
se od prosince lo ského roku zapojilo i m s-
to Holešov. Projekt se zam uje p edevším 
na zkvalitn ní strategického ízení, to zna-
mená sestavení strategického plánu rozvoje 
m sta jako nástroje ízení regionu a stra-
tegie dlouhodobého  nan ního plánování 
coby nezbytného p edpokladu uskute o-
vání strategických cíl  rozvoje m sta. Další 
aktivita v rámci projektu je zam ena na 

rozvoj lidských zdroj  zajišt ním vzd lávání 
pracovník  m stského ú adu a zastupitel . 
Školení podpo í realizaci a následný rozvoj 
p edchozích aktivit, profesionální a efek-
tivní služby ve ejné správy. Aktivity, které 
se vážou k projektu, bude m sto erpat až 
do listopadu 2018. P edpokládané náklady 
projektu ve výši 1,95 mil. K  budou hrazeny 
85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % 
ze státního rozpo tu. M sto Holešov se ze 
svého rozpo tu podílí 5 % náklad .
Registra ní íslo projektu: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002930.

Letní brigády 
v roce 2017

Holešov | Rozpo et m sta po ítá i pro 
letošní rok s po ádáním letních brigád 
pro studenty. Ur ená ástka je ve výši té 
lo ské a umožní zam stnání kolem sto 
dvaceti student . Brigády jsou ur eny pro 
žáky nebo studenty od patnácti let v ku 
a pouze pro ty, jenž mají trvalé bydlišt  v Ho-
lešov  nebo místních ástech – Dobrotice, 
Koli ín, Tu apy a Žopy. Budou probíhat na 
podobných místech jako v minulých letech 
v dob  letních prázdnin ve ty ech turnu-
sech vždy po dvou týdnech. Mzda bude 
v hodnot  o  ciální minimální mzdy. Za í-
nat se bude první týden v ervenci.

UPOZORN NÍ – P ihlášky k brigádám 
budou pracovníky M stského ú adu p ebí-
rány od úterý 2. kv tna. 

D vodem je skute nost, že je t eba 
p esn  podle aktuální pot eby ur it místa 
i termíny, kde budou probíhat, kolik stu-
dent  bude na jednotlivá místa ur en, 
a kdo bude za n  odpovídat a zadávat prá-
ci. P ihlášky p ed tímto datem nebudou 
p ijaty. Více informací se zájemci dozv dí 
b hem m síce dubna.

Rudolf Seifert
starosta

Klub eských turist  v Holešov  
a MKS Holešov zve na

Klubový ve er s cestovatelem 
Robertem Bazikou,

který se bude konat ve st edu 
dne 29. b ezna 2017 v 17,00 hod. 

v Kino Clubu v Holešov , 
(d íve DRIVE CLUB).

Kroměříž získala Rákosníčkovo hřiště v roce 2014                                                      Zdroj: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz 
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Problematikou náhradní rodinné pé e 
se na M Ú Holešov zabývá Odbor sociálních 
v cí a zdravotnictví, Úsek sociáln -právní 
ochrany d tí, jehož prost ednictvím je mož-
né zprost edkovat r zné formy náhradní ro-
dinné pé e. P edm tem dalšího textu tohoto 
lánku je informovat spole nost o vybraných 

institutech náhradní rodinné pé e: osvojení 
a p stounská pé e (dlouhodobá a na p echod-
nou dobu).

1. Osvojení (tzv. „adopce“)
V praxi rozlišujeme zrušitelné a nezru-

šitelné osvojení. U nezrušitelného osvojení 
žadatelé p ijímají dít  i rodi ovskou odpov d-
nost za dít . Noví rodi e se zapíší do rodného 
listu dít te na místo biologických rodi . Stát 
osvojitele nekontroluje, neposkytuje  nan ní 
podporu – pouze b žné dávky a rodi ovské 
p ísp vky. Mezi osvojitelem a dít tem vzniká 
vztah stejný jako mezi rodi em a jeho dít tem.

2. Pěstounská péče dlouhodobá
O p ijaté dít  pe ují p stouni zpravidla 

až do doby dosp losti. Rodi ovská odpov d-
nost z stává zpravidla biologickým rodi m 
dít te, p stoun rozhoduje pouze v b žných 
záležitostech dít te. Stát pé i p stoun  kon-
troluje a také  nan n  podporuje (m sí n  je 
vyplácen p ísp vek na úhradu pot eb dít te 
a odm na p stouna, p íp. další dávky p s-
tounské pé e). P stouni povinn  uzavírají 

Náhradní rodinná pé e
dohodu s doprovázející organizací, mají po-
vinnost se pr b žn  vzd lávat (24 hod./rok), 
umož ovat kontakt dít te se leny biologické 
rodiny, právo na zajišt ní odborné pomoci, 
a další. Aktuáln  evidujeme na území ORP 
Holešov 16 rodin, ve kterých je dít  (nebo d ti) 
umíst no do dlouhodobé p stounské pé e.

3. Pěstounská péče na přechodnou dobu
P stouni zajiš ují pé i o dít  v krizové si-

tuaci, a to po dobu nezbytn  nutnou (n kolik 
týdnu, m síc , max. ale jeden rok). Dít  se 
pak m že vrátit k biologické rodin , p ejít do 
dlouhodobé p stounské pé e nebo do osvoje-
ní, pokud je právn  volné. P echodní p stouni 
mají uzav enou dohodu o výkonu p stounské 
pé e s doprovázející organizací, vzd lávají 
se, spolupracují s týmem dalších odborník  
v zájmu dít te. Stát vyplácí p stounské dávky 
a kontroluje, jak dít  v rodin  prospívá. Fi-
nan ní podporu získávají p stouni i v dob , 
kdy o žádné dít  zrovna nepe ují. Ve Zlín-
ském kraji je v sou asné dob  pro tyto ú ely 
p ipraveno pomáhat 33 rodin, v ORP Holešov 
je to 1 rodina.

Aby se člověk mohl stát náhradním ro-
dičem, jsou nutné následující kroky:

1. Podání žádosti a doložení p edepsa-
ných doklad  na místn  p íslušném ú ad  
(M Ú Holešov). Pracovnice následn  prov í 
p i osobní návšt v  v míst  bydlišt  bytové 

a majetkové pom ry žadatel , shromaž uje po-
t ebné údaje v souladu se zákonem a do 30 dn  
od podání žádosti postupuje dokumentaci na 
Krajský ú ad Zlínského kraje k dalším ízení.

2. Krajský ú ad má na starosti další p í-
pravu žadatel , psychologické posouzení 
a shromážd ní pot ebných dokument  o ža-
datelích. Nakonec dojde k posouzení a vydání 
rozhodnutí o tom, zda jsou žadatelé vhodný-
mi pro náhradní rodinnou pé i, pop . pro jaké 
dít  by byli vhodní náhradní rodi e.

3. Následuje fáze ekání, než žadatel m 
Krajský ú ad oznámí, že byli vytipováni pro 
konkrétní pot ebné dít . Oslovení žadatelé 
mají možnost seznámit se s dokumentací dí-
t te, dále osobní setkání s ním a p ípadný pro-
stor pro rozhodnutí žadatel , zda se rozhod-
nou toto konkrétní dít  p ijmout do své pé e. 

Pracovníkem pro náhradní rodinnou pé i 
p i M Ú Holešov je Jitka Chlupová, DiS., 
kontaktní mail: jitka.chlupova@holesov.cz, 
tel.: 573 521 752, která vám o institutech 
náhradní rodinné pé e poskytne bližší infor-
mace.

Jitka Chlupová, DiS., sociální pracovnice 
pro náhradní rodinnou pé i, 

Odbor sociálních v cí a zdravotnictví, 
M Ú Holešov

Mgr. Michaela Vaško, vedoucí 
Odboru sociálních v cí a zdravotnictví, 

M Ú Holešov

Malí i velcí hokejisté si užili den s hrá i PSG

Užít si sobotu 25. února s extraligovými hrá i PSG Zlín Martinem Mat jí kem, Davidem Š astným a Robertem í kou mohli všichni, kte í 
p išli na zámecké kluzišt . Show s Radiem Zlín a hokejisty pro n  p ipravilo M stské kulturní st edisko Holešov. Malí i velcí brusla i si mohli 
se zlínskými hrá i zahrát hokej, zasout žit si ve st elb  na bránu z v tší i menší vzdálenosti, vyhrát dáre ek, se svými idoly se vyfotografovat 
a nechyb la ani autogramiáda.                                                                                                                                                                         Dana Podhajská
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Meteostanice v Holešov  zve ve ejnost 
na den otev ených dve í

POZVÁNKA 
DO METEOSTANICE

V sobotu 25. b ezna se koná další 
ro ník dne otev ených dve í eské-
ho hydrometeorologického ústavu 
Praha na stanici v Holešov . P ij te 
nahlédnout od 9 do 14 hod. pod po-

kli ku, jak se u nás va í po así. 

Srde n  zvou pozorovatelé 
Petr Škop, Petr Podvala 

a Patrik Trn ák
Duben 2013 Foto | archiv meteostanice Holešov
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NAROZENÍ
Radim Nohýl – Holešov, . Tu apy
Ema Pechá ková – Holešov
Anna Chvátalová – Holešov
Lukáš Ma ásek – Holešov
Václav Ma ák –Holešov, . Žopy
Amálie Stiborová – Holešov
Adriana Hajdová – Holešov, . Dobrotice
Antonín Bakalík – Holešov, . Dobrotice
Ji í Talach – Holešov

JUBILANTI 
B ezen 2017
Anna Jedli ková – Holešov
Vlasta Táborská – Holešov
Ludmila Šestáková – Holešov
Olga Doležal Kurzová – Holešov
Karel Adámek – Holešov
Božena F rstová – Holešov
Zdenka Uh íková – Holešov
Margita Dokoupilová – Holešov

SPOLE ENSKÁ KRONIKA

Jan Loš ák – Holešov
Blažena Poleeová – Holešov
Blažena Lepšová – Holešov
Marie Kubíková – Holešov, . Koli ín
Jaroslav Vrla – Holešov
Karel Kotou ek – Holešov
František Mare ek – Holešov
Anežka Halen áková – Holešov
Rostislav Cholasta – Holešov
Anežka Zapletalová – Holešov, . Koli ín
František Sola  – Holešov
Vladimír B ezík – Holešov
V ra Odložilíková – Holešov
František Janál – Holešov
Anna Matelová – Holešov
Jarka Da ová – Holešov
Jan N mec –Holešov
Ji ina Foltýnová – Holešov
Marie Zapletalová – Holešov
Mária Pilová – Holešov
Božena Krej í – Holešov, . Tu apy

ÚMRTÍ
Marie Rischková – Holešov, . Tu apy
Valentina Hu ová – Holešov
Václav Ml ák – Holešov, . Koli ín
Jaroslav Matúš  – Holešov
Old ich uba – Holešov, . Tu apy
Anna Ture ková – Holešov
Milada epešová – Holešov
Marie Lochmanová – Holešov
Miroslava Strnadová – Holešov
Zden k Sehnal – Holešov

P ipravila: J. Medková

Dne 27. 3. 2017 se dožívá 90. narozenin 
naše drahá maminka, babi ka a prababi ka 

paní Margarita Dokoupilová z Holešova. 

Všechno nejlepší, hodn  zdraví, 
št stí a spokojenosti jí p eje 

milující rodina

P edstavenstvo akciové spole nosti Vodovody a kanalizace Krom íž, a.s.
I  49451871, se sídlem Krom íž, Kojetínská 3666/64, PS  767 01 zapsané v obchodním rejst íku vedeném 
Krajským soudem v Brn  oddíl B, vložka 1147 svolává

ÁDNOU VALNOU HROMADU 
na tvrtek 27. dubna 2017 od 9,00 hodin 
v zasedací místnosti Muzea Krom ížska, Velké nám stí 38, Krom íž

Program jednání:
1. Zahájení ádné valné hromady, seznámení s ú astí p ítomných akcioná

2. Návrh na zvolení orgán  ádné valné hromady, jednací a hlasovací ád

3. Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti a stavu majetku spole nosti za rok 2016

4. Návrh na rozd lení zisku za rok 2016

5. Návrh na stanovení podíl  na zisku a jejich vyplacení akcioná m a len m p edstavenstva a dozor í rady za rok 2016

6.  Zpráva dozor í rady spole nosti o výsledcích kontrolní innosti v roce 2016 v etn   stanoviska k ádné ú etní záv rce a návrhu na roz-
d lení zisku za rok 2016, k návrhu na stanovení podílu na zisku a jejich vyplacení akcioná m, len m p edstavenstva a dozor í rady za 
rok 2016

7.  Návrh na schválení ádné ú etní záv rky, návrh na schválení rozd lení zisku a návrh na schválení podíl  na zisku a jejich vyplacení ak-
cioná m, len m p edstavenstva a dozor í rady za rok 2016 

8.  Ur ení auditora pro ov ení ú etní záv rky pro ú etní období rok  2017, 2018 a 2019

9. Záv r

Prezence akcioná  bude zahájena v 8,00 hodin. Valné hromady se m že zú astnit akcioná  mající akcie na jméno, který je zapsán v sezna-
mu akcioná  vedeném spole ností. Akcioná  – fyzická osoba – se prokáže pr kazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s ú edn  
ov eným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla ud lena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Právnická osoba 
se m že zú astnit svým statutárním orgánem nebo prost ednictvím zástupce na základ  plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s ú edn  
ov eným podpisem a ú edn  ov ený výpis z obchodního rejst íku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcioná e 
– obce se na valné hromad  prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením m stského nebo obecního zastupitelstva o pov ení 
k zastupování m sta, obce na valné hromad . Náklady spojené s ú astí na valné hromad  nejsou akcioná m hrazeny. 

Akcioná  má právo nahlédnout zdarma do výro ní zprávy a ú etní záv rky za rok 2016 v sídle spole nosti. Ú etní záv rka a výro ní zprá-
va jsou uve ejn né na webových stránkách spole nosti www.vak-km.cz. 

P edstavenstvo spole nosti

Jedná se o zjednodušenou formu pozvánky. Pozvánka v plném zn ní je zve ejn na na webových stránkách spole nosti www.vak-km.cz.
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Spartan Race: Sta í jen chtít zažít n co nového

Holešov | Rozmanitost, adrenalin, nová p á-
telství a zdolávání vlastních limit . Takový je 
Spartan Race. 

Jedná se o jeden z nejpopulárn jších p e-
kážkových závod  v bec. V roce 2010 tuto 
sout ž založil Joe De Sena v USA a nyní už je 
rozší ena do celého sv ta.

Tento závod si našel své nadšence i na 
Holešovsku. Dalo se dohromady pár známých 
a p íznivc  sportu a vznikl Spartan Race Ho-
lešovský region. A taky jedno pevné p átelství. 

„Všechno to za alo v lét  roku 2015, kdy 
jsem se seznámila na  tboxu s trenérkou 
z Byst ice pod Hostýnem Evou Ha undovou. 
Eva v té dob  d lala  tness trenérku, a tudíž 
kolem sebe m la aktivní lidi, m la p ehled 
o akcích, závodech a tehdy si taky zab hla sv j 
první závod v Litovli,“ popsala za átky zrodu 
holešovské odnože Spartan Race Kamila Ngu-
yenová z Holešova.

Samotná myšlenka absolvovat závod 
spole n  se zrodila n kdy v zá í 2015, kdy se 
skupina nadšenc  za ala pravideln  scházet, 
stmelovat a aktivn  se na závody p ipravovat. 

„Slovní spojení Holešovský region jsme si 
do názvu dali kv li tomu, že nejsme všichni 
p ímo z Holešova. Eva Ha undová je z Bys-
t ice pod Hostýnem, já z Holešova, Zuzana 

Matulová z Žeranovic, Lída Ma áková, Jan 
Horák, Viktor Polách a Bohuna Hana íková 
jsou ze Zlína. Je taky pár dalších lidí, kte í 
s námi tréningy absolvují nepravideln ,“ do-
dala Kamila Nguyenová.

A jak tréningy vypadají? „Trénujeme b h, 
letos máme p ihlášeny všechny trailové b hy 
Night run v regionu. Jezdíme spinning i na 
kole v terénu, naši zlínští lenové se hodn  
v nují cross  tu, d láme taky aktivn  thaibox 
a využíváme služeb klasických  tness center. 
Pohybovou aktivitu tedy máme hodn  širo-
kou a rozmanitou,“ vyjmenovala aktivity nad-
šenc  Kamila Nguyenová.

Práv  rozmanitost tréningu je v tomto 
sportu zásadní. V samotném závodu je totiž 
poté pot eba být p ipraven vyšplhat na lan , 
tre  t se ošt pem, p eplavat eku nebo unést 
velkou zát ž.

Loni se skupina zú astnila závod  Spar-
tan Race v Praze, Košicích a v Litovli a jako 
tým také absolvovali n kolik oblíbených no -
ních b h  jako jsou Valachy Dautlon ve Vel-
kých Karlovicích, extrémní b h 5BV – p t 
Beskydských vrchol , Zlínský p lmaraton 
nebo Triple3run. „Letos nás eká n co po-
dobného, jen obtížn jší závody, a to v rámci 
skládání Trifecty. První b h máme už v dubnu 

29. 4. 2017, a to v Koutech nad Desnou. Jedná 
se o st edn  t žký b h SUPER, poté pob žíme 
v srpnu v Litovli (u t chto obou b h  pob ží 
i d ti) a v zá í nás eká poslední nejt žší Beast 
v Liberci. Dále se chystáme na r zné bikerské 
závody v regionu, Holešovman a podobn ,“ 
doplnila sportovkyn . 

Tým funguje na Holešovsku již dva roky 
a za tu dobu se vyvíjel. „N kte í noví se p i-
dali, jiní odešli… momentáln  jsme hrdí 
na bezvadné a tvrdé jádro a taky si troufám 
íct, že jsme všichni kamarádi. Pomáháme 

si a scházíme se i mimo „propocená tri ka“.
A protože fungujeme, máme o tyto aktivity zá-
jem a baví to nás i d ti, rozhodli jsme se, že za-
ložíme Spartan Race Holešovský region, s. z. 
(zapsaný spolek), a tím dostaneme o  ciální 
podobu, kterou m žeme tvarovat dál,“ dodala 
Nguyenová. 

O tom, že Spartan Race není jen pro do-
sp lé, sv d í skute nost, že se skupinou cvi í 
i d ti. 

„A to m  t ší. V týmu jich máme hned n -
kolik: osmiletou Denisku, šestiletou Verunku, 
dva Tomáše, kte í mají dev t a dvanáct let, 
devítiletého Št pána a Matyáše a Tobiáše, 
kte í mají oba sedm, devítiletou Vendulku 
a šestiletou Nikolku. D ti s námi loni b želi 
závody v Košicích a v Litovli,“ dodala hrd  
Nguyenová. 

A koli zmín né aktivity vypadají náro n , 
dodala, že tomu až tak není a tento sport se 
nepovažuje za ur ený pouze zkušeným spor-
tovc m. „My všichni jsme mámy a tátové, 
chodíme do práce a nikdo z nás ned lá sport 
na profesionální úrovni. Sta í jen chtít zažít 
n co nového a jiného. Spartan Race je rozma-
nitý, plný adrenalinu a zážitk , nových lidí, 
jiný level a amatér m i nesportovc m ur it  
stojí za to si n který z kratších sprint  zab h-
nout,“ dodala s úsm vem nadšená sportovky-
n .

Jana Rohanová

Co je to Spartan Race? 
Jeden z nejpopulárn jších p ekážkových závod , který vznikl v roce 2010 v americkém Ver-
montu a od té doby se rozší il do celého sv ta. Závody mají n kolik úrovní, které se odlišují 
p edevším svou délkou a po tem p ekážek. Jedno z hlavních pravidel íká, že závodník nikdy 
nesmí dop edu znát trasu závodu. Jediné, co ví, jsou orienta ní parametry dle úrovn , které se 
zú astní. Každý, kdo závod dokon í, dostává po dob hnutí do cíle medaili a tri ko. 

Spartan Race se skládá ze t í základních ástí nazvaných Sprint, Super a Beast. Další úrovn  
jsou nadstavbou t chto základních úrovní a obvykle je na nich závodník vystaven extrémní 
zát ži.

Mezi p ekážkami, které jsou pro závodníky p ipraveny, jsou šplh na lan , p eskok vysoké st -
ny, horolezecká st na, p eskok p es ohe , nošení b emene, plazení se pod ostnatým drátem, 
ru kování, balan ní ch ze po k lech apod.
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Výro ní sch ze eského erveného k íže
Holešov | V p átelské atmosfé e kolektivu 
a prost edí kavárny U Ámose v Holešov  se 
20. února odpoledne konala výro ní sch -
ze místní skupiny eského erveného k íže 
Holešov. B hem akce prob hla volba výboru, 
který i v „nové“ sestav  z stal ve stejném slo-
žení jako v minulém období, p edsedou míst-
ní skupiny z stal Pavel Šlechta. 

Výro ní sch zi navštívila Alice Jura ková, 
editelka oblastního spolku v Krom íži, která 
len m p ednesla nové poznatky z oblasti re-

suscitace. Prob hla prezentace zprávy o hos-
poda ení místní skupiny, zhodnocení uplynu-
lých akcí nebo vý et zdravotnických asistencí 
a dozor . P edseda také p edvedl resuscita ní 
 gurinu, kterou organizace koupila díky p í-

sp vku m sta Holešov. 

Po o  ciální ásti akce následovala p ednáš-
ka historika a památká e Karla Bartoška. 

Jana Rohanová

Aktivní p íprava turistické sezóny
Hlavní turistickou sezónu vnímají té-

m  všichni stejn  – každodenn  otev ené 
památkové objekty, zámky, výstavy, galerie 
i další atraktivity, které m žete navštívit. Ale 
co tomu všechno p edchází? Je pot ebné se 
na všechno dob e p ipravit – nejen nachystat 
propaga ní materiály, aktualizovat webové 
stránky, ale hlavn  oslovit potencionální ná-
všt vníky na veletrzích cestovního ruchu, kde 
naše m sto i celý region propagujeme. 

Mezi ty nejznám jší veletrhy, kde jsme 
spole n  s Centrálou cestovního ruchu Vý-

chodní Moravy reprezentovaly Zlínský kraj, 
Krom ížsko i Holešovsko pat il Regiotour 
Brno, Holiday World Praha (nejvýznamn jší 
akce svého druhu nejen v eské republice, 
ale i v regionu st ední Evropy.) a ekají nás 
ješt  další veletrhy – Infotour Hradec Králo-
vé, Pardubice, cykloveletrh For Bikes Praha, 
GLOBalnie Katowice a miniveletrh Slovácko.

Nejžádan jším materiálem jsou vždy tu-
ristické mapy, cyklomapy, kalendá e akcí, 
eventy, ubytovací možnosti, ke Krom ížsku 
samoz ejm  zámek Krom íž, zahrady – pa-

mátky UNESCO, židovské památky Holešova, 
zámek Holešov, rozhledna Kel ský Javorník, 
a cyklostezky v návaznosti na Ba v kanál. 

Ke zhodnocení lo ského roku se konala ve 
Zlín  28. února 2017 výro ní konference ces-
tovního ruchu Východní Moravy, kde mimo 
jiné zazn ly i zajímavé výsledky a trendy ná-
všt vnosti Zlínského kraje za rok roce 2016 
(zpracoval: RNDr. I. Marek, m-ARK Marke-
ting). Možná vás tato ísla p ekvapí a osloví.

Mgr. Jana Sloven íková

Program pro p edcházení poruchám p íjmu potravin ve 3. ZŠ
Netradi ní preventivní projekt, který 

interaktivní dramatickou formou pomáhá 
d tem vyrovnat se s poruchami p íjmu po-
travy i falešnými vzory realizuje i v tomto 
roce olomoucké Sdružení D. Zastaví se na 
vybraných základních školách v Olomouc-
kém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. 
Žáci si nane isto vyzkoušejí prost ednictvím 
vlastního prožitku popasovat se s poruchami 
p íjmu potravy a okolnostmi s tím spojený-
mi. V b eznu se do projektu zapojili i žáci 
3. ZŠ Holešov.

„Program na prevenci zdravotních pro-
blém  v d tském v ku umožní p edcházet 
poškozování vlastního zdraví. Tematicky 
erpá z p íb h  o nezdravé touze po štíhlos-

ti o p ijímání falešných vzor . Eduka ní ást 
programu se zam í na zp soby rozpoznání 
p íznak  a vyhledání pomoci, pom že d tem 

v bezpe né rovin  pochopit rizika spojená 
s poruchami p íjmu potravy a u í jim p ed-
cházet,“ vysv tlila manažerka projektu Mag-
daléna Strej ková ze Sdružení D Olomouc. 

Žáci dvou t íd druhého stupn  vybraných 
21 základních škol se b hem dvouhodinových 
prožitkových program  do nich aktivn  zapo-
jí a spolu s hlavními hrdiny p íb hu budou 
moci vstupovat do rolí a ešit situace v p íb -
hu vzniklé. V bezpe ném prost edí si tak pod 
vedením lektor  mohou nane isto vyzkoušet, 
jaké to je být v t žké situaci lov ka, kterého 
se toto vážné onemocn ní týká, nebo v roli 
jeho blízkých se mu snažit pomoci. Žáci tak 
mají dobrou p íležitost trénovat p ekonání 
nástrah, které jim skýtá nízké sebev domí, 
touha po dokonalosti i špatné vzory. Cílem je, 
aby si dospívající lidé vážili sami sebe a doká-
zali se vyrovnat s tím, jací jsou a jak vypadají.  

Lekto i Sdružení D spolu s kantory vyberou 
ze dvou t íd, které se programu ú asní, n ko-
lik dobrovolník . Jejich úkolem bude o tom, 
co prožili, informovat ostatní spolužáky na 
druhém stupni. Informa ní peer kampa  na 
školách doplní letáky a propaga ní p edm -
ty, které budou odkazovat na webové strán-
ky v nované práv  dané problematice www.
jsemkdojsem.cz. D ti v nich najdou mimo 
jiné videospot, informace o nemoci, zásady 
a doporu ení ke zdravému životnímu stylu 
a p edevším kontakty na odborníky, kte í 
se v regionu problematice v nují. Metodika 
a scéná  preventivn  vzd lávacího progra-
mu z stane škole pro další použití. Program 
je  nancován prost ednictvím Minister-
stva zdravotnictví R a programu Iniciativy 
v oblasti ve ejného zdraví (CZ11) z Norských 
fond . 
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Právní aktuality
V této rubrice budeme p inášet aktuál-

ní informace o novinkách ve Sbírce zákon  
a o aktuálních právních p edpisech v ní uve-
dených. Sbírka zákon  je vydávána jako pu-
blika ní („promulga ní“) prost edek ke zve-
ej ování právních p edpis  eské republiky 

podle zákona . 309/1999 Sb., o Sbírce záko-
n  a o Sbírce mezinárodních smluv, ve zn ní 
pozd jších p edpis . Dle § 1 citovaného záko-
na se ve Sbírce zákon  vyhlašují uve ejn ním 
jejich plného zn ní ústavní zákony, (prosté) 
zákony, zákonná opat ení Senátu, na ízení 
vlády, právní p edpisy vydávané minister-
stvy a ostatními úst edními správními ú a-
dy; právní p edpisy jiných správních ú ad  
a právnických osob, pokud na základ  zvlášt-
ního zákona vydávají právní p edpisy s celo-
státní p sobností, tedy právní p edpisy. 

Ve Sbírce zákon  se dále vyhlašují nále-
zy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího 
správního soudu, pokud tak stanoví zákon, 
sd lení Ústavního soudu, jestliže o jejich 
vyhlášení Ústavní soud rozhodne, usnesení 
Poslanecké sn movny o zákonném opat ení 
Senátu, anebo sd lení p edsedy Poslanecké 
sn movny, že se Poslanecká sn movna na 

své první sch zi o zákonném opat ení Sená-
tu neusnesla, rozhodnutí prezidenta republi-
ky, oznámení prezidenta republiky o výsled-
ku referenda, usnesení komor Parlamentu 
a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní 
zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto or-
gány rozhodnou, rozhodnutí p edsedy Senátu 
(p ípadn  p edsedy Poslanecké sn movny), 
vyhlášení volby prezidenta republiky, sd le-
ní ministerstev, jiných úst edních správních 
ú ad , Státní volební komise nebo eské 
národní banky o skute nostech a p ijatých 
rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve 
Sbírce zákon  stanoví zvláštní zákon, úplná 
zn ní ústavních zákon  a zákon , zmoc uje-
li k vyhlášení jejich úplného zn ní p edsedu 
vlády ústavní zákon nebo zákon. Tyto doku-
menty se souhrnn  ozna ují jako další právní 
akty. Poslední položkou, zve ej ovanou na 
stránkách Sbírky zákon , jsou sd lení Minis-
terstva vnitra o oprav  tiskové chyby.

Obce jsou povinny umožnit v pracovních 
dnech každému nahlížení do Sbírky zákon . 
Kraje jsou za stejných podmínek povinny 
umožnit nahlížení také do Sbírky mezinárod-
ních smluv, do Ú edního v stníku Evropské 

unie a do p íloh Sbírky zákon . Stejnopis 
Sbírky zákon  zve ej uje Ministerstvo vnit-
ra zp sobem, umož ujícím dálkový p ístup, 
tj. na svých internetových stránkách na ad-
rese aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. Podle 
stanoviska odboru ve ejné správy, dozoru 
a kontroly Ministerstva vnitra . 1/2014 je 
v p ípad  žádosti ob ana o nahlédnutí do 
Sbírky zákon  obec povinna, pokud se žadatel 
nespokojí s nahlédnutím do stejnopisu Sbírky 
zákon  na internetu, p íslušný výtisk zajistit, 
a to p ípadn  i výp j kou nebo objednáním. 

Nový zákon . 222/2016 Sb., ze dne 
15. ervna 2016, o Sbírce zákon  a meziná-
rodních smluv a o tvorb  právních p edpis  
vyhlašovaných ve Sbírce zákon  a meziná-
rodních smluv, který má nabýt ú innosti až 
od 1. ledna 2020, zavádí elektronický systém 
Sbírky zákon  a mezinárodních smluv jakož-
to informa ní systém ve ejné správy, a prvot-
ní (rozhodnou pro platnost právního p ed-
pisu) se stane verze elektronická. V listinné 
verzi se budou právní p edpisy vydávat jen 
po dobu trvání p ekážky jejich elektronického 
vyhlášení. 

Aleš K ížan, právník m sta

Z Á P I S
do prvního ro níku základních škol v Holešov

pro školní rok 2017/2018, který se koná 
v pátek 7. 4. 2017 od 12.00 do 17.00 hodin

Zákonný zástupce je povinen p ihlásit k zápisu dít , které se narodilo do 31. 8. 2011. 
Zákonný zástupce m že požádat o zápis dít te, které se narodilo od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012.

Doporu ení:

Doklady vhodné k zápisu:

– ob anský pr kaz zákonného zástupce dít te,
– rodný list dít te.

Dít  se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dít  místo trvalého pobytu, pokud 
zákonný zástupce nezvolí pro dít  jinou školu.

Na základ  obecn  závazné vyhlášky m sta Holešova . 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol z ízených m stem Holešov, 
jsou s ú inností od 1. 1. 2008 školské obvody ur eny takto:

1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezru ova, Boženy N mcové, Drásalova, Dvo ákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Kv tná, K V t áku, Luhy, Masarykova, Osvobození, 
Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, V t ák, Zlínská.
Místní ásti: Dobrotice, Tu apy, Žopy.

2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)
Bo enovská, D lnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Náb eží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. 
Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, O adlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po k ižovatku s ulicí Školní), Pla kov, P erovská, 
P í ní, Samostatnost, Smetanovy sady, St elnice, Sušilova, T eš ové sady, Tu apská, U Letišt , U Potoka, U Rusavy, Vít zství, Za Drahou, 
Zámecká, Želkov.

3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. kv tna, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlí kova, Krá iny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovník , Novosady, Ovocná, 
Palackého (od k ižovatky s ulicí Školní sm rem na Hulín), Polní, R ži kova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vo-
dou, Zahradní. Místní ást: Koli ín.
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Masopust v Centru pro seniory

Dne 22. 2. propuklo v celém objektu Cen-
tra pro seniory masopustní veselí. Zam st-
nanci pro nás p ipravili program dle starých 
tradic. Oblékli si r zné masopustní kostýmy 
a v ele s medv dem a harmoniká em navští-
vili všechna patra. Osobitým p ístupem k jed-
notlivým starým lidem vytvo ili p ekrásnou 
atmosféru. P i pohledu na rozzá ené o i ba-

bi ek a d de k  bylo jasné, že tato akce m la 
kladný dopad na psychiku t chto obyvatel. 
Cht l bych za všechny obyvatele pod kovat 
všem, kte í se na této akci podíleli. Máme 
d vod se t šit na další masopust, p i kterém 
si zvolíme tu nejkrásn jší a nejmilejší masku 
masopustu. Ješt  jednou mnohé díky.

Sepsal Z. J.

Spole nost PARZLICH s. r. o., hledá 
pro sv j výrobní závod v Hulín  ope-
rátora výroby – obsluha vytla ovací 
linky. Požadujeme ukon ené st edo-
školské vzd lání, spolehlivost, samo-
statnost. Nabízíme dobré  nan ní 
ohodnocení, p ísp vek na stravování, 
stabilní zam stnání. Nástup možný 
ihned. 

Životopisy posílejte na: 
eliska.odlozilova@parzlich.cz.

Centru pro seniory v Holešov  ctíme tra-
dice a jednou z aktiviza ních metod je  jejich 
p ipomínka a i dodržování. Pro naše obyvate-
le mají nemalý význam a p ipomínají jim, že 
vše kolem nich je „tak, jak má být“ prost  je 
„v po ádku“. M síc únor je tradi n  spjat 
s masopustními zvyky a masopustní pr vod 
pot šil i naše obyvatele. P edávám pero na-
šim dv ma dopisovatel m a tak, vážení te-
ná i, m žete íst autentické popisy z této naší 
akce. A jen malou poznámku, je úžasné, že 
dokáží takto psát, formulovat své myšlenky 
a pocity i ve svém v ku a seniorském znevý-
hodn ní – jen tak dál a d kujeme…

G. Hol áková
Instruktorka sociální pé e

Hezounké zví átko 
ud láme z vás…

Tak láká Kecal ve Smetanov  ope e Pro-
daná nev sta Vaška, aby se stal medv dem 
v maškarním pr vodu. Nejen zví átka, jako 
medv da, vep íka i v elky, ale i pohádkové, 
historické osoby a p íslušníky r zných povo-
lání bylo možno spat it o masopustu v Hole-
šov . Kde? V Centru pro seniory. Masopust-
ní veselé lidové tradice vrcholí v posledních 
únorových dnech p ed ty icetidenní dobou 
postní, jenž kon í až o Velikonocích. N kte í 
z nás senior  se setkali s touto tradicí ve svých 
domovských obcích, a tak si rádi vybavují 
vzpomínky na radosti svého mládí. Jist  uví-
tají, mohou-li takto zapomenout na starosti 
a trampoty stá í. 

Masopustní pr vod v Centru senior  byl 
jednou z takových akcí, které pro jeho obyva-
tele p ipravuje tam jší pe ovatelský personál. 
Masky v p ekrásných kostýmech procházely 
jednotlivými pokoji, doprovázení harmoni-
ká em a zp vem jednoho z klient . V elé díky 
zam stnanc m našeho Centra za jejich vyna-
lézavost a hodiny asu strávené p ípravou! 
Ano, pro  bychom se net šili, když nám Pán 
B h zdraví (a radost) dá – p es všechny obtíže 
vyššího v ku? 

Sepsala Jarmila Janská

Masopust 2017

Den se Sluníčkem 2017
Mate ská škola Sluní ko Holešov srde n  zve 

na Den se Sluní kem – den otev ených dve í 21. 3. 2017 
s tímto programem:

8.00–10.00
Prohlídka školy, seznámení s prost edím a jednotlivými t ídami, sezná-
mení se vzd lávacím programem školy

10.00–11.30
Vynášení zimy – rozlou ení se zimou a p ivítání jara, 
spole ná vycházka d tí a návšt vník  k ece Rusav

Na Vaši návšt vu se t ší d ti 
a kolektiv zam stnanc
Mate ské školy Sluní ko Holešov
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Mezinárodní cena vévody z Edinburgu
Holešov | Znáte vzd lávací program DofE 
– Mezinárodní cenu vévody z Edinburgu? 
Jedná se o prestižní vzd lávací program pro 
mladé lidi, který byl založen britskou králov-
skou rodinou. 

Projekt se zam uje na podporu osobní-
ho rozvoje a na aktivní trávení volného asu 
mládeže ve v ku od 14 do 24 let; v jeho rámci 
se mladí lidé dlouhodob  a pravideln  v nují 
více aktivitám ve ty ech provázaných oblas-
tech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví 
a dobrodružné expedici. Ú astníci si zvolí jed-
nu aktivitu v uvedených oblastech a dlouho-
dob  se jí v nují – rozvíjejí p i tom sv j talent 
i dovednosti. 

Za spln ní programu získají ú astníci 
mezinárodn  uznávaný certi  kát DofE – od 
bronzového až po zlatý (po 18 m sících akti-
vity). Do této innosti se mladí lidé zapojují 
v certi  kovaných místních centrech progra-
mu a Holešov má to št stí, že takovým cen-
trem je u nás St edisko volného asu TYMY 
Holešov. 

V pátek 24. února prob hlo na krajském 
ú ad  ve Zlín  setkání zástupc  výchovných 
a vzd lávacích institucí a p i této p íležitos-
ti seznámil p ítomné se svými zkušenostmi 
s programem DofE jeho holešovský absolvent 
a ambasador Petr Kola ík: 

„B hem ú asti v programu jsem si vybu-
doval zdravé sebev domí a úctu k sob  samé-
mu. Nikdy p edtím bych nev il, jak m že být 
dobrovolnictví pro lov ka napl ující a zábav-
né. V té dob  jsem zkusil neuv itelné množ-
ství v cí, o kterých bych v život  nep emýšlel; 
ty m  posunuly mnohem dál než samotné 

studium ve škole,“ íká úsp šný absolvent 
univerzity v Southamptonu a dnes student 
FF UK – p ekladatelství a tlumo nictví.

Zbývá jen dodat – program je stále ote-
v en novým zájemc m – tak pro  to nezkusit? 

Mgr. Svatava Ságnerová

Jazyky na 1. Základní škole v Holešov
Holešov | Na 1. Základní škole Holešov se 
intenzivn  v nujeme výuce nejen mate ského 
jazyka, ale i jazyk m cizím. Sv d í o tom úsp -
chy našich žák  na r zných sout žích i zají-
mavá práce vyu ujících v b žných hodinách.

V poslední dob  získala naše žákyn  
Tina Sabová velice cenné 2. místo na okres-
ní olympiád  z eského jazyka v Krom íži 
a postupuje tedy do krajského kola. Sout že 
se zú astnila ješt  další ža ka Barbora Lipne-
rová, která si v konkurenci 34 sout žících 
vedla také velmi dob e.

Bára se navíc soust edila i na jazykovou 
sout ž v angli tin . V okresním kole se na 
olympiád  z tohoto jazyka sešlo na ZŠ Zachar 
14 zdatných sout žících. Sout ž byla rozd le-
na do dvou ástí. V první ásti si museli ú ast-
níci vylosovat n které z témat, která byla p e-
dem známá. V druhé ásti byl volný rozhovor 
na základ  p edložených obrázk . lenové 
poroty zjiš ovali jazykovou pohotovost a slov-

ní zásobu. Jak Bára sama vyjád ila: „Sice jsem 
nevyhrála, ale nabytá zkušenost mi ur it  po-
m že s dalším studiem angli tiny. Jsem ráda, 
že jsem m la tuhle p íležitost.“

Krom  anglického jazyka se žáci naší ško-
ly za ínají u it od 7. ro níku i druhý cizí jazyk. 
Mohou si zvolit n m inu nebo ruštinu. Zájem 
o oba jazyky je v tšinou vyrovnaný, takže se 
v každé t íd  vytvo í skupinka n m iná  
a skupinka ruštiná . N které d ti p istupují 
na za átku výuky ke 2. cizímu jazyku s nad-
šením, jiné s bázní, jestli budou nové u i-
vo dob e zvládat. Že obavy nejsou na míst , 
zjistí d ti po pár hodinách výuky. N m iná i 
jsou hrdí na to, že umí pozdravit, nadiktovat 
svoje telefonní íslo, mailovou adresu a íct 
pár v t o sob  a svém kamarádovi. Ruštiná-
i zase zdolají úskalí azbuky ve tené v psané 

form . O p estávkách po hodin  cizího jazyka 
si n m iná i a ruštiná i vzájemn  sd lují, co 
nového už zase umí a pat i n  se p itom chlu-

bí. Uspo ádali jsme proto spole nou hodinu 
n m iny a ruštiny v 7. B a v 7. C. 

ást hodiny p edvád li své znalosti 
n m iná i a ruštiná e pak vyzkoušeli, nako-
lik dávali pozor. M li odhadnout význam n -
kterých n meckých slov – nap . Brille, Ball, 
Schach, Regal apod. Poté se vrhli do práce 
ruštiná i, kte í napsali na tabuli n která pís-
mena azbuky a n m iná i je m li p e íst. 
Nebylo to v bec jednoduché, jak se na prv-
ní pohled zdálo. Spole ná hodina utekla p i 
spoust  zajímavých aktivit jako voda a vyu-
ující zdaleka nestihli všechno, co si do této 

hodiny p ichystali. 
Vzájemná spolupráce vyu ujících cizích 

jazyk  je na naší škole samoz ejmostí. Spo-
le né hodiny jsme poprvé vyzkoušeli p ed 
3 lety, a protože se osv d ily, budeme v nich 
pokra ovat i nadále.

Mgr. Jarmila R ži ková, 
vyu ující cizích jazyk
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Chorchestr se vrátí na holešovské podium
Holešov | Oblíbená kapela, která si koncem 
devadesátých let našla nejen v Holešov  adu 
p íznivc , se aspo  na jeden koncert op t do 
m sta vrátí. 

e  je o jazz-beat-funky kapele Chor-
chestr. Kapela složená z p evážn  amatér-
ských hudebník  zvládla b hem ty  let 
odehrát p es t i stovky koncert . V sobotu 
25. b ezna v 19:30 op t zazá í v holešovském 
New Drive Clubu. 

Chorchestr vznikl na p elomu zimy a jara 
1997. Dostal název podle svého vedoucího Ji-
ího Hradila a 8. b ezna téhož roku se konal 

první koncert na Starém pivova e. 
„Kapela vznikla kv li ve írku. Náš kama-

rád výtvarník si otev el na Vyso in  dílnu, 
cht l ji n jakým zp sobem „zkolaudovat“ 
a nás požádal, abychom ud lali hudební do-
provod,“ popisoval vznik kapely kytarista 
a zp vák Tomáš Hradil. Tak se dala dohroma-
dy skupina sedmi lidí z Holešova, z Byst ice 
pod Hostýnem, z Krom íže a z Olomouce. 

„Za m síc jsme nacvi ili asi hodinový re-
pertoár ze starých známých jazzových stan-
dard  a písni ek padesátých a šedesátých let. 
Spíš jazz, funky, beat. Na Starém pivova e 
jsme pak m li zkoušku p ed lidmi, jež p ed-
cházela samotnou akci na Vyso in . Hráli 
jsme asi 40 minut a lidi se zbláznili. P išli 
jsme s muzikou, kterou tady nikdo nehrál, 
a m lo to fantastický úsp ch. Zjistili jsme, že 
se to lidem líbí, kapela se rozjela a p sobila 
asi dalších 8 let,“ pokra uje Hradil. Holešov-
ská ást vydržela do roku 2001, a pak se z ní 
stala brn nská kapela. Od založení kapely 
letos uplynulo dvacet let. A nejen toto výro í 
bylo d vodem pro obnovení kapely (alespo  
na chvilku). „Naše kamarádka z Prahy letos 
slavila kulaté jubileum. Byla svým zp sobem 

nehrající lenkou kapely. Když jsme hráli 
v Praze, poskytla nám zázemí svého bytu 1+1, 
jezdila s námi na festivaly a hodn  nám po-
mohla. Te , když m la narozeniny, jsme jí 
cht li dát jako dárek, že se dáme dohromady 
a zahrajeme jí na oslav . A když se to poda-
ilo, rozhodli jsme se, že p idáme ješt  další 

dva koncerty,“ vysv tluje Hradil. Tak se v led-
nu odehrál koncert v Praze, 24. b ezna bude 
koncert v Brn  a o den pozd ji v Holešov . 

Dát dohromady t i termíny koncert  
a prostor pro zkoušky, bylo prý pom rn  
technicky náro né. „Hlavn  synchronizovat 
termíny s Jurou Hradilem, který se hudbou 
živí a má toho docela hodn . Trvalo dlouho, 
než jsme našli volné termíny,“ dodal zp vák. 

V tší návrat Chorchestru prý skupina ne-
plánuje. „Aby mohla kapela fungovat, m la 
by d lat vlastní v ci a k tomu už asi nedojde. 
Každý jsme n kde jinde. Je to vzpomínková 
akce. Pokud by byl zájem, tak na n jakých vy-
braných akcích zahrajeme, ale asi nic víc,“ do-
dává hudebník, který nyní spole n  se dv ma 

dalšími leny Chorchestru funguje v kapele 
Los Perdidos. 

Na koncert v Holešov  se celé seskupení 
t ší. „Sejdeme se s lidmi, kte í na nás vyrostli 
a to je skv lé. Je to dvacet let, ale všichni se 
tam zas potkáme. Pro n které z nás je to n co, 
v co už nikdo nedoufal,“ kon í Tomáš Hradil. 

Sestava 2017: 
Ji í „Chorche“ Hradil – klávesy (Tatabojs, 
KafkaBand, Lesní zv , Umakart, Kašpárek 
v rohlíku, etc….) 
David Butula – basa 
Petr „Strá a“ Stratil – bicí
Tomáš Hradil – zp v, el. kytara (Los Perdi-
dos, Heda P ová, I vši) 
Terezie Zoubková - trombón 
Vladimíra Dvo áková – p í ná  étna (Heda 
P ová) 
David „Charms“ Heinz – tenorsax (Los Per-
didos) 
Milan „Mejla“ Šmíd – trubka (Los Perdidos) 

Jana Rohanová

Vítání ob ánk  v Koli ín
Koli ín | V ned li 12. února letošního roku 
prob hlo slavnostní vítání ob ánk  d tí na-
rozených v minulém roce v Koli ín . P i 
tomto velmi p íjemném a radostném setkání 
jsme zapsali do knihy nových ob ánk  Ellu 
Doleželovou, narozenou 15. 9. 2016 a Petra 
Polaštíka, narozeného 26. 5. 2016. Sešli se 
rodi e, prarodi e, p íbuzní Ellinky a Pet íka, 
zástupci OV Koli ín a starosta Holešova pan 
Rudolf Seifert. Rodi m bylo pop áno spous-
ta radosti s p áním všeho dobra, které pro-
nesl Radovan Ka a a Zden k Horák a d tem 
bylo pop áno p edevším hodn  zdraví, št stí, 
úsp ch . Poté celý okamžik zpest ilo kulturní 
vystoupení místních d tí básni kami a písn -
mi, které spolu velmi rádi nacvi ily. Záv rem 
pronesl pan Rudolf Seifert pár slov k rodi m 
a d tem a toto radostné setkání bylo ukon eno 
p ípitkem a p edáním dárk . Památe ní foto-
grafování u kolébky nesm lo chyb t k završení 
velmi p íjemného dne ;-).
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Koupím tuto 
ohýbanou st nu

Tel.: 603 447 040

Rekordní po et návšt vník  na karnevalu v sokolovn
Rekordní po et návšt vník  zavítal na 

karneval v sokolském dom , který organi-
zoval oddíl sportovní gymnastiky T. J. Sokol 
Holešov 25. února .

První návšt vníci se za ali scházet už ve 
13.15 hod., p estože za átek karnevalu byl 
stanoven až na trnáctou hodinu. I to sv d í 
o velké oblíbenosti této akce, která se již po á-
dá tradi n  každý rok. Sál se rychle zapl oval 
a za chvíli už nebylo volné ani míste ko. A zá-
bava mohla za ít. 

O tu se staral Dalibor Šmakal a Ji í Pole-
pil, kte í m li p ipraveny hry, sout že a v bec 
všeobecnou zábavu po celé odpoledne. Ze-
jména výkon Ji ího Polepila je nutné vyzdvih-
nout, protože poradit si s tolika d tmi nebylo 
jist  jednoduché. O bohaté ob erstvení se jako 
obvykle postarali manželé Polepilovi, takže 
d ti i dosp lí mohli lehce zahnat hlad, žíze  
nebo t eba jenom chu  na n co sladkého.

Jako každoro n  vystoupily také mažoret-
ky s nádhernou sestavou, a i když ob as n ja-
ká ta h lka nedopadla p esn  tam, kam m la, 
mažoretky sklidily velký úsp ch. Po nich ná-
sledovala ukázka cvi ení malých i starších 
gymnastek z po ádajícího oddílu. P edvedly 
rovn ž pe liv  promyšlenou sestavu složenou 
z mén  náro ných cvik  t ch nejmenších, ale 
i t žších cvik  starších gymnastek. I tyto vý-
kony odm nili všichni p ítomní velkým pot-
leskem. V obou p ípadech byl podán skv lý 
výkon, bylo se na co dívat, i když disciplíny 
byly zcela odlišné. Nebo možná práv  proto.
Všeobecný rej masek, z nichž n které byly do-
pracované do nejmenších detail , p erušova-
ly nejen hry a sout že, ale také malá a velká 
tombola. Zatímco velkou tombolu si užívali 
z ejm  hlavn  rodi e, a tombola byla jako ob-
vykle vydatná a kvalitní, ta malá byla ur ena 
hlavn  d tem. P estože vyhrávaly jen drob-

nosti, jejich o ka se p i každé výh e rozzá ila, 
jakoby vyhrály t eba obrovského slona. Kdo 
vyhrál, zcela jist  nelitoval a kdo nevyhrál, 
ur it  vyhraje p íšt . Vždy  celé odpoledne 
nebylo o výhrách, ale hlavn  o d tech, které si 
tancování a skota ení po ádn  užily.

Samoz ejm  nechyb la ani sout ž o nej-
hez í masku. Bylo to, jak už to tak bývá, velmi 
t žké. Masky byly nádherné všechny a všech-
ny d ti byly ze svých zm n nadšené. K vid ní 
byli princezny i princové, rytí i, batmani, víly, 
vodník, zají ci i myšky, karkulka nebo t eba 
brou ci. Nakonec se odborná porota rozhodla 
pro roztomilého malého zají ka, nádhern  vy-

vedeného vodníka, skv le vybavenou malou 
karkulku a nakonec vybrala i tvrtou masku, 
úžasného malého Jokera, který svým zeleným 
ú esem dával najevo, že to myslí úpln  vážn . 
Vybrané masky byly odm n ny velikým ply-
šákem. 

Odpoledne se pomalu chýlilo ke konci, 
karneval kon il, i když se mnohým necht lo 
odcházet. Po adatele t šila nejen rekordn  
vysoká návšt vnost, ale také fakt, že se d ti 
skute n  celé odpoledne skv le bavily a už 
te  se mohou t šit na další ro ník. Pod ko-
vání pat í všem sponzor m. Tak zase za rok!

Hana Georgiánová, T. J. Sokol Holešov

Vystavení dokladu ekolikvidace vašeho 
autovraku NA MÍSTĚ

Autovrakoviště Třebětice 
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Za kompletní nebo téměř kompletní 

autovrak vyplatíme až 1500 Kč

ODVOZ A EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Ekologická likvidace 
autovraků ZDARMA

včetně potvrzení na místě

Zajišťujeme i odvoz

Dobrotice, tel.: 776 719 631

až 1200 Kč za váš vrak
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FOTOSOUT Ž MIKROREGIONU „HOLEŠOVSKO V OBRAZECH“
Protože je náš region zajímavý a krásný 

a je v n m také mnoho výte ných fotograf , 
rozhodl se dobrovolný svazek obcí Mikrore-
gion Hlešovsko vyhlásit sout ž o nejlepší fo-
togra  i z našeho regionu. M že se jednat jak 
o památky, p írodu, architekturu, osobnosti, 
tak i spole enské a kulturní akce – podmín-
kou je pouze to, aby fotogra  e byly po ízeny 
na území Mikroregionu Holešovsko, nebyly 
starší více než rok a dosahovaly vysokého roz-
lišení. 

T í lenná porota složená z vedení našeho 
mikroregionu na konci b ezna 2017 vyhodnotí 
ty nejlepší. Své fotogra  e s popisem, kde byly 

po ízeny, m žete posílat do 24. 3. 2017 elek-
tronicky na adresu info@mikroregionholesov-
sko.cz, p ipojíte své jméno, adresu a telefonic-
ký kontakt. 

Osobní údaje budou použity výhradn  pro 
ú ely sout že a nebudou poskytnuty t etím 
osobám, ani zve ejn ny bez souhlasu sout -
žícího. 

Maximální po et fotogra  í, které m že 
jeden sout žící poslat, jsou 3 kusy. Sout žící 
souhlasí s tím, že fotogra  e mohou být použity 
pro propaga ní ú ely mikroregionu (na webo-
vých stránkách, pro ú ely M sta Holešova, 
facebookových stránkách Mikroregion Hole-

šovsko a v propaga ních tiskovinách MR), sa-
moz ejm  každá fotogra  e se jménem autora, 
ale bez poplatk  za využití. 
Výherci budou uve ejn ni na webu mikroregi-
onu a M sta Holešova a budou ocen ni násle-
dovn :
1.  voucher na výstavní sezonu 2017 na zámku 

Holešov, pohár pro vít ze
2.  voucher na výstavní sezonu 2017 na zámku 

Holešov
3.  voucher na výstavní sezonu 2017 na zámku 

Holešov
4.  permanentka na jarní cyklus hudebního 

festivalu MUSICA Holešov

Zima s Mate skou školou Dobrotice

Učitelky a rodiče z MŠ připravují každoročně pro děti bohatý program. I letos byly činnos-
ti v zimním období poučné a zábavné. Můžete to posoudit na přiložených fotografi ích. 
Chtěla bych tímto poděkovat rodičům, zaměstnancům MŠ a dobrovolným složkám obce 
Dobrotice za pěknou spolupráci. 

Kolaříková Zdeňka, učitelka MŠ Dobrotice

Na Sádku jsme uspořádali karneval s názvem Ledové království.S panem myslivcem Zdeňkem Kuklou jsme vezli krmení pro zvířátka do krmelce.

S dětmi bobujeme na nedalekých kopcích. Posilujeme tak zdraví. Připravujeme krmení pro ptáčky. Vedeme děti k lásce k přírodě.
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Od svatby až po jeden poh eb...
Jako každý rok se sbírky holešovského 

muzea p irozen  rozr stají o nové sbírkové 
p edm ty. Dary, nákupy a terénní sb ry vy-
tvo ily loni 31 nových p ír stkových ísel. 
Každé íslo p ír stku odkazuje na rok a sou-
asn  i na po adí zápisu b hem roku. M že 

obsahovat sou asn  n kolik p edm t . Tepr-
ve v druhém stupni evidence dostává každý 
p edm t již své nezam nitelné inventariza ní 
íslo.

Ale dost teorie. A cože nám to š astná 
náhoda minulý rok p inesla do sbírek? Fond 
výtvarného um ní se v souvislosti s lo ským 
výro ím p íchodu sv. Jana Sarkandra do Ho-
lešova rozrostl o gra  ky s nám tem tohoto 
holešovského sv tce (auto i Lumír Šindelá , 
František Ketzek).

Historické fondy doplnily p edm ty sou-
visející s rodem Wrbn , posledních majitel  
holešovského zámku. Na první pohled oby-
ejn  vypadá prázdný hlavi kový papír. Ale 

„Grossbrundbesitzer Rudolf Wrbna und ge-
mahlin Berta geb. Widemann“ nám v n m 
oznamují svou svatbu – v Holešov  19. er-
vence 1930! P edtišt ný formulá  sloužil pro 
oznámení jedine né životní události a pro 
vy izování po etné šlechtické koresponden-
ce. O poznání okázaleji p sobí d ev ná ka-
zeta na psací pot eby s plasticky vykládaným 
Wrbnovským erbem a ozdobným kováním. 
Stejn  cenný je i malý kožený kuf ík se štít-
kem uvnit  s nápisem „Hrab  Rudolf Wrbna“. 
Štítek je dopln n tla eným erbem rodu.

Mnozí si jist  vzpomenou (a to i chutí) na 
další exponát - plechovou krabi ku s bonbó-
ny „zimní sm s“ z všetulského závodu  rmy 
S  nx. Ur it  stejn  výborné byly i výrobky 

jejího p edch dce,  rmy Kneisl. P edstavte 
si, kdybyste jako luxusní boboniéru dostali 
velkou d ev nou krabici (27 x 20 cm) plnou 
sladkých dobrot. Na krásn  vypravené kra-
bi ce s názvem  rmy jde poznat, že d íve byl 
i oby ejný obal výrobku vizitkou, které hovo-
ila o kvalit  obsahu.

Naopak mrazivé asy p íd lového vále -
ného hospodá ství Protektorátu nám p ipo-
mínají taba enky (Tabak Karte) s razítkem 
Josef Majdloch, tra  ka Holešov, nám stí 
. 47. Platné od ledna do dubna 1945 – po-

slední m síce strašlivé II. sv tové války. Fran-
tišek Pokorný byl první eský starosta Hole-
šova v letech 1880-1904. Za svého p sobení 
v ele m sta se zasloužil o jeho hospodá ský 

a spole enský vzestup, zejména pak o eské 
školství. Když v roce 1904 zem el, byl jeho 
poh eb nejen rozlou ením se s mimo ádnou 
osobností, ale i okázalou manifestací všech 
spolk  a institucí m sta. Práv  poslední roz-
lou ení a celý smute ní pr vod zachycuje 
8 mimo ádn  kvalitních fotogra  í z roku 
1904. Z nich rovnou 5 fotogra  í jsme dosud 
v bec neznali! Krásné detaily dovolují roze-
znat jednotlivé skupiny. Na fotogra  ích jsou 
zachyceni Sokolové, hasi i, dechová hudba, 
lenové Podhoranu, vojenští vysloužilci, zá-

stupci odborových spole enstev, sestry sv. K í-
že, duchovenstvo a v záv ru poh ební ko ár.

Za MKS Holešov – M stské muzeum
Mgr. Ond ej Machálek

Republikové finále ve šplhu se bude konat v Holešov
K zajímavým školním sportovním disciplí-

nám lze ur it  za adit šplh – kdysi disciplínu 
olympijskou, dnes p edevším st edoškolskou. 
Regionální kolo, po ádané Krajskou radou 
Asociace školních sportovních klub  R Zlín-
ského kraje hostila ve st edu 22. února 2017 
tradi n  St ední zdravotnická škola v Krom -
íži: zde za ú asti 7 tým  dívek a 6 družstev 

hoch  prob hla sportovní akce, p i které zá-
vodníci bojovali o postup do republikového 
 nále.  

V této sout ži šplhají 3x d v ata na ty i 
s p írazem do výše 4,5 m; hoši zdolávají tutéž 
výšku na lan  a startují ze sedu. Vynikající 
výkony podali zástupci VPŠ a SPŠ MV Ho-
lešov, kte í vyhráli chlapeckou sout ž tým . 
Republikové  nále Poháru AŠSK se letos koná 
23.–24. 3. 2017 v Holešov  na p d  policejní 
školy a všichni zájemci o tuto sportovní disci-
plínu jsou zváni na skv lou sportovní podíva-
nou! 

Nové p ír stky muzea za rok 2016

Výsledky:
Dívky:
1.  Zuzana Drlí ková 

(Tauferova SOŠ veterinární Krom íž)
2.  Hana Mikulíková 

(Tauferova SOŠ veterinární Krom íž)
3.  Martina Honzíková 

(Arcibiskupské gymnázium Krom íž)

Hoši:
1.  Pavel Soldán 

(Tauferova SOŠ veterinární Krom íž)
2.  Petr Zají ek 

(VPŠ a SPŠ MV Holešov)
3.  Dušan Neimeister 

(VPŠ a SPŠ MV Holešov)

Družstva dívky:
1.  Arcibiskupské gymnázium Krom íž 
2.  Tauferova SOŠ veterinární Krom íž
3.  St ední zdravotnická škola Krom íž

Hoši:
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. SŠ COPT Krom íž
3. SZŠ Krom íž

Mgr. Svatava Ságnerová
Krajská rada AŠSK R Zlínského kraje

Dřevěná kazeta na písemnosti
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(dokon ení)

Bojové nasazení
V polovin  prosince 1941, kdy se Karel 

Valášek prezentoval u 313. eskoslovenské 
stíhací perut  RAF, peru  plnila úkoly obrany 
pob ežních m st na nejvýchodn jším a tedy 
nejohrožen jším výb žku Anglie. Podílela 
se rovn ž na ochran  lodních konvoj , které 
proplouvaly podél východního pob eží Velké 
Británie a doprovázela bombardovací letouny 
p i jejich náletech na N mecko, Belgii a Nizo-
zemí. Všechny tyto úkoly plnil i Karel Valášek. 
Vzdušných šarvátek s n meckou Luftwaffe 
už bylo mén  než v roce 1940, p esto k nim 
docházelo. První úsp ch ve vzdušném boji 
Karel Valášek zaznamenal 6. ervence 1942, 
kdy spolu s Ji ím Ku erou zaúto ili na n -
mecký bombardér Junkers Ju-88 a poda ilo 
se jim jej poškodit. V lét  1942 byl Karel Va-
lášek vyznamenán prvním eskoslovenským 
vále ným k ížem 1939 a vzáp tí medailí Za 
chrabrost p ed nep ítelem. 

Na za átku kv tna 1943 dokon il Karel 
Valášek sv j první opera ní turnus, b hem 
kterého nalétal 200 opera ních hodin a ode-
šel k opera ní výcvikové peruti, kde létal jako 
instruktor na letounech Miles Master. Už 
v polovin  listopadu 1943 se ale dobrovoln  
p ihlásil k pln ní dalšího opera ního turnusu 
a byl p id len tentokrát k 310. eskoslovenské 
stíhací peruti RAF. Ta od zá í 1943 bojovala 
v rámci eskoslovenského k ídla, ve kterém 
byly všechny eskoslovenské stíhací perut . 
Velel jí npor. Emil Foit. Ze své základny v Ib-
sley v hrabství Hampshire na jižním pob eží 
Anglie peru  bránila pob ežní m sta a do-
provázela bombardéry nad Francii. V lednu 
1944 se peru  p ezbrojila na nejmodern j-
ší verze Spit  ru a zahájila výcvik ve st elb  
a bombardování pozemních cíl . Karel Valá-
šek a jeho kolegové od jara 1944 za ali provád t 
nebezpe né nálety na letišt , nádraží, p ístavy 
a další cíle ve Francii v rámci p ípravy vylod -
ní spojenc  v Normadii. Jeden z t chto nálet  
se Karlu Valáškovi stal osudným.

Sest elen!
Dne 21. kv tna 1944 se všechny esko-

slovenské perut  ú astnily úto né operace 
s názvem Ramrod 905. V 10.40 skupina le-
toun , ve kterém byl i Karel Valášek, zaúto-
ila na vlaky na nádraží ve m st  Vire v se-

verní Francii. Letoun Spit  re Karla Valáška 
byl p i útoku zasažen st elbou n meckého 
protiletadlového kanonu do k ídla. Pilot byl 
nucen nouzov  p istát bez podvozku na pole 
u vesnice Balleroy nedaleko m sta Saint-Lo. 
P i této operaci byl ve stejném prostoru a ve 
stejné dob  sest elen i pilot 312. perut  Ro-
bert Ossendorf, který rovn ž pocházel z Ho-

lešova. Karel Valášek nouzové p istání p ežil 
a ihned se snažil ukrýt p ed pátrajícími n -
meckými vojáky. Pomocnou ruku mu našt stí 
podali p íslušníci francouzského odboje, kte í 
ho ukrývali celý m síc p ed Gestapem. P -
vodn  cht l Karel Valášek p ejít p es Francii 
a Špan lsko do Giblartaru, nakonec se ale roz-
hodl po kat na p íchod fronty po invazi spo-
jenc  do Normandie. Dne 20. ervna v noci 
se pokusil projít p es frontu, byl ale zadržen 
n meckými vojáky a p edán Gestapu. Po p e-
vozu do Pa íže byl tvrd  vyslýchán, nev ili 
mu, že je britský letec, protože byl zadržen 
v civilním oble ení a považovali ho za špiona. 
Za to mu hrozila smrt v koncentra ním tábo-
e. Po n kolika dnech byl p evezen do v zení 

v Mainz (Mohu i) v N mecku. Koncem srpna 
se skupina odsouzenc  na smrt, ve které byl 
i Karel Valášek, š astnou náhodou p ipletla na 
nádraží v Mainz ke skupin  vále ných zajatc  
a byla spole n  s nimi odeslána do tábora pro 
vále né zajatce ve Franfurtu nad Mohanem. 
V zá í 1944 byl Karel Valášek p emíst n do tá-
bora v Bankau (dnešní Bakow v Polsku). Když 
se v lednu 1945 k táboru p iblížila Rudá armá-
da, byli všichni zajatci p šky p esunuti p es 
Sagan do tábora v Luckenwalde jižn  od Ber-
lína. Pochod se v mnohém podobal pochodu 
smrti a mnoho zajatc  p i n m zahynulo. Ka-
rel Valášek našt stí strastiplný pochod p ežil.

Koncem dubna 1945 se Karlu Valáškovi 
poda ilo z tábora uprchnout. P ed út kem 
ješt  získal z táborové kancelá e své doku-
menty o zajetí. S jedním britským zajatcem 
p ešli p es frontu k americké armád  a ta je 
po nezbytném ošet ení p esunula na letišt  
do Halle u Lipska a odtud letecky p es Brusel 
a Lille do Anglie.

Život po válce
Až po p íjezdu do Anglie se Karel Valášek 

dov d l, že se mu narodil syn. Oženil se už 
v roce 1941 a vzal si za manželku Angli anku 
Joan Person z Wolverhamptonu v hrabství 
West Midlands. Po návratu do Anglie mu byla 
ud lena zdravotní dovolená. Do eskosloven-
ska se vrátil i s manželkou a synem Antoní-
nem 15. kv tna 1946. Doufal, že se mu poda í 
získat zam stnání u Leteckého dopravního 
odd lení  rmy Ba a ve Zlín . Tento plán ale 
nevyšel, a tak se vrátil do Anglie. Od roku 
1947 žil s rodinou ve Wolverhamptonu. Po í-
dil si asem opravnu automobil  a autosalon. 
Pozd ji provozoval n kolik erpacích stanic. 
Pravd podobn  v roce 1965 se nakrátko po-
díval do eskoslovenska, když byl na poh bu 
své matky. Tehdy se nakrátko setkal tajn  i se 
svým kamarádem Pavlem Kocfeldou, který 
v té dob  sloužil v eskoslovenské lidové ar-
mád .

Manžele Valáškovy postihla v život  velká 
osobní tragédie. Jejich první dceruška zem e-
la za války už ve v ku t í m síc . Syn Antonín 
zahynul ve svých sedmnácti letech po nehod  
v otcov  autodíln . Nejmladší syn Petr zem el 
v roce 1991. V roce 1991 se do kal Karel Va-
lášek i své služební a ob anské rehabilitace. 
Navštívil se skupinou svých spolubojovník  
z Anglie Prahu, kde byl na ministerstvu obra-
ny povýšen do hodnosti plukovníka ve výsluž-
b .

Karel Valášek zem el 19. srpna 2009 ve 
Wolverhamptonu ve v ku 92 let. Poh eb s vo-
jenskými poctami se konal 15. zá í v kostele 
sv. Michaela a všech and l  a jeho popel byl 
uložen 6. listopadu 2009 na h bitov  ve Wol-
verhamptonu vedle hrobu jeho syna Petra.

Karel Valášek b hem války nalétal více jak 
700 letových hodin, z toho asi 350 opera ních. 
Byl vyznamenán t ikrát eskoslovenským vá-
le ným k ížem 1939, dvakrát eskosloven-
skou medailí „Za chrabrost p ed nep ítelem“, 

eskoslovenskou vojenskou pam tní medailí 
„Za službu v eskoslovenské armád  v zahra-
ni í“ (se štítkem Francie a Velká Británie) 
a eskoslovenskou vojenskou medailí „Za zá-
sluhy“ I. stupn . Britové jeho boj ocenili me-
dailí The 1939–45 Star, Air Crew Europe Star, 
Atlantic Star a War Medal 1939–45.

Vlastiv dný kroužek Holešov navrhl Rad  
m sta Holešova, aby tomuto state nému muži 
byla v Holešov  odhalena pam tní deska.

Ing. Jan Dúbrav ík
Vlastiv dný kroužek Holešov 

Karel Valášek – zapomenutý hrdina ze Všetul
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Dívkou roku 2017 se stala Gréta Šarochová 
Holešov | Ve spole enské hale SV  TyMy 
prob hlo poslední únorovou ned li základ-
ní kolo sout že Dívka roku 2017. V holešov-
ském st edisku prob hla tato akce již posed-
mé. Celkov  se v eské republice jednalo již 
o osmadvacátý ro ník sout že, která hledá p -
vabnou, inteligentní a talentovanou sle nu od 
13 do 15 let. Dívkou roku si prošly i vít zky 

eské Miss Gabriela Kratochvílová a Tereza 
Chlebovská, modelky Vla ka Erbová a Ester 
Berdych Sátorová nebo t eba populární he-
re ka a držitelka eského lva Jana Plodková. 
Sout žících dívek se letos v Holešov  sešla 
rovná jedenáctka. 

Pod vedením Olgy Peškové si ú astnice 
nastudovaly úvodní choreogra  i, trenérka 
Klára Mou ková s nimi p ipravila sestavu ae-
robicku, u ily se chodit na p edvád cím molu 
a vypilovaly svá volná vystoupení. Majitelka 
modelingové agentury Renata Mejzrová jim 
pomohla vybrat a vyzkoušet spole enské šaty 
a potom už si d v ata užívala pé i vizážistky, 
kosmeti ky a kade nice. Úderem druhé ho-
diny odpolední za ala první neve ejná ást 
sout že dv ma disciplínami – testem znalostí 
a zkouškou zru nosti. Dovednost, kterou ten-
tokrát musela sout žící d v ata p edvést, byla 
výroba r ži ky z krepového papíru. Výkony 

dívek hodnotila devíti lenná porota v ele 
s Renatou Mejzrovou.

D v ata si ani nesta ila vydechnout a už 
se p iblížilo zahájení spole enského ve era. 
Po úvodní choreogra  i, p edstavení dívek 
a poroty, jsme mohli sledovat výkony sout -
žících i v dalších disciplínách. P i rozhovoru 
s moderátorem Zde kem Štokmanem jsme 
slyšeli jejich názory. Ve skupinkách dívky 
cvi ily a ve volných disciplínách se snažily po-
rotu p edstavit o svém talentu. Publikum se 
dob e bavilo nejen výkony dívek, ale i zajíma-
vým doprovodným programem, který protká-
val jednotlivé disciplíny. Vyvrcholením ve era 
byla jednozna n  módní p ehlídka spole en-

ských šat . Výkony byly letos velmi vyrov-
nané a t žko se vybíraly ty nejlepší. Nakonec 
porota poslala do malého  nále Moravy Grétu 
Šarochovou z Osí ka, Barboru Kolmanovou 
a Nikolu Petlachovou z Krom íže a Sarah 
Geitlerovou ze Sušice. Již v lo ském roce se 
nám velmi osv d ila volba Dívky internet, 
která zvedla popularitu sout že. Týden p ed 
sout ží probíhalo hlasování na webových 
stránkách Krom ížského deníku, do kterého 
se zapojilo p es p t tisíc hlasujících. Nejvíc 
hlas  získala Sarah Geitlerová, která rovn ž 
bodovala u poroty a postoupila do castingu 
moravského  nále. Nejv tší podporu publika 
m la Holešova ka Natálie Laholová, která se 
stala Dívkou sympatie a nejvíce porotu svým 
volným vystoupením zaujala vít zná a z celé-
ho sout žního pole nejmladší ú astnice Gréta 
Šarochová, která p edvedla velmi osobitým 
zp sobem spole enské tance.

Velké pod kování za zda ilý pr b h ve-
era si zaslouží i ada sponzor , bez kterých 

by sout ž této úrovn  v bec nemohla prob h-
nout. Mezi nejv tší sponzory základního kola 
v Holešov  již tradi n  pat í  rma Novodo-
nia, Raab Computer, Visage Institut, Trachea 
a cestovní kancelá  Bohemians Tour.

Za SV  TyMy Barbora Winklerová

I ti nejmladší m li svou sout ž: Miss Poup  a Miss Kvítek 
Holešov | V ned li 5. b ezna 2017 se konal 
ve St edisku volného asu Holešov již 9. ro -
ník sout že „MISS KVÍTEK – MISS POUP  
2017“. Akce byla ur ena pro hol i ky a malé 
sle ny z Holešova a širokého okolí a sout -
žilo se ve dvou v kových kategoriích 4–7 let 
a 8–12 let. Sout žní disciplíny byly celkem t i. 
Rozhovor s moderátorkou (o zálibách dívek, 
o škole, rodin ,..), módní p ehlídka (dívky si 
na sebe oblékly to, co mají nejrad ji, v em se 
dob e cítí – sportovní, spole enské, domácí 
oble ení, …), volná disciplína (dle výb ru dí-
vek, nap . tanec, zp v, hudební nástroj, ..). 

Krom  hodnocení odbornou porotou pro-
bíhalo také divácké hlasování, ze kterého byla 
zvolena MISS Sympatie. Vít zné dívky získa-
ly v cné ceny, dárkové poukazy a samoz ej-
m  nemohly chyb t šerpy a krásné korunky. 
V mladší v kové kategorii MISS POUP  2017 
se stala Lucie Bob íková, MISS TALENT – Jo-
lana Krmencová a MISS SYMPATIE – Micha-
ela Kryšt fková. Ve starší v kové kategorii si 
titul MISS KVÍTEK 2017 odnesla Eliška Ku-
cha ová, MISS TALENT – Denisa Rohanová 
a MISS SYMPATIE – Sára N m íková. Všem 
d v at m, která se této sout že zú astnila, 
moc d kujeme. D kujeme také rodi m i divá-
k m, kte í vytvo ili skv lou atmosféru. Velké 
pod kování si zaslouží všichni sponzo i, kte í 
tuto tradi ní akci podpo ili a porotci, kte í m li 
nelehkou úlohu d v ata hodnotit (všechny 

byly moc šikovné a sympatické). Také d kuje-
me Kryštofu Va kovi, který celou akci nafotil. 
Zvláštní pod kování pat í Mary Kay, která 
krom  sponzorských dárk  p ipravila také pro 
všechny p ítomné maminky milý dárek v po-
dob  poukázky na Den krásy s Mary Kay.

Všem d v at m pat í velké pod kování za 
jejich odvahu zapojit se do této sout že a moc 
všem blahop ejeme a d kujeme za ú ast.

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
SV  Holešov
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21. 3. Hedvábná dílna s Bárou 
– od 17.00 do 20.00 v SV  – 
TYMY, p ij te se kreativn  

vy ádit p i malování na hedvábí, kurzovné 
100,- K  + cena materiálu, p ihlášky do 17. 3.

24.–25. 3. No ní deskohraní – od 18.00, 
cena: 100,- K  pro leny Deskohraní, 150,- K  
ostatní, ve er s deskovými hrami a nejen to, 
tentokrát i valentýnské karaoke, p ihlášky do 
9. 3.

23. 3. P ednáška Premedical „Informace a de-
zinformace na cest  ke zdraví“ – od 17.00 
v SV  – TYMY, vstupné dobrovolné

24. 3. Premedical – centrum preventivní me-
dicíny – možnost vyšet ení od 9.00 do 20.00, 
informace a p ihlášky v TYMY

26. 3. Pohádka – Lú nikovo putování za prv-
ním jarním paprskem v divadélku TYMY od 
16.00, vstupné: 40,- K

26. 3. Vítání jara – v 10.00 sraz u ZUŠ Hole-
šov, spole ná vycházka p es Žopy do P ílep 
k myslivecké chat , zde prob hnou hry pro d -
ti, sout že, p írodov dná sazka, táborák 
atd.

30. 3. Velikono ní dílni ky – od 16.00 do 
17.30 na ul. Pivovarská, cena: 5,- až 50,- K  
dle velikosti výrobku, p ihlášky do 27. 3.

31. 3. Beseda o EU a R – v 10.00 v kin  Sv t, 
hosté: europoslankyn  Olga Sehnalová, Pavel 
Teli ka, Ji í Pospíšil, senátorka Šárka Jelín-
ková, akce je ur ena pro žáky ZŠ a SŠ, po et 
míst omezen, v p ípad  zájmu ve ejnosti si 
rezervujte místo v kancelá i SV  – TYMY

31. 3. – 1. 4. Noc s Andersenem – od 18.00 
v SV  – TYMY, cena: 100,- K , p ihlášky do 
20. 3.

1. 4. Sportovec roku – od 14.30, ú astnický 
poplatek: 20,- K  (pro d ti od 6ti let), r zné 
sportovní disciplíny, p ihlášky do 27. 3.

3.–7. 4. Špan lský týden – všechny vstupy 
zdarma, pond lí – 15.30 kreslené pohádky 
pro d ti, úterý – 15.30 va ení špan lského 
jídla (pro d ti), st eda – 15.00 špan lská kon-
verzace pro dosp lé, tvrtek – 16.00 v ení 
špan lského jídla (pro dosp lé) + party (jídlo, 
hudba, tipy na cestování), pátek – 17.00 špa-
n lský  lm s eskými titulky, celý týden – špa-
n lská párty, kvíz, dekorace

10. 4.–13. 4. Malý Velikono ní jarmark TYMY 
– od 15.00 do 18.00

4. 4. Beseda „Zázra ná houba Reishi a její 
ú inky“ – v 16.30 v SV  – TYMY s Ladislavem 
Šímou ( eká vás i ochutnávka)

5. 4. Velikono ní dílni ky v TYMY – od 16.00 
do 17.30, cena: 5,- až 50,- K  dle velikosti vý-
robku, p ihlášky do 1. 4.

6. 4. Sousedé plus – v 10.00 úvodní sch zka 
k mezigenera nímu projektu, pro zájemce 
jsou bližší informace v kancelá i SV  – TYMY 
nebo na www.sousede-plus.cz

6. 4. Tea time – posezení u aje – p ij te si 
popovídat anglicky s našimi dobrovolníky 
z ecka a Špan lska od 16.00 do 18.00

6. 4. Beseda „V domý p st“ s Peterem Starcem 
– od 18.00, vstupné 50,- K  v ajírn  TYMY

6. 4. Festival „O ima generací“ – výstava pra-
cí d tí z kroužk  SV  a Centra pro seniory 
Holešov

8. 4. Jednodenní kurz pam ti, pozornosti 
aneb tréning mozku „Š ASTNÝ NEURON“ 
– kurz trvá 8 hodin (9.00–17.00), cena: 
1590,-, sleva pro seniory 65 let a více + d ti 
1390,- K /osoba, procvi íte si intenzivn  svoji 

pam , schopnost koncentrace, zapojíte logic-
ké myšlení, zlepšíte si vyjad ovací schopnosti 
a mnohé další funkce, jež používáme a pot e-
bujeme k práci i v osobním život , p ihlášky 
do 3. 4. v SV  – TYMY

7.–9. 4. V domý p st s Peterem Starcem – ví-
kendové setkání spojené s p stem

9. 4. Ukli me sv t, ukli me esko – od 9.00 
v Americkém parku, jarní úklid v rámci celo-
státního projektu zakon íme opékáním špe-
ká k

11. 4. P išlo jaro do vsi – tradi ní akce pro d ti 
MŠ a ZŠ (v 8.30 a 10.15)

11. 4. Pletení tatar , zdobení kraslic speciální 
technikou – od 14.00 do 17.00, cena: 50,- K  
tatar, 30,- K  kraslice

11. 4. Den krásy s Mary Kay (pro ženy) – od 
16.30, vstup zdarma

13. 4. Velikono ní výlet s TYMY do Krom íže 
(D tský sv t) – cena: 300,- K

13. 4. Otev ený dome ek TYMY – od 9.00 do 
16.00 – spontánní aktivity (fotbálek, deskové 
hry, kule ník…), od 10.00 do 12.00 veliko-
no ní dílna (výroba papírových ozdob) cena: 
30,- K

15. 4. RC modely – od 14.00

19. 4. Den Zem  – od 9.00 do 12.00 v zámec-
kém parku, v p ípad  nep íznivého po así 
v t locvi n  TYMY

21. 4. Premedical – centrum preventivní me-
dicíny – možnost vyšet ení od 9.00 do 20.00, 
informace a p ihlášky v TYMY

21.–22. 4. No ní deskohraní – od 18.00, cena: 
100,- K  pro leny Deskohraní, 150,- K  ostat-
ní, ve er s deskovými hrami a nejen to, p i-
hlášky do 20. 4.
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Holešovský thaiboxer zápasil v Thajsku
Petr Haiser z holešovského oddílu využil 

tréninkového pobytu v Thajském království 
naplno a na záv r našeho soust ed ní na-
stoupil na místním Chaweng Stadionu proti 
místnímu bojovníkovi. Pro náš klub to byla 
obrovská pocta, kdy jsme mohli nastoupit 
k zápasu v kolébce tohoto sportu. P estože 
m l domácí zápasník na svém kont  132 zá-
pas  oproti Haiserovým 22, Petr se ni eho 

nezalekl a celých p t t íminutových kol udá-
val tempo zápasu. A koliv bodoví rozhod í 
nakonec vyhlásili za vít ze domácího, což nás 
lehce p ekvapilo, Petr Haiser si odváží obrov-
ské zkušenosti, které doufáme zužitkuje 23. 3. 
v holešovském zámku p i svém souboji o ná-
rodní profesionální titul v Muay Thai.

Mgr. Petr Osokin, trenér

Super reprezentace a výsledky modelá  LMK melák
Na podzim lo ského roku se domluvili 

a za ali se zú ast ovat sout ží RCEA / halová 
akrobacie rádiem ízených leteckých model  /
 a do mistrovství republiky vlétli jako draci. 
Kdo? Naši mladí lenové Vojta Kubiš, Adam 
Hrbá ek a Jan Pelánek.

V íjnu se rozhodli, v listopadu za ali tré-
novat v hale 1. ZŠ a:

19. 11. 2016 1. závod v Holi i: Adam Hr-
bá ek 3. místo, Vojta Kubiš 4. místo, Honza 
Pelánek 7. místo

10. 12. 2016 2. závod Nová Paka: V. Ku-
biš 3. místo, A. Hrbá ek 4. místo, J. Pelánek 
7. místo

7. 1. 2017 3. závod Turnov: A. Hrbá ek 
1. místo, V. Kubiš 2. místo,

4. 2. 2017 4. závod Vini né mistrovství 
SR: A. Hrbá ek 2. místo, V. Kubiš 3. místo, 
J. Pelánek 7. místo

12. 2. 2017 5. závod Praha mistrovství 
R: V. Kubiš 1. místo MISTR REPUBLIKY!!!, 

A. Hrbá ek 3. místo – VÍCE MISTR REPUB-
LIKY!!! / 2. místo obsadil reprezentant Slo-
venské Republiky/, J. Pelánek 7. místo

19. 2. 2017 6. závod T ebí : A. Hrbá ek 
1. místo, V. Kubiš 4. místo, J. Pelánek 5. místo

26. 2. 2017 7. závod Kop ivnice: A. Hr-
bá ek 1. místo, V. Kubiš 2. místo, J. Pelánek 
5. místo

Výše uvedené výsledky jsou ur it  super 
a partu halových letc  natolik nadchly, že se 
cht jí v letním období soust edit na kategorii 
F3AX, což jsou velké akrobaty s rozp tím k í-
del v tším jako 200 cm. K tréninku jim ur it  
poslouží plocha našeho LMK a jeho zázemí. 
Kluci mají zájem uspo ádat pro tuto katego-
rii na naší ploše soust ed ní za ú asti pilot  
i z jiných klub  a stát . Již dnes mají ve svých 
hlavách uspo ádání jedné ze sout ží halové-
ho létání v hale 1. ZŠ pro p íští sezonu, aby 
i ostatní ú astníci t chto sout ží m li možnost 
navštívit m sto, kde p sobí špi koví mladí RC 
piloti.

Je nutno podotknout, že bez pomoci m s-
ta Holešov by tréninky nebyly na 1. ZŠ možné 
a tedy ani výsledky mladých reprezentant  
tak úsp šné.

D kujeme za vzornou reprezentaci Klubu 
LMK melák a m sta Holešov.

Polášek Miroslav
p edseda LMK melák p. s. Holešov

Výro í – DUBEN
10. 4. 1997 Zem el MATONOHA, Josef. Navšt voval soukromou hudební školu pana u itele Poláška, v roce 1919 nastoupil do primy 
holešovského gymnázia. Po dvou letech studium z  nan ních d vod  ukon il a vyu il se obchodním p íru ím v železá ství pana Kyncla. Zdo-
konaloval se ve h e na housle a prohluboval své hudební nadání. V Holešov  založil malou hudební skupinu, pozd ji vedl salonní orchestr, bez 
kterého se neobešla žádná spole enská událost v Holešov  a okolí. Hráli skladby tane ní, populární, operetní i vážnou hudbu, doprovázeli diva-
delní p edstavení Divadla 6. kv tna. Vedle hudby se zabýval fotografováním a  lmovou kamerou. Zdokumentoval desítky událostí vztahujících 
se k np. TON Holešov i události m stské. Stal se jedním ze zakladatel  letního kina v Holešov . V roce 1979 se i s manželkou p est hoval ke své 
dce i Vlast  Krasnické-Matonohové do Senohrad u Prahy, kde zem el. (*3. 9. 1908 v Holešov ) – 20. výro í úmrtí.

15. 4. 1932  Narodila se PE E OVÁ, Marie, bývalá pracovnice M stské knihovny v Holešov , Zabývala se regionální tematikou, po-
ádala besedy pro žáky holešovských škol – historie m sta, osobnosti, pov sti, památky. Sestavila publikaci „Malý pr vodce po historických 

památkách m sta Holešova“ – 85. výro í narození.

20. 4. 1992  Zem el PhDr. MAC REK, Josef, Dr.Sc, profesor slovanských d jin, len a korespondent eskoslovenské akademie v d. 
Orientoval se na d jiny národ  st ední a jihovýchodní Evropy, p edevším Polsko, Ukrajinu, Ma arsko a Rumunsko. Autor rozsáhlé boblio-
gra  e nap . „D jepisectví evropského východu“ (1946), „ eské zem  a Slovensko ve století p ed Bílou horou“ (1958), „ eši a Poláci v minulosti“ 
(1964), „ eské zem  a Slovensko 1620 až 1750“ (1969). Našeho regionu se týkají práce „Valaši v západních Karpatech v 15. až 18. století“ (1959), 
„Z minulosti východní Moravy v 18. až 19. století“ (1981), „Pod Hostýnem a K ídlem“ (1975). (*31. 3. 1901 v Chomýži) – 25. výro í úmrtí.

28. 4. 1907  Narozena ŠRÁ KOVÁ, Marie, p vodním povoláním u itelka, pracovala ve funkci lektora Šachovy synagogy v Holešov . 
Své jazykové znalosti uplatnila i v expozici d jin Žid  na Morav . (*5. 11. 1995) – 110. výro í narození.

28. 4. 1887  Narozen HLAVICA, Emil – akademický socha , malí , gra  k, ilustrátor, žák a spolupracovník socha e Josefa Václava 
Myslbeka. Pro holešovský pomník Bed icha Smetany ve Smetanových sadech vytvo il skladatelovu pískovcovou bustu. (*7. 4. 1952 v Brn ) 
– 130. výro í narození a 65. výro í úmrtí.
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Judist m z Holešova za ala úsp šn  závodní sezóna
Se za átkem roku 2017 za ala holešov-

ským judist m SKP Holešov nová závodní 
sezóna. První turnajem letošní sezóny byla 
VC Veselí nad Moravou, která prob hla 
18. 2. 2017 a byla ur ena mlá at m a ml. 
žák m. V kategorii mlá at reprezentovali 
a cenné kovy p ivezli Jakub Bárta (1. místo) 
a Monika Jindrová (3. místo), v kategorii 
mladších žák  naše stálice Jakub Hanák 
(1.místo), Lukáš Adamuška (2. místo). Ú ast 
na turnaji si vyzkoušeli taktéž naši dva noví 
judisté – Jarda Prchal a Tomáš Kurcik, kte-
rým se poda ilo získat bronzové medaile.

Následující víkend 25. 2. 2017 prob hl 
v Ostrav  velice prestižní a siln  obsazený tur-
naj, na n mž byla skute n  silná konkurence. 
Jednalo se o mezinárodní Grand Prix – eský 
pohár. Jde o turnaj, ze kterého se zapo ítá-
vají body na ú ast na mistrovství R, letos se 
turnaje ú astnilo více jak tisícovka závodník  
ze 7 stát . Náš klub reprezentovalo celkem 
5 judist  v kategorii mladších a starších žák . 
Medaili získal však pouze jeden z našich re-
prezentant , a to Jakub Hanák v kategorii ml. 
žák  ve váze do 34 kg. Tato váhová katego-

rie byla jednou z nejvíce obsazených (ve váze 
bylo celkem 53 závodník ). Kubovi se poda-
ilo projít pavoukem až do zápasu o postup 

do  nále, nicmén  nakonec se musel spokojit 
pouze s bronzovou medailí, Kubova bilance 
byla vynikající – 5 vít zství a 1 porážka. Ten-
to výsledek je vzhledem k náro nosti turnaje 
výborný a jsme rádi, že naši judisté za ínají 
obsazovat medailové p í ky na tak náro ných 
turnajích. Doufáme, že Kub v výsledek bude 
motivací i pro naše ostatní závodníky a p e-
devším pro n j samotného, jelikož je stále co 
zlepšovat. 

Získání medaile na GP Ostrava je pro nás 
dobrým znamením. Fungování klubu se ubírá 
správnou cestou, základna a po et závodník  
se stále rozr stá a kvalita našich závodník  
se zvyšuje. Pro rok 2017 je pro nás hlavním 
cílem ú ast našich judist  na Mistrovství R 
(pokud možno i obsazení stupn  vít z ). D -
kujeme všem našim judist m za reprezentaci 
klubu a doufáme, že bude pro nás celá závod-
ní sezóna roku 2017 i nadále úsp šná.

Ji í Hrbá

Vyda ené 4-denní soust ed ní ve sportovním areálu NTS Nemšová 
na Slovensku mají za sebou žáci SFK Elko Holešov

Od 16. 2. do 19. 2. 2017 prob hlo soust ed ní mladších a starších žák  v areálu NTS Nemšová. V po tu 22 hrá  a za p ítomnosti trenér  
prob hlo bez nejmenších komplikací a bylo velmi vyda ené. Ú ast ovlivnily zrovna probíhající jarní prázdniny, ale i tak byla velmi slušná. Uby-
tování bylo zajišt no ve sportovním areálu NTS Nemšová, které leží na úpatí Bílých Karpat. Areál je domovem fotbalového klubu FK Slovan 
Nemšová, který na Slovensku hraje 3. fotbalovou ligu a vybavení areálu tomu odpovídá. Lze íct, že nabízí veškerý servis a zázemí pot ebný pro 
fotbalové soust ed ní. K dispozici bylo jak ubytování spolu se stravováním, tak fotbalové plochy a regenerace obsahující ví ivku a saunu. Samotná 
p íprava probíhala dvou až t ífázov  st ídav  na travnatém h išti a h išti s um lým povrchem. Hrá i b hem pobytu absolvovali 6x plnohodnot-
nou tréninkovou jednotku, 3x výb h, 2x posilovací trénink a 2x regeneraci. Všem zú astn ným a také organizátor m pat í velký dík za hladký 
pr b h soust ed ní. V íme, že absolvované tréninky a spole n  strávený as pom že mladým hrá m v dalším fotbalovém a sportovním r stu 
a v neposlední ad  také k lepším výkon m v probíhajícím sout žním ro níku.

Radek Sedla ík
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JARO 2017 TERMÍNOVÁ LISTINA

KOLO DEN DATUM

16 SO 11.03.2017 15:00

17 SO 18.03.2017 15:00 FC Slovan Rosice - SFK ELKO Holešov ,,A“ 12:30 hod. -  BUS

18 SO 25.03.2017 15:00

19 SO 01.04.2017 15:30  FK Hodonín - SFK ELKO Holešov ,,A“ 12:45 hod. -  BUS

20 SO 08.04.2017 15:30

21 SO 15.04.2017 16:00 13:45 hod. -  BUS

22 SO 22.04.2017 16:00

23 SO 29.04.2017 16:00

24 NE 07.05.2017 10:15   7:45 hod. -  BUS

25 ST 10.05.2017 17:00 13:15 hod. -  BUS

26 SO 13.05.2017 17:00

27 NE 21.05.2017 17:00 14:15 hod. -  BUS

28 SO 27.05.2017 17:00

29 SO 03.06.2017 16:30 13:45 hod. -  BUS

30 SO 10.06.2017 17:00

Také Vás trápí ch ipky a nachlazení? Už 
se nemusíte dále trápit, máme pro Vás ešení. 
Zbavte se obt žující rýmy a ch ipek nadobro.

Dnešní lidé jsou plní um lých látek 
z prášk  a nezdravého životního prost edí. 
Pamatujete na naše prarodi e a jejich zdravý, 
tuhý ko ínek? Vycházel z vysoké hladiny imu-

nity, kterou získávali hlavn  z pohybu ve zdravém životním prost e-
dí. Ve m st  plných aut se takové prost edí hledá jen obtížn  a náš 
imunitní systém tím opravdu trpí.

Jaké by to bylo užívat si krás zimy bez rýmy, ch ipek, zán t  
nosních dutin a dalších klasických nešvar  chladn jšího po así. 
Krátkodobým ešením mohou být “zázra né” chemické tablety z re-
klam, které na nás k i í na každém rohu. Dalším ešením m že být 
chemicky ošet ené ovoce ze všude p ítomných supermarket , které 
nikdy nevid lo slunce. 

Ale moud í lidé v dí, že ty nejkvalitn jší v ci nám poskytuje 
sama p íroda, proto Vám nabízíme zcela n co jiného. Relaxa ní 
ozdravnou k ru v Morii, solné jeskyni Holešov. V krásném a klid-
ném prost edí tvo eném z hlubinných solných krystal  z nejstarší 
soli na planet , získané p ímo ze srdce hor v Himálaji, se budete 
cítit p ímo kouzeln . P es osm tun soli, které vytvá í unikátní mi-
kroklimatické prost edí podobné tomu p ímo skému se b hem 
45 minut vaší relaxa ní solné procedury postará o dopln ní d leži-
tých minerálních látek (jód, vápník, draslík, sodík, ho ík, bróm, se-
len). Spoluprací t chto látek posílíte sv j imunitní systém natolik, 
že se již brzy budete spokojen  usmívat nad dobou, kdy jste si bez 
kapesníku nemohli p edstavit ani minutu.

Více na www.solnajeskyneholesov.cz, 
nebo na telefonu 702 614 111

 TERMÍNOVÁ LISTINA
KOLO DEN DATUM

15 NE 02.04.2017 10:15

16 NE 09.04.2017 10:15

17 NE 16.04.2017 16:00

18 NE 23.04.2017 10:15

19 NE 30.04.2017 16:30

20 NE 07.05.2017 10:15

21 NE 14.05.2017 10:15

22 NE 21.05.2017 16:30

23 NE 28.05.2017 10:15

24 NE 04.06.2017 16:30

25 NE 11.06.2017 10:15

26 NE 18.06.2017 16:30

TERMÍNOVÁ LISTINA DOROST
KOLO DEN DATUM

14 SO 25.03.2017 10:00   8:00 hod. -  BUS

15 SO 01.04.2017 10:00

16 SO 08.04.2017 13:00 11:00 hod. -  BUS

17 SO 15.04.2017 10:00

18 NE 23.04.2017 10:00   8:00 hod. -  BUS

19 SO 29.04.2017 10:00

20 NE 07.05.2017 14:00 11:30 hod. -  BUS

21 SO 13.05.2017 10:00   7:45 hod. -  BUS

22 SO 20.05.2017 10:00

23 NE 28.05.2017 10:00   8:30 hod. -  BUS

24 SO 03.06.2017 10:00

25 NE 11.06.2017 10:00   8:15 hod. -  BUS

26 SO 17.06.2017 10:00

TERMÍNOVÁ LISTINA
KOLO DEN DATUM

14 SO 08.04.2017 9:30 a 11:15

15 NE 16.04.2017 9:30 a 11:15 7:15 hod. -  BUS

16 SO 22.04.2017 9:30 a 11:15

17 SO 29.04.2017 9:30 a 11:15 7:30 hod. -  BUS

18 SO 06.05.2017 9:30 a 11:15

19 SO 13.05.2017 9:30 a 11:15

20 SO 20.05.2017 9:30 a 11:15 7:15 hod. -  BUS

21 SO 27.05.2017 9:30 a 11:15

22 SO 03.06.2017 9:30 a 11:15 7:30 hod. -  BUS

23 SO 10.06.2017 9:30 a 11:15

24 SO 17.06.2017 9:30 a 11:15 7:30 hod. -  BUS
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41.
ro ník

EVA A VAŠEK
WABI D
DAVID DEYL

EVA A VAŠEK
WABI D
DAVID DEYL
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EVA A VAŠEK
WABI D
DAVID DEYL

28. 4. - 1. 5. 2017
  5. 5. - 8. 5. 2017

NOV

Kv tinová 

výstava 

roz
 

do 2 tap 
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REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA  ROČNÍK 23 | ČÍSLO 3 | BŘEZEN 2017

www.holesov.cz 

HolešovskoHolešovsko

Kulturní servis

do 3/2017 HVIZD 15 aneb Loutky t te!
 (knihovna)
do 3/2017  Výstava obraz  a kreseb Tomáše Krej ího
1. 3. – 31. 5.  Slavné vily Polska a Slovenska
 (1. patro zámku)

VÝSTAVY

23. b ezna  Ve er bojovník  3
 (16:30, zámek, velký sál)
25. b ezna Holešovský blešák
 (8:00–13:00, zámek)
7. dubna Zlatem vykládané
 (16:30, zámecká kovárna)
8. dubna No ní prohlídky zámku Holešov
 (od 17:00)

16. dubna Velikono ní diskotéka
 (21:00, New Drive Club)

OSTATNÍ

PŘEDNÁŠKY
23. b ezna Restaurování bo ních oltá  
 ve farním kostele 
 Nanebevzetí Panny Marie
 (17:00, studovna knihovny)
4. dubna Holešovsko za vlády Marie Terezie

 (17:00, studovna knihovny)

DIVADLO
6. dubna Manželský ty úhelník
 (19:00, kino Sv t)

HOLEŠOVSKO | 20. března 2017. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 
Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172. Produkce: Profi -tisk group s. r. o., 783 01 Olomouc, 
náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou 
správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov. 
Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. 
Kontakt: Jana Rohanová, DiS., tel.: 573 521 553, mobil: 603 488 727, e-mail: jana.rohanova@holesov.cz; www.holesov.cz.

31. b ezna 2017, 19 hod.

Kinoklub kina Sv t 
v Holešov

Úvod k filmu a beseda
s filmovým teoretikem

Vít zslavem Tichým

Režie
Ladislav Helge

V hlavní roli
Július Pántik

Iniciativa 
Holešovské kino

HUDBA
25. b ezna  Chorchestr
 (19:30, New Drive Club)
4. dubna Drumphonic

 (New Drive Club)
11. dubna  Francouzsko-špan lský ve er
 Musica Holešov 
 (19:30, zámek)

PRO DĚTI
23. b ezna Pro prv á ka je to hra ka
 (14:00, knihovna)
31. b ezna Noc s Andersenem
 (od 18:00, knihovna)
21. b ezna Kniha džunglí
 (17:00, kino Sv t)
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