Francouzsko
22. září - španělský večer

George Sandová a Fryderyk
Chopin
24. září

11.
duben melodií a rytmů
Ohňostroj
Pavelhod.
Šporcl
19:30

3. květen
19:30 hod.

Turina,
čtvrtekChausson
19:30

Chopin, Liszt, Smetana sobota 19:30

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

květen
Lidová poezie v12.
písni
evropské putování
19:30Martiny
hod. Jankové
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Oslavy masopustu na Holešovsku

Foto | Jana Rohanová

Masopustní rej masek v Dobroticích – fotogalerie na straně 2

Meteostanice zve na prohlídku

Spartan Race v Holešově

Chorchestr se vrátí do Holešova

Holešovská meteorologická stanice poĜádá
i letos den otevĜených dveĜí. ZjištČte, jak se
mČĜí poþasí.

Skupina pĜátel v HolešovČ zdolává nelehké
úkoly v celosvČtovČ oblíbeném závodČ.
Více na stranČ...

Oblíbená holešovská jazz-beat-funky kapela
uspoĜádala tĜi vzpomínkové koncerty. Poslední z nich se koná v HolešovČ.
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Oslavy masopustu na Holešovsku

Chomýž

Všetuly

Jankovice

Tučapy

Přílepy

Žopy

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

Holešovsko

ÚVODNÍK STAROSTY

S pőíchodem jara se rozbíhají investiĀní akce
Vážení a milí Holešováci,
v tČchto dnech jsme pĜivítali astronomické jaro a postupnČ jsme svČdky probouzení
pĜírody a tím se mĤžeme tČšit na veselejší
þást roku – jaro a následující léto.

Sport centrum a jeho budoucnost
DvČ desetiletí byly prostory objektu provozovány soukromým nájemcem a 1. kvČtna 2017 pĜechází provoz areálu na mČsto,
respektive na obchodní spoleþnost mČsta
Tepelné hospodáĜství, s. r. o. Pro zajištČní
plynulého a bezproblémového pĜechodu na
nového provozovatele bylo a ještČ bude tĜeba
vykonat mnoho úkonĤ. Ale díky ĜadČ jednání
mezi mČstem a panem Tomášem Svobodou
se dá Ĝíci, že hlavní problémy jsou vyĜešeny
a vznikl urþitý plán nejen na samotné pĜedání
areálu. S tím souvisí také vyrovnání za investice, které provozovatel v areálu realizoval,
a také vztah k návštČvníkĤm a zamČstnancĤm
centra.
DĤležité je zde Ĝíci, že dohoda bude písemnČ stvrzena a již nyní jsme schopni konstatovat, že spoleþnost Tepelné hospodáĜství
(TH) pĜevezme zamČstnance, kteĜí budou mít
nadále zájem setrvat, a bude Sport centrum
provozovat od 1. kvČtna v souþasných podmínkách a se souþasným vybavením!
Byly také dohodnuty podmínky na pĜevedení þi vyrovnání závazkĤ vĤþi návštČvníkĤm centra s tím, že spoleþnost TH pĜevezme
nevyþerpané permanentky. NávštČvníci se
tedy nemusí bát, že by pĜišli o své prostĜedky, které do pĜedplatného investovali. PĜesto
bychom doporuþili všem, aby se snažili co
nejvíce pĜedplatného vyþerpat. Technické
vČci samotného pĜevodu Ĝeší pan T. Svoboda
a spoleþnost TH.
Oprava Sport centra se intenzivnČ pĜipravuje, ale protože se nejedná o jednoduchou
stavbu a technické problémy jsou zapĜíþinČny stáĜím stavby i zpĤsobem výstavby, budou práce probíhat skuteþnČ postupnČ. Nyní
se zpracovává projekþní dokumentace, která
zahrnuje nejen opravu tČch nejpotĜebnČjších
þástí – vzduchotechnika, ochozy bazénu, šatny, sauna, napojení na el. soustavu apod. , ale
þásteþnČ i dispoziþní zmČny. V souþasném
Ĝešení je Ĝada nevyužitých míst a zákoutí.
Z uvedených dĤvodĤ mĤžeme Ĝíci, že v letošním roce probČhnou pĜedevším pĜípravné práce a ty, které neohrozí provoz areálu.
Z toho vyplývá, že by mČlo být Sport centrum
otevĜeno v podobných þasech a podmínkách
jako napĜ. v minulém roce.
V dalších letech už budou investice rozloženy s výraznČji þasovČ omezenými odstávkami.

Bőezen 2017

Rekonstrukce ulice 6. kvČtna
Poþátkem bĜezna byla zahájena oprava ulice 6. kvČtna vykácením veškeré zelenČ
v „první þásti“ (od Palackého ulice po kĜížení
s ul. Sokolská).
V první polovinČ mČsíce dubna bude rekonstrukce pokraþovat stržením souþasného povrchu vozovky a spoleþnost Vodovody
a kanalizace KromČĜíž (VaK) zahájí kolem
20. dubna opravu páteĜního vedení kanalizace a vodovodu. Ta bude obsahovat i rekonstrukci domovních pĜípojek. Jedná se o výmČnu tČchto sítí ve stávajících trasách po obou
stranách ulice. Po nich budou následovat další zemní práce provádČné ěeditelstvím silnic
Zlínského kraje (ěSZK), tj. budování podloží
a samotné komunikace. MČsto poté pĜispČje
do celkové investice obnovou chodníkĤ a parkovacích míst, veĜejným osvČtlením a následnČ zelení. Tato etapa mĤže trvat 4 až 5 mČsícĤ a obnova zelenČ probČhne až na podzim
podobnČ jako úprava chodníkĤ, tj. až výkopy
a zemina „sednou“.
Je tĜeba upozornit obyvatele ulice, že
po stržení povrchĤ komunikace už nebude
možné najíždČt osobními vozidly k domĤm,
a bude tĜeba odstavovat automobily v okolních ulicích nebo v pĜilehlých místech. MČsto
se pĜi jednáních s dodavateli stavby bude snažit zajistit odvoz odpadkĤ, prĤjezd sanitních
vozĤ a dalších vjezdĤ v pĜípadČ potĜeby. Ale
pĜesto je dobré si zajistit po dobu konání stavby odtavení osobních vozidel mimo ulici.
Rekonstrukce druhé þásti ulice 6. kvČtna bude následovat v druhé polovinČ léta
s tím, že by mČla být vždy alespoĖ v provizorních podmínkách prĤjezdná jedna ucelená
þást ulice (v dobČ této etapy od kruhové kĜižovatky po ul. Sokolská. Práce v druhé þásti
ulice (od kĜižovatky s ul. Sokolská po kĜížení
s ul. Za Vodou) budou obsahovat obnovu
chodníkĤ a parkovišĢ po loĖské opravČ kanalizace a vodovodu provádČné spoleþností VaK,
a také vystavČní nové dešĢové kanalizace a obnovení a rekonstrukci komunikace. Ta bude
zahrnovat i opravu mostu pĜes Rusavu a nové
Ĝešení obou dĤležitých kĜižovatek.
Je tĜeba konstatovat, že obČ kĜížení v ulici
6. kvČtna – s ul. Sokolská a Kráþiny a s ul. Dukelská a Za Vodou – jsou velmi využívána a nové Ĝešení a napojení by mČly pĜispČt k zpĜehlednČní i ke zvýšení bezpeþnosti v obou místech. Nebude se jednat o jednoduché stavby,
které si vyžádají ze strany mČsta asi þástku deset mil. korun, ale v dobČ stavby i Ĝadu omezení pro motoristy a další úþastníky provozu.
Z dĤvodu neprĤjezdnosti ulice 6. kvČtna
dojde i k dalším opatĜením v oblasti dopravy
ve mČstČ. Dodavatel stavby bude zajišĢovat

objízdné trasy – ty budou stanoveny po vybrání dodavatele, který bude zajišĢovat investici
pro ěSZK. MČsto ale pĜedpokládá zprovoznČní prĤjezdu pĜes lokalitu Pechovo (po úpravách plynovodního vedení) a také omezení
stání vozidel v nČkterých ulicích (Družby).
Další opatĜení budou probíhat aktuálnČ po
vyhodnocení situace. Také se zpĜísní dohled
strážníkĤ MČstské policie nad dodržováním
dopravních naĜízení v ulicích mČsta.
Vážení spoluobþané, vČĜím, že chápete
nutnost oprav sítí v ulici 6. kvČtna a následné
vybudování nových povrchĤ na komunikacích i kĜižovatek. Jedná se o možnost využití
i spolupráce s dalšími investory – VaK KromČĜíž a ěSZK – s tím, že tyto organizace
investují do oprav významné ¿nanþní prostĜedky. CelkovČ se jedná o nČkolik desítek
milionĤ korun. Po tČchto pracích a výsadbČ zelenČ bude další þást Holešova – Všetul opravena na dlouhá desetiletí. O všech
dalších termínech a pĜípadných zmČnách
v harmonogramu bude veĜejnost pravidelnČ
informována.

Další jarní investice a dČní
Ke každoroþním podzimním pracím patĜí
ve mČstČ a jeho þástech prohlídka komunikací
a chodníkĤ, a s tím související oprava. Pracovníci mČsta ve spolupráci s Technickými
službami vyhledávají porušené komunikace,
a jak poþasí dovolí, budou komunikace postupnČ opravovány. Týká se to i chodníkĤ na
námČstí, jejichž stav se nejen postupnČ, ale po
letošní zimČ velmi zhoršil.
PostupnČ se zaþínají pĜipravovat další investiþní akce. NČkteré již byly zahájeny
a v tČchto dnech velmi pokroþilo vybudování
nového oplocení zámeckého parku ze strany
ulice Partyzánská. PĜipravuje se budování
víceúþelového hĜištČ v KoliþínČ (pokud vyjde
projektový zámČr), a bylo zahájeno projektování na vybudování vodovodu v této místní þásti. PodobnČ se pĜipravuje projektová
dokumentace na obnovu Masných krámĤ,
napojení lokality pro bydlení mezi Novosady a TĜešĖovými sady na komunikaci a sítČ,
oprava obĜadní sítČ na hĜbitovČ apod. Již pĜed
zahájením je oprava budovy školky a osadního výboru v Tuþapech, vybudování dČtského
hĜištČ na Kráþinách apod.
Vážení þtenáĜi, užívejte si první jarní
dny letošního roku v pohodČ a bez problémĤ
a s trochou trpČlivosti se zámČry mČsta. Stále
je co zlepšovat nebo opravovat þi upravovat.
A to i v mezilidských vztazích.
Rudolf Seifert, starosta
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Vážení obyvatelé a rodiĀe dětí 3. Základní ško ly...
MČsto Holešov stále Ĝeší dopravní situaci v ulici Družby a v okolí 3. Základní školy.
Jedná se o dopravnČ velmi zatížené místo
vzhledem k Àuktuaci a pohybu aut pĜedevším
rodiþĤ, kteĜí pĜivážejí a vyzvedávají své dČti ze
školy. A jsou to právČ dČti, o jejichž bezpeþí
v této lokalitČ jde pĜedevším. Proto chceme
pĜedejít kolizím, ke kterým bohužel dochází už nyní, a pĜípadným vČtším problémĤm
nebo tragédiím.
Žádáme Vás, abyste tyto informace brali
vážnČ a zodpovČdnČ.
Pro už tak dost složitou dopravní situaci,
která je zapĜíþinČna množstvím aut a nerespektováním dopravního znaþení, má mČsto Holešov pĜipraveno nČkolik technických
Ĝešení, které však není možné realizovat,
jelikož dojde od dubna k rekonstrukci ulice
6. kvČtna.
Uzavírka ulice 6. kvČtna výraznČ zvýší objem dopravy i v jiných þástech mČsta a týkat
se to bude právČ i ulice Družby. O pĜesném
harmonogramu prací budeme obyvatele in-

formovat, aby bylo možné se na situaci pĜipravit.
V dopravní situaci, která pohyb v lokalitČ
zkomplikuje, prosíme rodiþe, aby zvážili, zda
je nutné vyjíždČt autem a nevolit radČji cestu
pČšky.
Je nutné pĜipomenout dodržování pravidel silniþního provozu, protože právČ jejich
nedodržování je hlavním dĤvodem a þastým
nešvarem, který má za následek zmiĖovanou
velmi špatnou a komplikovanou dopravní situaci v ulici Družby, a to zejména v ranních
hodinách. Jedná se pĜedevším o nedodržování zákazu stání, pĜíp. stání na pĜechodu pro
chodce a do 5 m pĜed ním.
Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona
þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zaþátek citace ... „PĜi stání musí
zĤstat volný alespoĖ jeden jízdní pruh široký
nejménČ 3 m pro každý smČr jízdy; pĜi zastavení musí zĤstat volný alespoĖ jeden jízdní
pruh široký nejménČ 3 m pro oba smČry jízdy.“
... konec citace. Podle ustanovení § 27 odst.

1, pís. c) zákona þ. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, zaþátek citace
... „ěidiþ nesmí zastavit a stát na pĜechodu
pro chodce nebo na pĜejezdu pro cyklisty a ve
vzdálenosti kratší než 5m pĜed nimi“ ... konec
citace. Z výše uvedených obecných úprav provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že
uvedeným stáním i pĜíp. zastavením vozidel
na dotþené komunikaci je porušováno ustanovení citovaného zákona. S ohledem na výše
uvedené skuteþnosti a také na zvýšení bezpeþnosti silniþního provozu, a to zejména školou
povinných dČtí, si Vás dovolujeme upozornit,
že mimo pravidelnČ provádČný preventivní
dohled ze strany strážníkĤ MČstské policie
Holešov, pĜi kterém je zjišĢováno neustálé
a opakované porušování zákona o provozu na
pozemních komunikacích, bude probíhat dĤkladná kontrola ze strany MP, kdy k zajištČní
dodržování pravidel silniþního provozu bude
užito všech zákonných prostĜedkĤ.
Ing. Radek Doležel
místostarosta mČsta

Holešovsko – Hostýnsko, z. s.
Holešov | Podpora cestovního ruchu na Holešovsku a Hostýnsku. Takový je hlavní cíl
spolku Holešovsko – Hostýnsko, z. s., který
vznikl 7. prosince 2016 na RusavČ na þlenské
schĤzi, rozšíĜením již dĜíve založeného spolku Hostýnsko z. s., do kterého byli pĜijati na
konci loĖského roku mČsto Holešov a mikroregion Holešovsko. ProbČhla zmČna stanov,
byl zvolen nový výbor, jehož pĜedsedou se stal
holešovský místostarosta Ing. Radek Doležel
a jedním ze þlenĤ výboru je pĜedseda Mik-

4

roregionu Holešovsko a starosta Rymic Ing.
Martin Bartík.
Holešovsko – Hostýnsko, z. s. momentálnČ sdružuje 20 þlenĤ, které tvoĜí veĜejnoprávní 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, podnikatelĤ a dalších subjektĤ. „Výše uvedenému
pĜedcházela dohoda o vytvoĜení zastĜešující

organizace zabývající se destinaþním managementem, pĤsobící v okrese KromČĜíž pod
názvem KromČĜížsko DM, z. s. Vzhledem
k tomu, že založení tohoto spolku nebylo odsouhlasenou Zastupitelstvem mČsta KromČĜíž, je nutné nyní najít jinou formu dohody
o spolupráci mezi spolky Holešovsko – Hostýnsko, z. s. a KromČĜížsko – sdružení pro
cestovní ruch, z. s,“ dodal k situaci pĜedseda
spolku Radek Doležel.
Jana Rohanová

Holešovsko

Kluziště navštívily tői a pţl tisíce jednotlivcţ
Holešov | Sezóna zámeckého kluzištČ skonþila, aþkoli bylo podle smlouvy zapĤjþené do
konce mČsíce bĜezna. Poþasí jeho provoz dost
komplikovalo. Ledovou plochu kluzištČ není
možné udržovat pĜi vyšších teplotách a komfort užívání plochy navíc kazí vítr a neþistoty jím pĜinášené a také déšĢ. PĜíchod jarních
dnĤ také láká milovníky pohybu do pĜírody
na kolo nebo in line brusle, a zájem o klasické
bruslení na ledové ploše výraznČ klesá.
Proto bude kluzištČ v provozu už jen do
konce tohoto týdne – tj. do nedČle 12. bĜezna.
První rok užívání kluzištČ se osvČdþil, což
dokládá statistika návštČvnosti.
Za celou dobu provozu kluzištČ plochu navštívily tĜi a pĤl tisíce jednotlivcĤ, sto šedesát
skupin a více než osmdesátkrát lidé využili
možnost zapĤjþení bruslí.
Podle oþekávání byl nejvČtší zájem o bruslení v dobČ jarních prázdnin (13. až 19. února), kdy na kluzišti evidujeme 771 jednotlivcĤ.

V týdnu pĜed prázdninami byl o kluzištČ zase
nejvČtší zájem u školních skupin, kdy jich
dorazilo 43. Ledovou plochu hojnČ využívali i hokejisté – celkovČ zde probČhlo zhruba
20 hodin hokejových zápasĤ. DČkujeme všem

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA

návštČvníkĤm kluzištČ za zájem a spoleþnosti
Technické služby Holešov, s. r. o., také MČstskému kulturnímu stĜedisku za technické zajištČní kluzištČ a zajištČní podpory zázemí.
Jana Rohanová

HOLEŠOV ZÍSKAL
RÁKOSNÍÿKOVO HŐIŠTĚ!
Spoleþná snaha obyvatel, maminek
a aktivních hlasujících prostĜednictvím Facebooku a jeho skupin se podaĜila a Holešov získal Rákosníþkovo hĜištČ!
Mnohokrát dČkujeme všem hlasujícím
za podporu. Díky nim vznikne v Americkém parku nový herní prostor pro dČti :)

Vážení obyvatelé, od soboty 1. dubna dochází v rámci jarní þásti provozu ke zmČnČ provozní
doby ve sbČrném dvoĜe v areálu Technických služeb s. r. o. Holešov.

NovČ bude sbČrný dvĤr k dispozici od pondČlí do soboty
v dobČ: 8:00–10:30 a 11:00–17:00 hod.
Libor Liška, jednatel

SRDEýNċ DċKUJEME!

Koupím v Holešově dům,
případně byt.
Tel.: 731 362 416

Europoslankyně Olga Sehnalová nabízí stáže do Evropského parlamentu
Zajímá vás dČní v Evropské unii a práce
Evropského parlamentu? Pokud ano, urþitČ
vás zaujme i možnost nahlédnout do evropské problematiky ryze praktickým pohledem
pĜímo v Bruselu. PoslankynČ Evropského parlamentu Olga Sehnalová vyhlašuje v letošním
roce další kolo zahraniþních stáží v Evropském parlamentu. Stáže jsou urþeny zájemcĤm s ukonþeným vysokoškolským vzdČláním
alespoĖ na úrovni bakaláĜského stupnČ, kteĜí
si chtČjí prohloubit své znalosti o fungování
Evropského parlamentu a poznat jeho každodenní þinnost v praxi. Délka zahraniþní stá-
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že je stanovena na dobu 6 až 8 týdnĤ. Obecné podmínky pro úþast ve výbČrovém Ĝízení
– vysokoškolské vzdČlání alespoĖ bakaláĜského stupnČ – strukturovaný životopis – motivaþní dopis v anglickém jazyce – všeobecný
pĜehled o dČní v Evropské unii – pĜedložení
bakaláĜské/diplomové práce (až v pĜípadČ
úþasti na ústním pohovoru).
NáplĖ práce stážisty: – seznámení s chodem a organizací EP – úþast na jednáních
parlamentních výborĤ, delegací ad. – administrativní práce v rámci poslanecké kanceláĜe – spolupráce se þleny kanceláĜe na zadaná

odborná témata zejména v tČchto oblastech
– vnitĜní trh a ochrana spotĜebitele, doprava
a cestovní ruch, vzdČlání a zamČstnanost, práva osob se zdravotním postižením aj.
Ústní pohovory s uchazeþi budou probíhat od kvČtna 2017 v poslanecké kanceláĜi
v KromČĜíži. O ¿nanþních podmínkách budou
úspČšní uchazeþi informováni bČhem osobního jednání. Stáže budou probíhat v dohodnutých termínech od záĜí 2017. Ubytování
si stážisté zajišĢují sami. PĜihlášky je možné
podávat na http://www.sehnalova.cz/staze/,
uzávČrka je 7. dubna 2017.
(tz)
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V obci jel rychlostí
96 km/hod.

Holešov | Rekord v ne zrovna pozitivním
slova smyslu zaznamenali v pondČlí 27. února
2017 holešovští strážníci. BČhem odpoledne
se v rámci své þinnosti zamČĜili na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti.
KonkrétnČ se jednalo o úsek v ulici Zlínská
(od centra mČsta smČrem k obci Martinice),
kde je nejvyšší povolená rychlost 50 km/hod.
Tento limit však nechal klidného dvaadvacetiletého Ĝidiþe vozidla znaþky Hyundai, který
se k hlídce Ĝítil rychlostí 96 km/hod. Po odeþtení schválené jednotné odchylky laserového rychlomČru ve výši 3 km/hod. je rychlost
93 km/hod.
ěidiþ se svým jednáním dopustil pĜestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f)
bod 2 zák. þ. 361/2000 Sb., tím, že porušil
ustanovení § 18 odst. 4 stejného zákona.
To znamená, že Ĝidiþ pĜekroþil nejvyšší povolenou rychlost v obci o 40 km a více,
a protože se jedná o závažnČjší pĜestupek, vČc
byla oznámena správnímu orgánu k zahájení
správního Ĝízení. Tam mu hrozí pokuta až deset tisíc korun a zákaz Ĝízení až na jeden rok.
K jeho bodovému hodnocení bude také pĜiþteno pČt bodĤ.
Strážníci budou v mČĜení rychlosti ĜidiþĤ
nadále pokraþovat, a to nejen kvĤli tomu, že
se radarem potvrdila neukáznČnost ĜidiþĤ.
BČhem jedné hodiny totiž Ĝešili zhruba pČt
porušení stanovené rychlosti.
Jana Rohanová

ÿinnost Městské policie
Holešov v roce 2016
Holešov | MČstská policie Holešov v roce
2016 neĜešila v rámci své þinnosti a v rámci
zabezpeþování veĜejného poĜádku žádné závažnČjší problémy. PozitivnČ strážníci hodnotí také zvyšující se poþet oznámení, se kterými
se nejen obyvatelé mČsta obracejí na mČstskou policii.
Údaje za rok 2016 dokládají, že poþet událostí na úseku veĜejného poĜádku pĜevyšuje
poþet Ĝešených událostí v dopravČ, pĜiþemž
nelze vycházet pouze ze statistiky uložených
blokových pokut, ale je potĜeba na problematiku nahlížet obšírnČji. Dohled na záležitosti
veĜejného poĜádku v obci bude proto prioritou strážníkĤ i v roce 2017.
Personální obsazení MČstské policie Holešov v roce 2016 pĜedstavovalo 12 strážníkĤ,
pČt ostatních zamČstnancĤ a pČt asistentĤ
prevence kriminality.
Strážníci i zamČstnanci absolvovali Ĝadu
speciálních výcvikĤ a školení. PravidelnČ
zkouškami ovČĜují své odborné pĜedpoklady,
školí se v oblasti nových právních pĜedpisĤ,
absolvují kurzy první pomoci a resuscitace,
požární školení a bezpeþnosti práce, zúþastĖují se školení ĜidiþĤ, IT, prohlubují své umČní v sebeobranČ, taktice zákrokĤ, ve stĜelecké
pĜípravČ a pravidelná školení þerpá také psovod.
V blokovém Ĝízení holešovští strážníci
loni projednali celkem 830 pĜestupkĤ. Z toho
94 bylo proti bezpeþnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 628 se týkalo pĜekroþení maximální povolené rychlosti,
29 proti veĜejnému poĜádku, 51 proti majetku
a 28 ostatní. Dalších 213 pĜestupkĤ strážníci
Ĝešili domluvou. V 18 pĜípadech pĜi podezĜení
ze spáchání trestného þinu oznámili událost
PýR.
I loni strážníkĤm pĜi práci pomáhal kamerový systém. Ve 21 pĜípadech zjistili díky
kamerám podezĜení ze spáchání trestného
þinu a zajistili dĤkazy. PodezĜení na pĜestupek se pak na kamerách zobrazilo celkem

135 krát. Strážníci nezaháleli ani v oblasti
prevence kriminality. PoĜádali pĜednášky
v mateĜských a základních školách a v klubu
seniorĤ. PĜipravili preventivní akci „kyselý
citron“ pro Ĝidiþe, zájemcĤm zmČĜili pĜesnost
tachometru, zamČĜili se na cyklisty, pravidelnČ kontrolovali zahrádkáĜské kolonie a chatové oblasti, zajistili bezpeþnost bČhem kulturních a spoleþenských akcí a dČtem pomáhali
pĜi cestČ do školy pĜi pohybu na pĜechodech
pro chodce.
Nezastupitelná byla loni také pomoc asistentĤ prevence kriminality. Zajistili asistenci
pracovníkĤm místního úĜadu práce, charity,
radniþního odboru sociálních vČcí a zdravotnictví, posílili dohled na pĜechodech, podíleli
se na výkonu þinnosti v oblasti parkĤ, v okolí
škol, ale také v problémových lokalitách.
Také na restauraþní zahrádky se loni
strážníci zamČĜovali. CelkovČ provedli v letních mČsících více než tisí covku kontrol s cílem zajistit dodržování provozní doby, a tak
i zamezit rušení noþního klidu.
KromČ samostatné þinnosti strážníkĤ je
možné vyzdvihnout i spolupráci s radnicí,
jednotlivými odbory a PýR.
Jana Rohanová

Strom jako pőipomínka životní události
Holešov | Strom jako pĜipomínka významné životní události. PrávČ to bude brzy možné v holešovské zámecké zahradČ.
Zájemci budou mít možnost spojit významné životní mezníky – jako jsou narození dítČte, svatba, nebo jakákoli jiná událost se zasazením
stromu, který jim den bude pĜipomínat.
Strom bude vysazen na pĜedem vybrané místo zahradníkem, který má na starosti zámeckou zahradu. „O vysazení bude sepsána dohoda
a v ní bude zahrnuto vybrání a poĜízení druhu stromu (ovocný, okrasný) podle možností umístČní do alejí nebo do sadĤ, následná péþe a náležitosti související se samotným vysazením, propagací apod. Všechny tyto skuteþnosti zajistí mČsto prostĜednictvím zámeckého zahradníka.
Vysazování stromĤ musí být v sounáležitosti s koncepcí rozvoje zahrady a sadĤ a bude,“ dodal starosta mČsta Rudolf Seifert.
„Fungovat to bude tak, že koupíme druhy stromĤ, které do zahrady patĜí, a vysazovat budeme na místech, kde je to zrovna potĜeba,“ objasnil zahradník Pavel Novák s tím, že lidé budou mít na výbČr z nČkolika druhĤ stromĤ. Dárce získá plaketu s informacemi o darovaném stromu,
s datem zasazení a podČkováním. U samotného stromu bude nejspíš umístČna tabulka s informacemi o dárci, datu zasazení, o vzhledu stromu
v dospČlosti a informace o daném druhu (taxon, velikost v dospČlosti a pĤvodní domovina).
O termínu, kdy bude možné se o strom hlásit, Vás budeme informovat prostĜednictvím Holešovska a webových stránek mČsta!
Jana Rohanová
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V Holešově se bude stavět RákosníĀkovo hőiště
Poděkování všem
aktivním Holešovákţm
i spoleĀnosti LIDL
Velkým úspČchem pro mČsto Holešov
a holešovské obyvatele skonþila soutČž spoleþnosti LIDL na vybudování dČtského hĜištČ.
Spoleþnost Lidl každoroþnČ pro mČsta, ve kterých pĤsobí, vyhlašuje hlasovací soutČž, která
umožní tČm nejvíce aktivním úspČch ve formČ
dotace a vybudování dČtského hĜištČ.
MČsto Holešov se již nČkolikrát pokoušelo v této soutČži uspČt, ale v letošním roce se
díky aktivitám mnoha obþanĤm podaĜilo ono
„Rákosníþkovo hĜištČ“ získat. Jedná se o dČtské hĜištČ v hodnotČ asi jeden a pĤl milionu
korun.
Holešov byl zaĜazen do kategorie mČsta
nad 10 000 a do 25 000 obyvatel a bČhem
lhĤty hlasování získal 16 711 hlasĤ. PĜed Ho-

lešovem skonþilo Nové MČsto na MoravČ
a Valašské MeziĜíþí. Holešovu se podaĜilo porazit PelhĜimov, který se dlouhodobČ držel na
úspČšné tĜetí pozici.
Spoleþnost LIDL má samozĜejmČ mnoho podmínek k vybudování hĜištČ a jednou
z nich – i když ne zcela striktní – patĜí to, že
by hĜištČ mČlo být zbudováno do 500 metrĤ
od prodejny. Další podmínky se týkají pĜístupu, sítí apod. Z tohoto dĤvodu smČĜuje mČsto
vybudování hĜištČ do Amerického parku, tedy
klidové lokality, která je odpoþinkovou þástí
jihovýchodní þásti mČsta. HĜištČ bude ve spolupráci s mČstem vybudováno v jarních mČsících a otevĜeno zĜejmČ kolem 20. kvČtna.
Moc rád bych touto cestou podČkoval
všem aktivním HolešovákĤm, kteĜí se do
hlasování zapojili a pomohli tak získat pro
mČsto a pĜedevším pro rodiny s dČtmi nové
krásné hĜištČ. Jedná se o všechny hlasující,
aktivní obyvatele a obyvatelky, kteĜí vytváĜeli
skupiny na facebooku a podporovali hlasová-

ní i dalšími zpĤsoby, instituce mČsta jako je
MateĜské centrum Srdíþko þi StĜedisko volného þasu, které nabádaly k hlasování své
pĜíznivce, a také pracovníky odboru kultury
MČÚ Holešov, kteĜí využívali všech možných
informaþních kanálĤ k propagaci hlasování
a posílení neutuchajícího optimismu pĜi hlasování. Je velmi pozitivní, když se lidé ve mČstČ dokážou takto spojit.
PodČkování samozĜejmČ patĜí i spoleþnosti LIDL za jejich projekt a podporu mladých rodin.
S úctou Rudolf Seifert, starosta

Klub þeských turistĤ v HolešovČ
a MKS Holešov zve na
Klubový veþer s cestovatelem
Robertem Bazikou,
který se bude konat ve stĜedu
dne 29. bĜezna 2017 v 17,00 hod.
v Kino Clubu v HolešovČ,
(dĜíve DRIVE CLUB).

Letní brigády
v roce 2017
Kroměříž získala Rákosníčkovo hřiště v roce 2014

Zdroj: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz

Město získalo dotaci na zkvalitnění
strategického őízení regionu
Holešov | Zvýšit kvalitu a efektivitu veĜejné a státní správy a rozvíjení možnosti eGovernmentu. Takové jsou hlavní cíle projektu
„Nástroje strategického Ĝízení“, do kterého
se od prosince loĖského roku zapojilo i mČsto Holešov. Projekt se zamČĜuje pĜedevším
na zkvalitnČní strategického Ĝízení, to znamená sestavení strategického plánu rozvoje
mČsta jako nástroje Ĝízení regionu a strategie dlouhodobého ¿nanþního plánování
coby nezbytného pĜedpokladu uskuteþĖování strategických cílĤ rozvoje mČsta. Další
aktivita v rámci projektu je zamČĜena na
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rozvoj lidských zdrojĤ zajištČním vzdČlávání
pracovníkĤ mČstského úĜadu a zastupitelĤ.
Školení podpoĜí realizaci a následný rozvoj
pĜedchozích aktivit, profesionální a efektivní služby veĜejné správy. Aktivity, které
se vážou k projektu, bude mČsto þerpat až
do listopadu 2018. PĜedpokládané náklady
projektu ve výši 1,95 mil. Kþ budou hrazeny
85 % z Evropského sociálního fondu, 10 %
ze státního rozpoþtu. MČsto Holešov se ze
svého rozpoþtu podílí 5 % nákladĤ.
Registraþní þíslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002930.

Holešov | Rozpoþet mČsta poþítá i pro
letošní rok s poĜádáním letních brigád
pro studenty. Urþená þástka je ve výši té
loĖské a umožní zamČstnání kolem sto
dvaceti studentĤ. Brigády jsou urþeny pro
žáky nebo studenty od patnácti let vČku
a pouze pro ty, jenž mají trvalé bydlištČ v HolešovČ nebo místních þástech – Dobrotice,
Koliþín, Tuþapy a Žopy. Budou probíhat na
podobných místech jako v minulých letech
v dobČ letních prázdnin ve þtyĜech turnusech vždy po dvou týdnech. Mzda bude
v hodnotČ o¿ciální minimální mzdy. Zaþínat se bude první týden v þervenci.
UPOZORNċNÍ – PĜihlášky k brigádám
budou pracovníky MČstského úĜadu pĜebírány od úterý 2. kvČtna.
DĤvodem je skuteþnost, že je tĜeba
pĜesnČ podle aktuální potĜeby urþit místa
i termíny, kde budou probíhat, kolik studentĤ bude na jednotlivá místa urþen,
a kdo bude za nČ odpovídat a zadávat práci. PĜihlášky pĜed tímto datem nebudou
pĜijaty. Více informací se zájemci dozvČdí
bČhem mČsíce dubna.
Rudolf Seifert
starosta
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Náhradní rodinná péĀe
Problematikou náhradní rodinné péþe
se na MČÚ Holešov zabývá Odbor sociálních
vČcí a zdravotnictví, Úsek sociálnČ-právní
ochrany dČtí, jehož prostĜednictvím je možné zprostĜedkovat rĤzné formy náhradní rodinné péþe. PĜedmČtem dalšího textu tohoto
þlánku je informovat spoleþnost o vybraných
institutech náhradní rodinné péþe: osvojení
a pČstounská péþe (dlouhodobá a na pĜechodnou dobu).

1. Osvojení (tzv. „adopce“)
V praxi rozlišujeme zrušitelné a nezrušitelné osvojení. U nezrušitelného osvojení
žadatelé pĜijímají dítČ i rodiþovskou odpovČdnost za dítČ. Noví rodiþe se zapíší do rodného
listu dítČte na místo biologických rodiþĤ. Stát
osvojitele nekontroluje, neposkytuje ¿nanþní
podporu – pouze bČžné dávky a rodiþovské
pĜíspČvky. Mezi osvojitelem a dítČtem vzniká
vztah stejný jako mezi rodiþem a jeho dítČtem.

2. Pěstounská péče dlouhodobá
O pĜijaté dítČ peþují pČstouni zpravidla
až do doby dospČlosti. Rodiþovská odpovČdnost zĤstává zpravidla biologickým rodiþĤm
dítČte, pČstoun rozhoduje pouze v bČžných
záležitostech dítČte. Stát péþi pČstounĤ kontroluje a také ¿nanþnČ podporuje (mČsíþnČ je
vyplácen pĜíspČvek na úhradu potĜeb dítČte
a odmČna pČstouna, pĜíp. další dávky pČstounské péþe). PČstouni povinnČ uzavírají

dohodu s doprovázející organizací, mají povinnost se prĤbČžnČ vzdČlávat (24 hod./rok),
umožĖovat kontakt dítČte se þleny biologické
rodiny, právo na zajištČní odborné pomoci,
a další. AktuálnČ evidujeme na území ORP
Holešov 16 rodin, ve kterých je dítČ (nebo dČti)
umístČno do dlouhodobé pČstounské péþe.

3. Pěstounská péče na přechodnou dobu
PČstouni zajišĢují péþi o dítČ v krizové situaci, a to po dobu nezbytnČ nutnou (nČkolik
týdnu, mČsícĤ, max. ale jeden rok). DítČ se
pak mĤže vrátit k biologické rodinČ, pĜejít do
dlouhodobé pČstounské péþe nebo do osvojení, pokud je právnČ volné. PĜechodní pČstouni
mají uzavĜenou dohodu o výkonu pČstounské
péþe s doprovázející organizací, vzdČlávají
se, spolupracují s týmem dalších odborníkĤ
v zájmu dítČte. Stát vyplácí pČstounské dávky
a kontroluje, jak dítČ v rodinČ prospívá. Finanþní podporu získávají pČstouni i v dobČ,
kdy o žádné dítČ zrovna nepeþují. Ve Zlínském kraji je v souþasné dobČ pro tyto úþely
pĜipraveno pomáhat 33 rodin, v ORP Holešov
je to 1 rodina.

Aby se člověk mohl stát náhradním rodičem, jsou nutné následující kroky:
1. Podání žádosti a doložení pĜedepsaných dokladĤ na místnČ pĜíslušném úĜadČ
(MČÚ Holešov). Pracovnice následnČ provČĜí
pĜi osobní návštČvČ v místČ bydlištČ bytové

a majetkové pomČry žadatelĤ, shromažćuje potĜebné údaje v souladu se zákonem a do 30 dnĤ
od podání žádosti postupuje dokumentaci na
Krajský úĜad Zlínského kraje k dalším Ĝízení.
2. Krajský úĜad má na starosti další pĜípravu žadatelĤ, psychologické posouzení
a shromáždČní potĜebných dokumentĤ o žadatelích. Nakonec dojde k posouzení a vydání
rozhodnutí o tom, zda jsou žadatelé vhodnými pro náhradní rodinnou péþi, popĜ. pro jaké
dítČ by byli vhodní náhradní rodiþe.
3. Následuje fáze þekání, než žadatelĤm
Krajský úĜad oznámí, že byli vytipováni pro
konkrétní potĜebné dítČ. Oslovení žadatelé
mají možnost seznámit se s dokumentací dítČte, dále osobní setkání s ním a pĜípadný prostor pro rozhodnutí žadatelĤ, zda se rozhodnou toto konkrétní dítČ pĜijmout do své péþe.
Pracovníkem pro náhradní rodinnou péþi
pĜi MČÚ Holešov je Jitka Chlupová, DiS.,
kontaktní mail: jitka.chlupova@holesov.cz,
tel.: 573 521 752, která vám o institutech
náhradní rodinné péþe poskytne bližší informace.
Jitka Chlupová, DiS., sociální pracovnice
pro náhradní rodinnou péþi,
Odbor sociálních vČcí a zdravotnictví,
MČÚ Holešov
Mgr. Michaela Vaško, vedoucí
Odboru sociálních vČcí a zdravotnictví,
MČÚ Holešov

Malí i velcí hokejisté si užili den s hráĀi PSG

Užít si sobotu 25. února s extraligovými hráþi PSG Zlín Martinem MatČjíþkem, Davidem ŠĢastným a Robertem ěíþkou mohli všichni, kteĜí
pĜišli na zámecké kluzištČ. Show s Radiem Zlín a hokejisty pro nČ pĜipravilo MČstské kulturní stĜedisko Holešov. Malí i velcí bruslaĜi si mohli
se zlínskými hráþi zahrát hokej, zasoutČžit si ve stĜelbČ na bránu z vČtší i menší vzdálenosti, vyhrát dáreþek, se svými idoly se vyfotografovat
a nechybČla ani autogramiáda.
Dana Podhajská
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Meteostanice v Holešově zve veőejnost
na den otevőených dveőí
POZVÁNKA
DO METEOSTANICE
V sobotu 25. bĜezna se koná další
roþník dne otevĜených dveĜí ýeského hydrometeorologického ústavu
Praha na stanici v HolešovČ. PĜijćte
nahlédnout od 9 do 14 hod. pod pokliþku, jak se u nás vaĜí poþasí.
SrdeþnČ zvou pozorovatelé
Petr Škop, Petr Podvala
a Patrik Trnþák

Bőezen 2017

Duben 2013

Foto | archiv meteostanice Holešov
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SPOLEÿENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Radim Nohýl – Holešov, þ. Tuþapy
Ema Pecháþková – Holešov
Anna Chvátalová – Holešov
Lukáš MaĖásek – Holešov
Václav MaĖák –Holešov, þ. Žopy
Amálie Stiborová – Holešov
Adriana Hajdová – Holešov, þ. Dobrotice
Antonín Bakalík – Holešov, þ. Dobrotice
JiĜí Talach – Holešov
JUBILANTI
BĜezen 2017
Anna Jedliþková – Holešov
Vlasta Táborská – Holešov
Ludmila Šestáková – Holešov
Olga Doležal Kurzová – Holešov
Karel Adámek – Holešov
Božena FĦrstová – Holešov
Zdenka UhĜíková – Holešov
Margita Dokoupilová – Holešov

Jan LošĢák – Holešov
Blažena Poleeová – Holešov
Blažena Lepšová – Holešov
Marie Kubíková – Holešov, þ. Koliþín
Jaroslav Vrla – Holešov
Karel Kotouþek – Holešov
František Mareþek – Holešov
Anežka Halenþáková – Holešov
Rostislav Cholasta – Holešov
Anežka Zapletalová – Holešov, þ. Koliþín
František SolaĜ – Holešov
Vladimír BĜezík – Holešov
VČra Odložilíková – Holešov
František Janál – Holešov
Anna Matelová – Holešov
Jarka Daćová – Holešov
Jan NČmec –Holešov
JiĜina Foltýnová – Holešov
Marie Zapletalová – Holešov
Mária Pilová – Holešov
Božena Krejþí – Holešov, þ. Tuþapy

ÚMRTÍ
Marie Rischková – Holešov, þ. Tuþapy
Valentina HuĖová – Holešov
Václav Mlþák – Holešov, þ. Koliþín
Jaroslav MatúšĤ – Holešov
OldĜich ýuba – Holešov, þ. Tuþapy
Anna Tureþková – Holešov
Milada ýepešová – Holešov
Marie Lochmanová – Holešov
Miroslava Strnadová – Holešov
ZdenČk Sehnal – Holešov
PĜipravila: J. Medková
Dne 27. 3. 2017 se dožívá 90. narozenin
naše drahá maminka, babiþka a prababiþka
paní Margarita Dokoupilová z Holešova.
Všechno nejlepší, hodnČ zdraví,
štČstí a spokojenosti jí pĜeje
milující rodina

PĜedstavenstvo akciové spoleþnosti Vodovody a kanalizace KromČĜíž, a.s.
Iý 49451871, se sídlem KromČĜíž, Kojetínská 3666/64, PSý 767 01 zapsané v obchodním rejstĜíku vedeném
Krajským soudem v BrnČ oddíl B, vložka 1147 svolává
ěÁDNOU VALNOU HROMADU
na þtvrtek 27. dubna 2017 od 9,00 hodin
v zasedací místnosti Muzea KromČĜížska, Velké námČstí 38, KromČĜíž
Program jednání:
1. Zahájení Ĝádné valné hromady, seznámení s úþastí pĜítomných akcionáĜĤ
2. Návrh na zvolení orgánĤ Ĝádné valné hromady, jednací a hlasovací Ĝád
3. Zpráva pĜedstavenstva o podnikatelské þinnosti a stavu majetku spoleþnosti za rok 2016
4. Návrh na rozdČlení zisku za rok 2016
5. Návrh na stanovení podílĤ na zisku a jejich vyplacení akcionáĜĤm a þlenĤm pĜedstavenstva a dozorþí rady za rok 2016
6. Zpráva dozorþí rady spoleþnosti o výsledcích kontrolní þinnosti v roce 2016 vþetnČ stanoviska k Ĝádné úþetní závČrce a návrhu na rozdČlení zisku za rok 2016, k návrhu na stanovení podílu na zisku a jejich vyplacení akcionáĜĤm, þlenĤm pĜedstavenstva a dozorþí rady za
rok 2016
7. Návrh na schválení Ĝádné úþetní závČrky, návrh na schválení rozdČlení zisku a návrh na schválení podílĤ na zisku a jejich vyplacení akcionáĜĤm, þlenĤm pĜedstavenstva a dozorþí rady za rok 2016
8. Urþení auditora pro ovČĜení úþetní závČrky pro úþetní období rokĤ 2017, 2018 a 2019
9. ZávČr
Prezence akcionáĜĤ bude zahájena v 8,00 hodin. Valné hromady se mĤže zúþastnit akcionáĜ mající akcie na jméno, který je zapsán v seznamu akcionáĜĤ vedeném spoleþností. AkcionáĜ – fyzická osoba – se prokáže prĤkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úĜednČ
ovČĜeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udČlena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Právnická osoba
se mĤže zúþastnit svým statutárním orgánem nebo prostĜednictvím zástupce na základČ plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s úĜednČ
ovČĜeným podpisem a úĜednČ ovČĜený výpis z obchodního rejstĜíku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcionáĜe
– obce se na valné hromadČ prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením mČstského nebo obecního zastupitelstva o povČĜení
k zastupování mČsta, obce na valné hromadČ. Náklady spojené s úþastí na valné hromadČ nejsou akcionáĜĤm hrazeny.
AkcionáĜ má právo nahlédnout zdarma do výroþní zprávy a úþetní závČrky za rok 2016 v sídle spoleþnosti. Úþetní závČrka a výroþní zpráva jsou uveĜejnČné na webových stránkách spoleþnosti www.vak-km.cz.
PĜedstavenstvo spoleþnosti
Jedná se o zjednodušenou formu pozvánky. Pozvánka v plném znČní je zveĜejnČna na webových stránkách spoleþnosti www.vak-km.cz.
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Spartan Race: StaĀí jen chtít zažít něco nového

Holešov | Rozmanitost, adrenalin, nová pĜátelství a zdolávání vlastních limitĤ. Takový je
Spartan Race.
Jedná se o jeden z nejpopulárnČjších pĜekážkových závodĤ vĤbec. V roce 2010 tuto
soutČž založil Joe De Sena v USA a nyní už je
rozšíĜena do celého svČta.
Tento závod si našel své nadšence i na
Holešovsku. Dalo se dohromady pár známých
a pĜíznivcĤ sportu a vznikl Spartan Race Holešovský region. A taky jedno pevné pĜátelství.
„Všechno to zaþalo v létČ roku 2015, kdy
jsem se seznámila na ¿tboxu s trenérkou
z BystĜice pod Hostýnem Evou Haþundovou.
Eva v té dobČ dČlala ¿tness trenérku, a tudíž
kolem sebe mČla aktivní lidi, mČla pĜehled
o akcích, závodech a tehdy si taky zabČhla svĤj
první závod v Litovli,“ popsala zaþátky zrodu
holešovské odnože Spartan Race Kamila Nguyenová z Holešova.
Samotná myšlenka absolvovat závod
spoleþnČ se zrodila nČkdy v záĜí 2015, kdy se
skupina nadšencĤ zaþala pravidelnČ scházet,
stmelovat a aktivnČ se na závody pĜipravovat.
„Slovní spojení Holešovský region jsme si
do názvu dali kvĤli tomu, že nejsme všichni
pĜímo z Holešova. Eva Haþundová je z BystĜice pod Hostýnem, já z Holešova, Zuzana

Matulová z Žeranovic, Lída MaĖáková, Jan
Horák, Viktor Polách a Bohuna Hanaþíková
jsou ze Zlína. Je taky pár dalších lidí, kteĜí
s námi tréningy absolvují nepravidelnČ,“ dodala Kamila Nguyenová.
A jak tréningy vypadají? „Trénujeme bČh,
letos máme pĜihlášeny všechny trailové bČhy
Night run v regionu. Jezdíme spinning i na
kole v terénu, naši zlínští þlenové se hodnČ
vČnují cross¿tu, dČláme taky aktivnČ thaibox
a využíváme služeb klasických ¿tness center.
Pohybovou aktivitu tedy máme hodnČ širokou a rozmanitou,“ vyjmenovala aktivity nadšencĤ Kamila Nguyenová.
PrávČ rozmanitost tréningu je v tomto
sportu zásadní. V samotném závodu je totiž
poté potĜeba být pĜipraven vyšplhat na lanČ,
tre¿t se oštČpem, pĜeplavat Ĝeku nebo unést
velkou zátČž.
Loni se skupina zúþastnila závodĤ Spartan Race v Praze, Košicích a v Litovli a jako
tým také absolvovali nČkolik oblíbených noþních bČhĤ jako jsou Valachy Dautlon ve Velkých Karlovicích, extrémní bČh 5BV – pČt
Beskydských vrcholĤ, Zlínský pĤlmaraton
nebo Triple3run. „Letos nás þeká nČco podobného, jen obtížnČjší závody, a to v rámci
skládání Trifecty. První bČh máme už v dubnu

Co je to Spartan Race?
Jeden z nejpopulárnČjších pĜekážkových závodĤ, který vznikl v roce 2010 v americkém Vermontu a od té doby se rozšíĜil do celého svČta. Závody mají nČkolik úrovní, které se odlišují
pĜedevším svou délkou a poþtem pĜekážek. Jedno z hlavních pravidel Ĝíká, že závodník nikdy
nesmí dopĜedu znát trasu závodu. Jediné, co ví, jsou orientaþní parametry dle úrovnČ, které se
zúþastní. Každý, kdo závod dokonþí, dostává po dobČhnutí do cíle medaili a triþko.
Spartan Race se skládá ze tĜí základních þástí nazvaných Sprint, Super a Beast. Další úrovnČ
jsou nadstavbou tČchto základních úrovní a obvykle je na nich závodník vystaven extrémní
zátČži.
Mezi pĜekážkami, které jsou pro závodníky pĜipraveny, jsou šplh na lanČ, pĜeskok vysoké stČny, horolezecká stČna, pĜeskok pĜes oheĖ, nošení bĜemene, plazení se pod ostnatým drátem,
ruþkování, balanþní chĤze po kĤlech apod.

Bőezen 2017

29. 4. 2017, a to v Koutech nad Desnou. Jedná
se o stĜednČ tČžký bČh SUPER, poté pobČžíme
v srpnu v Litovli (u tČchto obou bČhĤ pobČží
i dČti) a v záĜí nás þeká poslední nejtČžší Beast
v Liberci. Dále se chystáme na rĤzné bikerské
závody v regionu, Holešovman a podobnČ,“
doplnila sportovkynČ.
Tým funguje na Holešovsku již dva roky
a za tu dobu se vyvíjel. „NČkteĜí noví se pĜidali, jiní odešli… momentálnČ jsme hrdí
na bezvadné a tvrdé jádro a taky si troufám
Ĝíct, že jsme všichni kamarádi. Pomáháme
si a scházíme se i mimo „propocená triþka“.
A protože fungujeme, máme o tyto aktivity zájem a baví to nás i dČti, rozhodli jsme se, že založíme Spartan Race Holešovský region, s. z.
(zapsaný spolek), a tím dostaneme o¿ciální
podobu, kterou mĤžeme tvarovat dál,“ dodala
Nguyenová.
O tom, že Spartan Race není jen pro dospČlé, svČdþí skuteþnost, že se skupinou cviþí
i dČti.
„A to mČ tČší. V týmu jich máme hned nČkolik: osmiletou Denisku, šestiletou Verunku,
dva Tomáše, kteĜí mají devČt a dvanáct let,
devítiletého ŠtČpána a Matyáše a Tobiáše,
kteĜí mají oba sedm, devítiletou Vendulku
a šestiletou Nikolku. DČti s námi loni bČželi
závody v Košicích a v Litovli,“ dodala hrdČ
Nguyenová.
Aþkoli zmínČné aktivity vypadají nároþnČ,
dodala, že tomu až tak není a tento sport se
nepovažuje za urþený pouze zkušeným sportovcĤm. „My všichni jsme mámy a tátové,
chodíme do práce a nikdo z nás nedČlá sport
na profesionální úrovni. Staþí jen chtít zažít
nČco nového a jiného. Spartan Race je rozmanitý, plný adrenalinu a zážitkĤ, nových lidí,
jiný level a amatérĤm i nesportovcĤm urþitČ
stojí za to si nČkterý z kratších sprintĤ zabČhnout,“ dodala s úsmČvem nadšená sportovkynČ.
Jana Rohanová
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VýroĀní schţze ÿeského Āerveného kőíže
Holešov | V pĜátelské atmosféĜe kolektivu
a prostĜedí kavárny U Ámose v HolešovČ se
20. února odpoledne konala výroþní schĤze místní skupiny ýeského þerveného kĜíže
Holešov. BČhem akce probČhla volba výboru,
který i v „nové“ sestavČ zĤstal ve stejném složení jako v minulém období, pĜedsedou místní skupiny zĤstal Pavel Šlechta.
Výroþní schĤzi navštívila Alice Juraþková,
Ĝeditelka oblastního spolku v KromČĜíži, která
þlenĤm pĜednesla nové poznatky z oblasti resuscitace. ProbČhla prezentace zprávy o hospodaĜení místní skupiny, zhodnocení uplynulých akcí nebo výþet zdravotnických asistencí
a dozorĤ. PĜedseda také pĜedvedl resuscitaþní
¿gurinu, kterou organizace koupila díky pĜíspČvku mČsta Holešov.
Po o¿ciální þásti akce následovala pĜednáška historika a památkáĜe Karla Bartoška.
Jana Rohanová

Aktivní pőíprava turistické sezóny
Hlavní turistickou sezónu vnímají témČĜ všichni stejnČ – každodennČ otevĜené
památkové objekty, zámky, výstavy, galerie
i další atraktivity, které mĤžete navštívit. Ale
co tomu všechno pĜedchází? Je potĜebné se
na všechno dobĜe pĜipravit – nejen nachystat
propagaþní materiály, aktualizovat webové
stránky, ale hlavnČ oslovit potencionální návštČvníky na veletrzích cestovního ruchu, kde
naše mČsto i celý region propagujeme.
Mezi ty nejznámČjší veletrhy, kde jsme
spoleþnČ s Centrálou cestovního ruchu Vý-

chodní Moravy reprezentovaly Zlínský kraj,
KromČĜížsko i Holešovsko patĜil Regiotour
Brno, Holiday World Praha (nejvýznamnČjší
akce svého druhu nejen v ýeské republice,
ale i v regionu stĜední Evropy.) a þekají nás
ještČ další veletrhy – Infotour Hradec Králové, Pardubice, cykloveletrh For Bikes Praha,
GLOBalnie Katowice a miniveletrh Slovácko.
NejžádanČjším materiálem jsou vždy turistické mapy, cyklomapy, kalendáĜe akcí,
eventy, ubytovací možnosti, ke KromČĜížsku
samozĜejmČ zámek KromČĜíž, zahrady – pa-

mátky UNESCO, židovské památky Holešova,
zámek Holešov, rozhledna Kelþský Javorník,
a cyklostezky v návaznosti na BaĢĤv kanál.
Ke zhodnocení loĖského roku se konala ve
ZlínČ 28. února 2017 výroþní konference cestovního ruchu Východní Moravy, kde mimo
jiné zaznČly i zajímavé výsledky a trendy návštČvnosti Zlínského kraje za rok roce 2016
(zpracoval: RNDr. I. Marek, m-ARK Marketing). Možná vás tato þísla pĜekvapí a osloví.
Mgr. Jana Slovenþíková

Program pro pőedcházení poruchám pőíjmu potravin ve 3. ZŠ
Netradiþní preventivní projekt, který
interaktivní dramatickou formou pomáhá
dČtem vyrovnat se s poruchami pĜíjmu potravy i falešnými vzory realizuje i v tomto
roce olomoucké Sdružení D. Zastaví se na
vybraných základních školách v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji.
Žáci si naneþisto vyzkoušejí prostĜednictvím
vlastního prožitku popasovat se s poruchami
pĜíjmu potravy a okolnostmi s tím spojenými. V bĜeznu se do projektu zapojili i žáci
3. ZŠ Holešov.
„Program na prevenci zdravotních problémĤ v dČtském vČku umožní pĜedcházet
poškozování vlastního zdraví. Tematicky
þerpá z pĜíbČhĤ o nezdravé touze po štíhlosti o pĜijímání falešných vzorĤ. Edukaþní þást
programu se zamČĜí na zpĤsoby rozpoznání
pĜíznakĤ a vyhledání pomoci, pomĤže dČtem
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v bezpeþné rovinČ pochopit rizika spojená
s poruchami pĜíjmu potravy a uþí jim pĜedcházet,“ vysvČtlila manažerka projektu Magdaléna Strejþková ze Sdružení D Olomouc.
Žáci dvou tĜíd druhého stupnČ vybraných
21 základních škol se bČhem dvouhodinových
prožitkových programĤ do nich aktivnČ zapojí a spolu s hlavními hrdiny pĜíbČhu budou
moci vstupovat do rolí a Ĝešit situace v pĜíbČhu vzniklé. V bezpeþném prostĜedí si tak pod
vedením lektorĤ mohou naneþisto vyzkoušet,
jaké to je být v tČžké situaci þlovČka, kterého
se toto vážné onemocnČní týká, nebo v roli
jeho blízkých se mu snažit pomoci. Žáci tak
mají dobrou pĜíležitost trénovat pĜekonání
nástrah, které jim skýtá nízké sebevČdomí,
touha po dokonalosti i špatné vzory. Cílem je,
aby si dospívající lidé vážili sami sebe a dokázali se vyrovnat s tím, jací jsou a jak vypadají.

LektoĜi Sdružení D spolu s kantory vyberou
ze dvou tĜíd, které se programu úþasní, nČkolik dobrovolníkĤ. Jejich úkolem bude o tom,
co prožili, informovat ostatní spolužáky na
druhém stupni. Informaþní peer kampaĖ na
školách doplní letáky a propagaþní pĜedmČty, které budou odkazovat na webové stránky vČnované právČ dané problematice www.
jsemkdojsem.cz. DČti v nich najdou mimo
jiné videospot, informace o nemoci, zásady
a doporuþení ke zdravému životnímu stylu
a pĜedevším kontakty na odborníky, kteĜí
se v regionu problematice vČnují. Metodika
a scénáĜ preventivnČ vzdČlávacího programu zĤstane škole pro další použití. Program
je ¿nancován prostĜednictvím Ministerstva zdravotnictví ýR a programu Iniciativy
v oblasti veĜejného zdraví (CZ11) z Norských
fondĤ.

Holešovsko

Právní aktuality
V této rubrice budeme pĜinášet aktuální informace o novinkách ve Sbírce zákonĤ
a o aktuálních právních pĜedpisech v ní uvedených. Sbírka zákonĤ je vydávána jako publikaþní („promulgaþní“) prostĜedek ke zveĜejĖování právních pĜedpisĤ ýeské republiky
podle zákona þ. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonĤ a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. Dle § 1 citovaného zákona se ve Sbírce zákonĤ vyhlašují uveĜejnČním
jejich plného znČní ústavní zákony, (prosté)
zákony, zákonná opatĜení Senátu, naĜízení
vlády, právní pĜedpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústĜedními správními úĜady; právní pĜedpisy jiných správních úĜadĤ
a právnických osob, pokud na základČ zvláštního zákona vydávají právní pĜedpisy s celostátní pĤsobností, tedy právní pĜedpisy.
Ve Sbírce zákonĤ se dále vyhlašují nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího
správního soudu, pokud tak stanoví zákon,
sdČlení Ústavního soudu, jestliže o jejich
vyhlášení Ústavní soud rozhodne, usnesení
Poslanecké snČmovny o zákonném opatĜení
Senátu, anebo sdČlení pĜedsedy Poslanecké
snČmovny, že se Poslanecká snČmovna na

své první schĤzi o zákonném opatĜení Senátu neusnesla, rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu
a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní
zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou, rozhodnutí pĜedsedy Senátu
(pĜípadnČ pĜedsedy Poslanecké snČmovny),
vyhlášení volby prezidenta republiky, sdČlení ministerstev, jiných ústĜedních správních
úĜadĤ, Státní volební komise nebo ýeské
národní banky o skuteþnostech a pĜijatých
rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve
Sbírce zákonĤ stanoví zvláštní zákon, úplná
znČní ústavních zákonĤ a zákonĤ, zmocĖujeli k vyhlášení jejich úplného znČní pĜedsedu
vlády ústavní zákon nebo zákon. Tyto dokumenty se souhrnnČ oznaþují jako další právní
akty. Poslední položkou, zveĜejĖovanou na
stránkách Sbírky zákonĤ, jsou sdČlení Ministerstva vnitra o opravČ tiskové chyby.
Obce jsou povinny umožnit v pracovních
dnech každému nahlížení do Sbírky zákonĤ.
Kraje jsou za stejných podmínek povinny
umožnit nahlížení také do Sbírky mezinárodních smluv, do ÚĜedního vČstníku Evropské

unie a do pĜíloh Sbírky zákonĤ. Stejnopis
Sbírky zákonĤ zveĜejĖuje Ministerstvo vnitra zpĤsobem, umožĖujícím dálkový pĜístup,
tj. na svých internetových stránkách na adrese aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. Podle
stanoviska odboru veĜejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra þ. 1/2014 je
v pĜípadČ žádosti obþana o nahlédnutí do
Sbírky zákonĤ obec povinna, pokud se žadatel
nespokojí s nahlédnutím do stejnopisu Sbírky
zákonĤ na internetu, pĜíslušný výtisk zajistit,
a to pĜípadnČ i výpĤjþkou nebo objednáním.
Nový zákon þ. 222/2016 Sb., ze dne
15. þervna 2016, o Sbírce zákonĤ a mezinárodních smluv a o tvorbČ právních pĜedpisĤ
vyhlašovaných ve Sbírce zákonĤ a mezinárodních smluv, který má nabýt úþinnosti až
od 1. ledna 2020, zavádí elektronický systém
Sbírky zákonĤ a mezinárodních smluv jakožto informaþní systém veĜejné správy, a prvotní (rozhodnou pro platnost právního pĜedpisu) se stane verze elektronická. V listinné
verzi se budou právní pĜedpisy vydávat jen
po dobu trvání pĜekážky jejich elektronického
vyhlášení.
Aleš KĜížan, právník mČsta

ZÁPIS
do prvního roþníku základních škol v HolešovČ
pro školní rok 2017/2018, který se koná
v pátek 7. 4. 2017 od 12.00 do 17.00 hodin
Zákonný zástupce je povinen pĜihlásit k zápisu dítČ, které se narodilo do 31. 8. 2011.
Zákonný zástupce mĤže požádat o zápis dítČte, které se narodilo od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012.
Doporuþení:
Doklady vhodné k zápisu:
– obþanský prĤkaz zákonného zástupce dítČte,
– rodný list dítČte.
DítČ se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítČ místo trvalého pobytu, pokud
zákonný zástupce nezvolí pro dítČ jinou školu.
Na základČ obecnČ závazné vyhlášky mČsta Holešova þ. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zĜízených mČstem Holešov,
jsou s úþinností od 1. 1. 2008 školské obvody urþeny takto:
1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezruþova, Boženy NČmcové, Drásalova, DvoĜákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, KvČtná, K VČtĜáku, Luhy, Masarykova, Osvobození,
Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, VČtĜák, Zlínská.
Místní þásti: Dobrotice, Tuþapy, Žopy.
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)
BoĜenovská, DČlnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, NábĜeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám.
Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Oþadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po kĜižovatku s ulicí Školní), Plaþkov, PĜerovská,
PĜíþní, Samostatnost, Smetanovy sady, StĜelnice, Sušilova, TĜešĖové sady, Tuþapská, U LetištČ, U Potoka, U Rusavy, VítČzství, Za Drahou,
Zámecká, Želkov.
3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. kvČtna, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíþkova, Kráþiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovníkĤ, Novosady, Ovocná,
Palackého (od kĜižovatky s ulicí Školní smČrem na Hulín), Polní, RĤžiþkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní. Místní þást: Koliþín.
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Masopust v Centru pro seniory
Centru pro seniory v HolešovČ ctíme tradice a jednou z aktivizaþních metod je jejich
pĜipomínka a i dodržování. Pro naše obyvatele mají nemalý význam a pĜipomínají jim, že
vše kolem nich je „tak, jak má být“ prostČ je
„v poĜádku“. MČsíc únor je tradiþnČ spjat
s masopustními zvyky a masopustní prĤvod
potČšil i naše obyvatele. PĜedávám pero našim dvČma dopisovatelĤm a tak, vážení þtenáĜi, mĤžete þíst autentické popisy z této naší
akce. A jen malou poznámku, je úžasné, že
dokáží takto psát, formulovat své myšlenky
a pocity i ve svém vČku a seniorském znevýhodnČní – jen tak dál a dČkujeme…
G. Holþáková
Instruktorka sociální péþe

Hezounké zvíőátko
uděláme z vás…
Tak láká Kecal ve SmetanovČ opeĜe Prodaná nevČsta Vaška, aby se stal medvČdem
v maškarním prĤvodu. Nejen zvíĜátka, jako
medvČda, vepĜíka þi vþelky, ale i pohádkové,
historické osoby a pĜíslušníky rĤzných povolání bylo možno spatĜit o masopustu v HolešovČ. Kde? V Centru pro seniory. Masopustní veselé lidové tradice vrcholí v posledních
únorových dnech pĜed þtyĜicetidenní dobou
postní, jenž konþí až o Velikonocích. NČkteĜí
z nás seniorĤ se setkali s touto tradicí ve svých
domovských obcích, a tak si rádi vybavují
vzpomínky na radosti svého mládí. JistČ uvítají, mohou-li takto zapomenout na starosti
a trampoty stáĜí.
Masopustní prĤvod v Centru seniorĤ byl
jednou z takových akcí, které pro jeho obyvatele pĜipravuje tamČjší peþovatelský personál.
Masky v pĜekrásných kostýmech procházely
jednotlivými pokoji, doprovázení harmonikáĜem a zpČvem jednoho z klientĤ. VĜelé díky
zamČstnancĤm našeho Centra za jejich vynalézavost a hodiny þasu strávené pĜípravou!
Ano, proþ bychom se netČšili, když nám Pán
BĤh zdraví (a radost) dá – pĜes všechny obtíže
vyššího vČku?
Sepsala Jarmila Janská

Spoleþnost PARZLICH s. r. o., hledá
pro svĤj výrobní závod v HulínČ operátora výroby – obsluha vytlaþovací
linky. Požadujeme ukonþené stĜedoškolské vzdČlání, spolehlivost, samostatnost. Nabízíme dobré ¿nanþní
ohodnocení, pĜíspČvek na stravování,
stabilní zamČstnání. Nástup možný
ihned.
Životopisy posílejte na:
eliska.odlozilova@parzlich.cz.
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Masopust 2017
Dne 22. 2. propuklo v celém objektu Centra pro seniory masopustní veselí. ZamČstnanci pro nás pĜipravili program dle starých
tradic. Oblékli si rĤzné masopustní kostýmy
a v þele s medvČdem a harmonikáĜem navštívili všechna patra. Osobitým pĜístupem k jednotlivým starým lidem vytvoĜili pĜekrásnou
atmosféru. PĜi pohledu na rozzáĜené oþi ba-

biþek a dČdeþkĤ bylo jasné, že tato akce mČla
kladný dopad na psychiku tČchto obyvatel.
ChtČl bych za všechny obyvatele podČkovat
všem, kteĜí se na této akci podíleli. Máme
dĤvod se tČšit na další masopust, pĜi kterém
si zvolíme tu nejkrásnČjší a nejmilejší masku
masopustu. JeštČ jednou mnohé díky.
Sepsal Z. J.

Den se Sluníčkem 2017
MateĜská škola Sluníþko Holešov srdeþnČ zve
na Den se Sluníþkem – den otevĜených dveĜí 21. 3. 2017
s tímto programem:
8.00–10.00
Prohlídka školy, seznámení s prostĜedím a jednotlivými tĜídami, seznámení se vzdČlávacím programem školy
10.00–11.30
Vynášení zimy – rozlouþení se zimou a pĜivítání jara,
spoleþná vycházka dČtí a návštČvníkĤ k Ĝece RusavČ
Na Vaši návštČvu se tČší dČti
a kolektiv zamČstnancĤ
MateĜské školy Sluníþko Holešov

Holešovsko

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu
Holešov | Znáte vzdČlávací program DofE
– Mezinárodní cenu vévody z Edinburgu?
Jedná se o prestižní vzdČlávací program pro
mladé lidi, který byl založen britskou královskou rodinou.
Projekt se zamČĜuje na podporu osobního rozvoje a na aktivní trávení volného þasu
mládeže ve vČku od 14 do 24 let; v jeho rámci
se mladí lidé dlouhodobČ a pravidelnČ vČnují
více aktivitám ve þtyĜech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví
a dobrodružné expedici. Úþastníci si zvolí jednu aktivitu v uvedených oblastech a dlouhodobČ se jí vČnují – rozvíjejí pĜi tom svĤj talent
þi dovednosti.
Za splnČní programu získají úþastníci
mezinárodnČ uznávaný certi¿kát DofE – od
bronzového až po zlatý (po 18 mČsících aktivity). Do této þinnosti se mladí lidé zapojují
v certi¿kovaných místních centrech programu a Holešov má to štČstí, že takovým centrem je u nás StĜedisko volného þasu TYMY
Holešov.
V pátek 24. února probČhlo na krajském
úĜadČ ve ZlínČ setkání zástupcĤ výchovných
a vzdČlávacích institucí a pĜi této pĜíležitosti seznámil pĜítomné se svými zkušenostmi
s programem DofE jeho holešovský absolvent
a ambasador Petr KolaĜík:
„BČhem úþasti v programu jsem si vybudoval zdravé sebevČdomí a úctu k sobČ samému. Nikdy pĜedtím bych nevČĜil, jak mĤže být
dobrovolnictví pro þlovČka naplĖující a zábavné. V té dobČ jsem zkusil neuvČĜitelné množství vČcí, o kterých bych v životČ nepĜemýšlel;
ty mČ posunuly mnohem dál než samotné

studium ve škole,“ Ĝíká úspČšný absolvent
univerzity v Southamptonu a dnes student
FF UK – pĜekladatelství a tlumoþnictví.

Zbývá jen dodat – program je stále otevĜen novým zájemcĤm – tak proþ to nezkusit?
Mgr. Svatava Ságnerová

Jazyky na 1. Základní škole v Holešově
Holešov | Na 1. Základní škole Holešov se
intenzivnČ vČnujeme výuce nejen mateĜského
jazyka, ale i jazykĤm cizím. SvČdþí o tom úspČchy našich žákĤ na rĤzných soutČžích i zajímavá práce vyuþujících v bČžných hodinách.
V poslední dobČ získala naše žákynČ
Tina Sabová velice cenné 2. místo na okresní olympiádČ z þeského jazyka v KromČĜíži
a postupuje tedy do krajského kola. SoutČže
se zúþastnila ještČ další žaþka Barbora Lipnerová, která si v konkurenci 34 soutČžících
vedla také velmi dobĜe.
Bára se navíc soustĜedila i na jazykovou
soutČž v angliþtinČ. V okresním kole se na
olympiádČ z tohoto jazyka sešlo na ZŠ Zachar
14 zdatných soutČžících. SoutČž byla rozdČlena do dvou þástí. V první þásti si museli úþastníci vylosovat nČkteré z témat, která byla pĜedem známá. V druhé þásti byl volný rozhovor
na základČ pĜedložených obrázkĤ. ýlenové
poroty zjišĢovali jazykovou pohotovost a slov-
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ní zásobu. Jak Bára sama vyjádĜila: „Sice jsem
nevyhrála, ale nabytá zkušenost mi urþitČ pomĤže s dalším studiem angliþtiny. Jsem ráda,
že jsem mČla tuhle pĜíležitost.“
KromČ anglického jazyka se žáci naší školy zaþínají uþit od 7. roþníku i druhý cizí jazyk.
Mohou si zvolit nČmþinu nebo ruštinu. Zájem
o oba jazyky je vČtšinou vyrovnaný, takže se
v každé tĜídČ vytvoĜí skupinka nČmþináĜĤ
a skupinka ruštináĜĤ. NČkteré dČti pĜistupují
na zaþátku výuky ke 2. cizímu jazyku s nadšením, jiné s bázní, jestli budou nové uþivo dobĜe zvládat. Že obavy nejsou na místČ,
zjistí dČti po pár hodinách výuky. NČmþináĜi
jsou hrdí na to, že umí pozdravit, nadiktovat
svoje telefonní þíslo, mailovou adresu a Ĝíct
pár vČt o sobČ a svém kamarádovi. RuštináĜi zase zdolají úskalí azbuky ve þtené v psané
formČ. O pĜestávkách po hodinČ cizího jazyka
si nČmþináĜi a ruštináĜi vzájemnČ sdČlují, co
nového už zase umí a patĜiþnČ se pĜitom chlu-

bí. UspoĜádali jsme proto spoleþnou hodinu
nČmþiny a ruštiny v 7. B a v 7. C.
ýást hodiny pĜedvádČli své znalosti
nČmþináĜi a ruštináĜe pak vyzkoušeli, nakolik dávali pozor. MČli odhadnout význam nČkterých nČmeckých slov – napĜ. Brille, Ball,
Schach, Regal apod. Poté se vrhli do práce
ruštináĜi, kteĜí napsali na tabuli nČkterá písmena azbuky a nČmþináĜi je mČli pĜeþíst.
Nebylo to vĤbec jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Spoleþná hodina utekla pĜi
spoustČ zajímavých aktivit jako voda a vyuþující zdaleka nestihli všechno, co si do této
hodiny pĜichystali.
Vzájemná spolupráce vyuþujících cizích
jazykĤ je na naší škole samozĜejmostí. Spoleþné hodiny jsme poprvé vyzkoušeli pĜed
3 lety, a protože se osvČdþily, budeme v nich
pokraþovat i nadále.
Mgr. Jarmila RĤžiþková,
vyuþující cizích jazykĤ
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Chorchestr se vrátí na holešovské podium
Holešov | Oblíbená kapela, která si koncem
devadesátých let našla nejen v HolešovČ Ĝadu
pĜíznivcĤ, se aspoĖ na jeden koncert opČt do
mČsta vrátí.
ěeþ je o jazz-beat-funky kapele Chorchestr. Kapela složená z pĜevážnČ amatérských hudebníkĤ zvládla bČhem þtyĜ let
odehrát pĜes tĜi stovky koncertĤ. V sobotu
25. bĜezna v 19:30 opČt zazáĜí v holešovském
New Drive Clubu.
Chorchestr vznikl na pĜelomu zimy a jara
1997. Dostal název podle svého vedoucího JiĜího Hradila a 8. bĜezna téhož roku se konal
první koncert na Starém pivovaĜe.
„Kapela vznikla kvĤli veþírku. Náš kamarád výtvarník si otevĜel na VysoþinČ dílnu,
chtČl ji nČjakým zpĤsobem „zkolaudovat“
a nás požádal, abychom udČlali hudební doprovod,“ popisoval vznik kapely kytarista
a zpČvák Tomáš Hradil. Tak se dala dohromady skupina sedmi lidí z Holešova, z BystĜice
pod Hostýnem, z KromČĜíže a z Olomouce.
„Za mČsíc jsme nacviþili asi hodinový repertoár ze starých známých jazzových standardĤ a písniþek padesátých a šedesátých let.
Spíš jazz, funky, beat. Na Starém pivovaĜe
jsme pak mČli zkoušku pĜed lidmi, jež pĜedcházela samotnou akci na VysoþinČ. Hráli
jsme asi 40 minut a lidi se zbláznili. PĜišli
jsme s muzikou, kterou tady nikdo nehrál,
a mČlo to fantastický úspČch. Zjistili jsme, že
se to lidem líbí, kapela se rozjela a pĤsobila
asi dalších 8 let,“ pokraþuje Hradil. Holešovská þást vydržela do roku 2001, a pak se z ní
stala brnČnská kapela. Od založení kapely
letos uplynulo dvacet let. A nejen toto výroþí
bylo dĤvodem pro obnovení kapely (alespoĖ
na chvilku). „Naše kamarádka z Prahy letos
slavila kulaté jubileum. Byla svým zpĤsobem

nehrající þlenkou kapely. Když jsme hráli
v Praze, poskytla nám zázemí svého bytu 1+1,
jezdila s námi na festivaly a hodnČ nám pomohla. Teć, když mČla narozeniny, jsme jí
chtČli dát jako dárek, že se dáme dohromady
a zahrajeme jí na oslavČ. A když se to podaĜilo, rozhodli jsme se, že pĜidáme ještČ další
dva koncerty,“ vysvČtluje Hradil. Tak se v lednu odehrál koncert v Praze, 24. bĜezna bude
koncert v BrnČ a o den pozdČji v HolešovČ.
Dát dohromady tĜi termíny koncertĤ
a prostor pro zkoušky, bylo prý pomČrnČ
technicky nároþné. „HlavnČ synchronizovat
termíny s Jurou Hradilem, který se hudbou
živí a má toho docela hodnČ. Trvalo dlouho,
než jsme našli volné termíny,“ dodal zpČvák.
VČtší návrat Chorchestru prý skupina neplánuje. „Aby mohla kapela fungovat, mČla
by dČlat vlastní vČci a k tomu už asi nedojde.
Každý jsme nČkde jinde. Je to vzpomínková
akce. Pokud by byl zájem, tak na nČjakých vybraných akcích zahrajeme, ale asi nic víc,“ dodává hudebník, který nyní spoleþnČ se dvČma

dalšími þleny Chorchestru funguje v kapele
Los Perdidos.
Na koncert v HolešovČ se celé seskupení
tČší. „Sejdeme se s lidmi, kteĜí na nás vyrostli
a to je skvČlé. Je to dvacet let, ale všichni se
tam zas potkáme. Pro nČkteré z nás je to nČco,
v co už nikdo nedoufal,“ konþí Tomáš Hradil.
Sestava 2017:
JiĜí „Chorche“ Hradil – klávesy (Tatabojs,
KafkaBand, Lesní zvČĜ, Umakart, Kašpárek
v rohlíku, etc….)
David Butula – basa
Petr „StráĢa“ Stratil – bicí
Tomáš Hradil – zpČv, el. kytara (Los Perdidos, Heda PČĖová, I vši)
Terezie Zoubková - trombón
Vladimíra DvoĜáková – pĜíþná Àétna (Heda
PČĖová)
David „Charms“ Heinz – tenorsax (Los Perdidos)
Milan „Mejla“ Šmíd – trubka (Los Perdidos)
Jana Rohanová

Vítání obĀánkţ v KoliĀíně
Koliþín | V nedČli 12. února letošního roku
probČhlo slavnostní vítání obþánkĤ dČtí narozených v minulém roce v KoliþínČ. PĜi
tomto velmi pĜíjemném a radostném setkání
jsme zapsali do knihy nových obþánkĤ Ellu
Doleželovou, narozenou 15. 9. 2016 a Petra
Polaštíka, narozeného 26. 5. 2016. Sešli se
rodiþe, prarodiþe, pĜíbuzní Ellinky a PetĜíka,
zástupci OV Koliþín a starosta Holešova pan
Rudolf Seifert. RodiþĤm bylo popĜáno spousta radosti s pĜáním všeho dobra, které pronesl Radovan KaĖa a ZdenČk Horák a dČtem
bylo popĜáno pĜedevším hodnČ zdraví, štČstí,
úspČchĤ. Poté celý okamžik zpestĜilo kulturní
vystoupení místních dČtí básniþkami a písnČmi, které spolu velmi rádi nacviþily. ZávČrem
pronesl pan Rudolf Seifert pár slov k rodiþĤm
a dČtem a toto radostné setkání bylo ukonþeno
pĜípitkem a pĜedáním dárkĤ. Památeþní fotografování u kolébky nesmČlo chybČt k završení
velmi pĜíjemného dne ;-).
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Rekordní poĀet návštěvníkţ na karnevalu v sokolovně
Rekordní poþet návštČvníkĤ zavítal na
karneval v sokolském domČ, který organizoval oddíl sportovní gymnastiky T. J. Sokol
Holešov 25. února .
První návštČvníci se zaþali scházet už ve
13.15 hod., pĜestože zaþátek karnevalu byl
stanoven až na þtrnáctou hodinu. I to svČdþí
o velké oblíbenosti této akce, která se již poĜádá tradiþnČ každý rok. Sál se rychle zaplĖoval
a za chvíli už nebylo volné ani místeþko. A zábava mohla zaþít.
O tu se staral Dalibor Šmakal a JiĜí Polepil, kteĜí mČli pĜipraveny hry, soutČže a vĤbec
všeobecnou zábavu po celé odpoledne. Zejména výkon JiĜího Polepila je nutné vyzdvihnout, protože poradit si s tolika dČtmi nebylo
jistČ jednoduché. O bohaté obþerstvení se jako
obvykle postarali manželé Polepilovi, takže
dČti i dospČlí mohli lehce zahnat hlad, žízeĖ
nebo tĜeba jenom chuĢ na nČco sladkého.
Jako každoroþnČ vystoupily také mažoretky s nádhernou sestavou, a i když obþas nČjaká ta hĤlka nedopadla pĜesnČ tam, kam mČla,
mažoretky sklidily velký úspČch. Po nich následovala ukázka cviþení malých i starších
gymnastek z poĜádajícího oddílu. PĜedvedly
rovnČž peþlivČ promyšlenou sestavu složenou
z ménČ nároþných cvikĤ tČch nejmenších, ale
i tČžších cvikĤ starších gymnastek. I tyto výkony odmČnili všichni pĜítomní velkým potleskem. V obou pĜípadech byl podán skvČlý
výkon, bylo se na co dívat, i když disciplíny
byly zcela odlišné. Nebo možná právČ proto.
Všeobecný rej masek, z nichž nČkteré byly dopracované do nejmenších detailĤ, pĜerušovaly nejen hry a soutČže, ale také malá a velká
tombola. Zatímco velkou tombolu si užívali
zĜejmČ hlavnČ rodiþe, a tombola byla jako obvykle vydatná a kvalitní, ta malá byla urþena
hlavnČ dČtem. PĜestože vyhrávaly jen drob-

Koupím tuto
ohýbanou stČnu

Tel.: 603 447 040

Bőezen 2017

nosti, jejich oþka se pĜi každé výhĜe rozzáĜila,
jakoby vyhrály tĜeba obrovského slona. Kdo
vyhrál, zcela jistČ nelitoval a kdo nevyhrál,
urþitČ vyhraje pĜíštČ. VždyĢ celé odpoledne
nebylo o výhrách, ale hlavnČ o dČtech, které si
tancování a skotaþení poĜádnČ užily.
SamozĜejmČ nechybČla ani soutČž o nejhezþí masku. Bylo to, jak už to tak bývá, velmi
tČžké. Masky byly nádherné všechny a všechny dČti byly ze svých zmČn nadšené. K vidČní
byli princezny i princové, rytíĜi, batmani, víly,
vodník, zajíþci þi myšky, karkulka nebo tĜeba
brouþci. Nakonec se odborná porota rozhodla
pro roztomilého malého zajíþka, nádhernČ vy-

vedeného vodníka, skvČle vybavenou malou
karkulku a nakonec vybrala i þtvrtou masku,
úžasného malého Jokera, který svým zeleným
úþesem dával najevo, že to myslí úplnČ vážnČ.
Vybrané masky byly odmČnČny velikým plyšákem.
Odpoledne se pomalu chýlilo ke konci,
karneval konþil, i když se mnohým nechtČlo
odcházet. PoĜadatele tČšila nejen rekordnČ
vysoká návštČvnost, ale také fakt, že se dČti
skuteþnČ celé odpoledne skvČle bavily a už
teć se mohou tČšit na další roþník. PodČkování patĜí všem sponzorĤm. Tak zase za rok!

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Ekologická likvidace
autovraků ZDARMA

Vystavení dokladu ekolikvidace vašeho
autovraku NA MÍSTĚ

včetně potvrzení na místě

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme až 1500 Kč

až 1200 Kč za váš vrak

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

Zajišťujeme i odvoz

Hana Georgiánová, T. J. Sokol Holešov

Dobrotice, tel.: 776 719 631
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Zima s Mateőskou školou Dobrotice

S dětmi bobujeme na nedalekých kopcích. Posilujeme tak zdraví.

Připravujeme krmení pro ptáčky. Vedeme děti k lásce k přírodě.

S panem myslivcem Zdeňkem Kuklou jsme vezli krmení pro zvířátka do krmelce.

Na Sádku jsme uspořádali karneval s názvem Ledové království.

Učitelky a rodiče z MŠ připravují každoročně pro děti bohatý program. I letos byly činnosti v zimním období poučné a zábavné. Můžete to posoudit na přiložených fotografiích.
Chtěla bych tímto poděkovat rodičům, zaměstnancům MŠ a dobrovolným složkám obce
Dobrotice za pěknou spolupráci.
Kolaříková Zdeňka, učitelka MŠ Dobrotice

FOTOSOUTĚŽ MIKROREGIONU „HOLEŠOVSKO V OBRAZECH“
Protože je náš region zajímavý a krásný
a je v nČm také mnoho výteþných fotografĤ,
rozhodl se dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hlešovsko vyhlásit soutČž o nejlepší fotogra¿i z našeho regionu. MĤže se jednat jak
o památky, pĜírodu, architekturu, osobnosti,
tak i spoleþenské a kulturní akce – podmínkou je pouze to, aby fotogra¿e byly poĜízeny
na území Mikroregionu Holešovsko, nebyly
starší více než rok a dosahovaly vysokého rozlišení.
TĜíþlenná porota složená z vedení našeho
mikroregionu na konci bĜezna 2017 vyhodnotí
ty nejlepší. Své fotogra¿e s popisem, kde byly
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poĜízeny, mĤžete posílat do 24. 3. 2017 elektronicky na adresu info@mikroregionholesovsko.cz, pĜipojíte své jméno, adresu a telefonický kontakt.
Osobní údaje budou použity výhradnČ pro
úþely soutČže a nebudou poskytnuty tĜetím
osobám, ani zveĜejnČny bez souhlasu soutČžícího.
Maximální poþet fotogra¿í, které mĤže
jeden soutČžící poslat, jsou 3 kusy. SoutČžící
souhlasí s tím, že fotogra¿e mohou být použity
pro propagaþní úþely mikroregionu (na webových stránkách, pro úþely MČsta Holešova,
facebookových stránkách Mikroregion Hole-

šovsko a v propagaþních tiskovinách MR), samozĜejmČ každá fotogra¿e se jménem autora,
ale bez poplatkĤ za využití.
Výherci budou uveĜejnČni na webu mikroregionu a MČsta Holešova a budou ocenČni následovnČ:
1. voucher na výstavní sezonu 2017 na zámku
Holešov, pohár pro vítČze
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

Holešovsko

Od svatby až po jeden pohőeb...
Jako každý rok se sbírky holešovského
muzea pĜirozenČ rozrĤstají o nové sbírkové
pĜedmČty. Dary, nákupy a terénní sbČry vytvoĜily loni 31 nových pĜírĤstkových þísel.
Každé þíslo pĜírĤstku odkazuje na rok a souþasnČ i na poĜadí zápisu bČhem roku. MĤže
obsahovat souþasnČ nČkolik pĜedmČtĤ. Teprve v druhém stupni evidence dostává každý
pĜedmČt již své nezamČnitelné inventarizaþní
þíslo.
Ale dost teorie. A cože nám to šĢastná
náhoda minulý rok pĜinesla do sbírek? Fond
výtvarného umČní se v souvislosti s loĖským
výroþím pĜíchodu sv. Jana Sarkandra do Holešova rozrostl o gra¿ky s námČtem tohoto
holešovského svČtce (autoĜi Lumír ŠindeláĜ,
František Ketzek).
Historické fondy doplnily pĜedmČty související s rodem WrbnĤ, posledních majitelĤ
holešovského zámku. Na první pohled obyþejnČ vypadá prázdný hlaviþkový papír. Ale
„Grossbrundbesitzer Rudolf Wrbna und gemahlin Berta geb. Widemann“ nám v nČm
oznamují svou svatbu – v HolešovČ 19. þervence 1930! PĜedtištČný formuláĜ sloužil pro
oznámení jedineþné životní události a pro
vyĜizování poþetné šlechtické korespondence. O poznání okázaleji pĤsobí dĜevČná kazeta na psací potĜeby s plasticky vykládaným
Wrbnovským erbem a ozdobným kováním.
StejnČ cenný je i malý kožený kufĜík se štítkem uvnitĜ s nápisem „HrabČ Rudolf Wrbna“.
Štítek je doplnČn tlaþeným erbem rodu.
Mnozí si jistČ vzpomenou (a to i chutí) na
další exponát - plechovou krabiþku s bonbóny „zimní smČs“ z všetulského závodu ¿rmy
S¿nx. UrþitČ stejnČ výborné byly i výrobky

Nové pőírţstky muzea za rok 2016

Dřevěná kazeta na písemnosti

jejího pĜedchĤdce, ¿rmy Kneisl. PĜedstavte
si, kdybyste jako luxusní boboniéru dostali
velkou dĜevČnou krabici (27 x 20 cm) plnou
sladkých dobrot. Na krásnČ vypravené krabiþce s názvem ¿rmy jde poznat, že dĜíve byl
i obyþejný obal výrobku vizitkou, které hovoĜila o kvalitČ obsahu.
Naopak mrazivé þasy pĜídČlového váleþného hospodáĜství Protektorátu nám pĜipomínají tabaþenky (Tabak Karte) s razítkem
Josef Majdloch, tra¿ka Holešov, námČstí
þ. 47. Platné od ledna do dubna 1945 – poslední mČsíce strašlivé II. svČtové války. František Pokorný byl první þeský starosta Holešova v letech 1880-1904. Za svého pĤsobení
v þele mČsta se zasloužil o jeho hospodáĜský

a spoleþenský vzestup, zejména pak o þeské
školství. Když v roce 1904 zemĜel, byl jeho
pohĜeb nejen rozlouþením se s mimoĜádnou
osobností, ale i okázalou manifestací všech
spolkĤ a institucí mČsta. PrávČ poslední rozlouþení a celý smuteþní prĤvod zachycuje
8 mimoĜádnČ kvalitních fotogra¿í z roku
1904. Z nich rovnou 5 fotogra¿í jsme dosud
vĤbec neznali! Krásné detaily dovolují rozeznat jednotlivé skupiny. Na fotogra¿ích jsou
zachyceni Sokolové, hasiþi, dechová hudba,
þlenové Podhoranu, vojenští vysloužilci, zástupci odborových spoleþenstev, sestry sv. KĜíže, duchovenstvo a v závČru pohĜební koþár.
Za MKS Holešov – MČstské muzeum
Mgr. OndĜej Machálek

Republikové finále ve šplhu se bude konat v Holešově
K zajímavým školním sportovním disciplínám lze urþitČ zaĜadit šplh – kdysi disciplínu
olympijskou, dnes pĜedevším stĜedoškolskou.
Regionální kolo, poĜádané Krajskou radou
Asociace školních sportovních klubĤ ýR Zlínského kraje hostila ve stĜedu 22. února 2017
tradiþnČ StĜední zdravotnická škola v KromČĜíži: zde za úþasti 7 týmĤ dívek a 6 družstev
hochĤ probČhla sportovní akce, pĜi které závodníci bojovali o postup do republikového
¿nále.
V této soutČži šplhají 3x dČvþata na tyþi
s pĜírazem do výše 4,5 m; hoši zdolávají tutéž
výšku na lanČ a startují ze sedu. Vynikající
výkony podali zástupci VPŠ a SPŠ MV Holešov, kteĜí vyhráli chlapeckou soutČž týmĤ.
Republikové ¿nále Poháru AŠSK se letos koná
23.–24. 3. 2017 v HolešovČ na pĤdČ policejní
školy a všichni zájemci o tuto sportovní disciplínu jsou zváni na skvČlou sportovní podívanou!

Bőezen 2017

Výsledky:
Dívky:
1. Zuzana Drlíþková
(Tauferova SOŠ veterinární KromČĜíž)
2. Hana Mikulíková
(Tauferova SOŠ veterinární KromČĜíž)
3. Martina Honzíková
(Arcibiskupské gymnázium KromČĜíž)

Hoši:
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. SŠ COPT KromČĜíž
3. SZŠ KromČĜíž
Mgr. Svatava Ságnerová
Krajská rada AŠSK ýR Zlínského kraje

Hoši:
1. Pavel Soldán
(Tauferova SOŠ veterinární KromČĜíž)
2. Petr Zajíþek
(VPŠ a SPŠ MV Holešov)
3. Dušan Neimeister
(VPŠ a SPŠ MV Holešov)
Družstva dívky:
1. Arcibiskupské gymnázium KromČĜíž
2. Tauferova SOŠ veterinární KromČĜíž
3. StĜední zdravotnická škola KromČĜíž
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Karel Valášek – zapomenutý hrdina ze Všetul
(dokonþení)

Bojové nasazení
V polovinČ prosince 1941, kdy se Karel
Valášek prezentoval u 313. þeskoslovenské
stíhací perutČ RAF, peruĢ plnila úkoly obrany
pobĜežních mČst na nejvýchodnČjším a tedy
nejohroženČjším výbČžku Anglie. Podílela
se rovnČž na ochranČ lodních konvojĤ, které
proplouvaly podél východního pobĜeží Velké
Británie a doprovázela bombardovací letouny
pĜi jejich náletech na NČmecko, Belgii a Nizozemí. Všechny tyto úkoly plnil i Karel Valášek.
Vzdušných šarvátek s nČmeckou Luftwaffe
už bylo ménČ než v roce 1940, pĜesto k nim
docházelo. První úspČch ve vzdušném boji
Karel Valášek zaznamenal 6. þervence 1942,
kdy spolu s JiĜím Kuþerou zaútoþili na nČmecký bombardér Junkers Ju-88 a podaĜilo
se jim jej poškodit. V létČ 1942 byl Karel Valášek vyznamenán prvním ýeskoslovenským
váleþným kĜížem 1939 a vzápČtí medailí Za
chrabrost pĜed nepĜítelem.
Na zaþátku kvČtna 1943 dokonþil Karel
Valášek svĤj první operaþní turnus, bČhem
kterého nalétal 200 operaþních hodin a odešel k operaþní výcvikové peruti, kde létal jako
instruktor na letounech Miles Master. Už
v polovinČ listopadu 1943 se ale dobrovolnČ
pĜihlásil k plnČní dalšího operaþního turnusu
a byl pĜidČlen tentokrát k 310. þeskoslovenské
stíhací peruti RAF. Ta od záĜí 1943 bojovala
v rámci þeskoslovenského kĜídla, ve kterém
byly všechny þeskoslovenské stíhací perutČ.
Velel jí npor. Emil Foit. Ze své základny v Ibsley v hrabství Hampshire na jižním pobĜeží
Anglie peruĢ bránila pobĜežní mČsta a doprovázela bombardéry nad Francii. V lednu
1944 se peruĢ pĜezbrojila na nejmodernČjší verze Spit¿ru a zahájila výcvik ve stĜelbČ
a bombardování pozemních cílĤ. Karel Valášek a jeho kolegové od jara 1944 zaþali provádČt
nebezpeþné nálety na letištČ, nádraží, pĜístavy
a další cíle ve Francii v rámci pĜípravy vylodČní spojencĤ v Normadii. Jeden z tČchto náletĤ
se Karlu Valáškovi stal osudným.

Sestőelen!
Dne 21. kvČtna 1944 se všechny þeskoslovenské perutČ úþastnily útoþné operace
s názvem Ramrod 905. V 10.40 skupina letounĤ, ve kterém byl i Karel Valášek, zaútoþila na vlaky na nádraží ve mČstČ Vire v severní Francii. Letoun Spit¿re Karla Valáška
byl pĜi útoku zasažen stĜelbou nČmeckého
protiletadlového kanonu do kĜídla. Pilot byl
nucen nouzovČ pĜistát bez podvozku na pole
u vesnice Balleroy nedaleko mČsta Saint-Lo.
PĜi této operaci byl ve stejném prostoru a ve
stejné dobČ sestĜelen i pilot 312. perutČ Robert Ossendorf, který rovnČž pocházel z Ho-
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lešova. Karel Valášek nouzové pĜistání pĜežil
a ihned se snažil ukrýt pĜed pátrajícími nČmeckými vojáky. Pomocnou ruku mu naštČstí
podali pĜíslušníci francouzského odboje, kteĜí
ho ukrývali celý mČsíc pĜed Gestapem. PĤvodnČ chtČl Karel Valášek pĜejít pĜes Francii
a ŠpanČlsko do Giblartaru, nakonec se ale rozhodl poþkat na pĜíchod fronty po invazi spojencĤ do Normandie. Dne 20. þervna v noci
se pokusil projít pĜes frontu, byl ale zadržen
nČmeckými vojáky a pĜedán Gestapu. Po pĜevozu do PaĜíže byl tvrdČ vyslýchán, nevČĜili
mu, že je britský letec, protože byl zadržen
v civilním obleþení a považovali ho za špiona.
Za to mu hrozila smrt v koncentraþním táboĜe. Po nČkolika dnech byl pĜevezen do vČzení
v Mainz (Mohuþi) v NČmecku. Koncem srpna
se skupina odsouzencĤ na smrt, ve které byl
i Karel Valášek, šĢastnou náhodou pĜipletla na
nádraží v Mainz ke skupinČ váleþných zajatcĤ
a byla spoleþnČ s nimi odeslána do tábora pro
váleþné zajatce ve Franfurtu nad Mohanem.
V záĜí 1944 byl Karel Valášek pĜemístČn do tábora v Bankau (dnešní Bakow v Polsku). Když
se v lednu 1945 k táboru pĜiblížila Rudá armáda, byli všichni zajatci pČšky pĜesunuti pĜes
Sagan do tábora v Luckenwalde jižnČ od Berlína. Pochod se v mnohém podobal pochodu
smrti a mnoho zajatcĤ pĜi nČm zahynulo. Karel Valášek naštČstí strastiplný pochod pĜežil.
Koncem dubna 1945 se Karlu Valáškovi
podaĜilo z tábora uprchnout. PĜed útČkem
ještČ získal z táborové kanceláĜe své dokumenty o zajetí. S jedním britským zajatcem
pĜešli pĜes frontu k americké armádČ a ta je
po nezbytném ošetĜení pĜesunula na letištČ
do Halle u Lipska a odtud letecky pĜes Brusel
a Lille do Anglie.

Život po válce
Až po pĜíjezdu do Anglie se Karel Valášek
dovČdČl, že se mu narodil syn. Oženil se už
v roce 1941 a vzal si za manželku Angliþanku
Joan Person z Wolverhamptonu v hrabství
West Midlands. Po návratu do Anglie mu byla
udČlena zdravotní dovolená. Do ýeskoslovenska se vrátil i s manželkou a synem Antonínem 15. kvČtna 1946. Doufal, že se mu podaĜí
získat zamČstnání u Leteckého dopravního
oddČlení ¿rmy BaĢa ve ZlínČ. Tento plán ale
nevyšel, a tak se vrátil do Anglie. Od roku
1947 žil s rodinou ve Wolverhamptonu. PoĜídil si þasem opravnu automobilĤ a autosalon.
PozdČji provozoval nČkolik þerpacích stanic.
PravdČpodobnČ v roce 1965 se nakrátko podíval do ýeskoslovenska, když byl na pohĜbu
své matky. Tehdy se nakrátko setkal tajnČ i se
svým kamarádem Pavlem Kocfeldou, který
v té dobČ sloužil v ýeskoslovenské lidové armádČ.

Manžele Valáškovy postihla v životČ velká
osobní tragédie. Jejich první dceruška zemĜela za války už ve vČku tĜí mČsícĤ. Syn Antonín
zahynul ve svých sedmnácti letech po nehodČ
v otcovČ autodílnČ. Nejmladší syn Petr zemĜel
v roce 1991. V roce 1991 se doþkal Karel Valášek i své služební a obþanské rehabilitace.
Navštívil se skupinou svých spolubojovníkĤ
z Anglie Prahu, kde byl na ministerstvu obrany povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbČ.
Karel Valášek zemĜel 19. srpna 2009 ve
Wolverhamptonu ve vČku 92 let. PohĜeb s vojenskými poctami se konal 15. záĜí v kostele
sv. Michaela a všech andČlĤ a jeho popel byl
uložen 6. listopadu 2009 na hĜbitovČ ve Wolverhamptonu vedle hrobu jeho syna Petra.
Karel Valášek bČhem války nalétal více jak
700 letových hodin, z toho asi 350 operaþních.
Byl vyznamenán tĜikrát ýeskoslovenským váleþným kĜížem 1939, dvakrát ýeskoslovenskou medailí „Za chrabrost pĜed nepĜítelem“,
ýeskoslovenskou vojenskou pamČtní medailí
„Za službu v þeskoslovenské armádČ v zahraniþí“ (se štítkem Francie a Velká Británie)
a ýeskoslovenskou vojenskou medailí „Za zásluhy“ I. stupnČ. Britové jeho boj ocenili medailí The 1939–45 Star, Air Crew Europe Star,
Atlantic Star a War Medal 1939–45.
VlastivČdný kroužek Holešov navrhl RadČ
mČsta Holešova, aby tomuto stateþnému muži
byla v HolešovČ odhalena pamČtní deska.
Ing. Jan Dúbravþík
VlastivČdný kroužek Holešov
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Dívkou roku 2017 se stala Gréta Šarochová
Holešov | Ve spoleþenské hale SVý TyMy
probČhlo poslední únorovou nedČli základní kolo soutČže Dívka roku 2017. V holešovském stĜedisku probČhla tato akce již posedmé. CelkovČ se v ýeské republice jednalo již
o osmadvacátý roþník soutČže, která hledá pĤvabnou, inteligentní a talentovanou sleþnu od
13 do 15 let. Dívkou roku si prošly i vítČzky
ýeské Miss Gabriela Kratochvílová a Tereza
Chlebovská, modelky Vlaćka Erbová a Ester
Berdych Sátorová nebo tĜeba populární hereþka a držitelka ýeského lva Jana Plodková.
SoutČžících dívek se letos v HolešovČ sešla
rovná jedenáctka.
Pod vedením Olgy Peškové si úþastnice
nastudovaly úvodní choreogra¿i, trenérka
Klára Mouþková s nimi pĜipravila sestavu aerobicku, uþily se chodit na pĜedvádČcím molu
a vypilovaly svá volná vystoupení. Majitelka
modelingové agentury Renata Mejzrová jim
pomohla vybrat a vyzkoušet spoleþenské šaty
a potom už si dČvþata užívala péþi vizážistky,
kosmetiþky a kadeĜnice. Úderem druhé hodiny odpolední zaþala první neveĜejná þást
soutČže dvČma disciplínami – testem znalostí
a zkouškou zruþnosti. Dovednost, kterou tentokrát musela soutČžící dČvþata pĜedvést, byla
výroba rĤžiþky z krepového papíru. Výkony

dívek hodnotila devítiþlenná porota v þele
s Renatou Mejzrovou.
DČvþata si ani nestaþila vydechnout a už
se pĜiblížilo zahájení spoleþenského veþera.
Po úvodní choreogra¿i, pĜedstavení dívek
a poroty, jsme mohli sledovat výkony soutČžících i v dalších disciplínách. PĜi rozhovoru
s moderátorem ZdeĖkem Štokmanem jsme
slyšeli jejich názory. Ve skupinkách dívky
cviþily a ve volných disciplínách se snažily porotu pĜedstavit o svém talentu. Publikum se
dobĜe bavilo nejen výkony dívek, ale i zajímavým doprovodným programem, který protkával jednotlivé disciplíny. Vyvrcholením veþera
byla jednoznaþnČ módní pĜehlídka spoleþen-

ských šatĤ. Výkony byly letos velmi vyrovnané a tČžko se vybíraly ty nejlepší. Nakonec
porota poslala do malého ¿nále Moravy Grétu
Šarochovou z Osíþka, Barboru Kolmanovou
a Nikolu Petlachovou z KromČĜíže a Sarah
Geitlerovou ze Sušice. Již v loĖském roce se
nám velmi osvČdþila volba Dívky internet,
která zvedla popularitu soutČže. Týden pĜed
soutČží probíhalo hlasování na webových
stránkách KromČĜížského deníku, do kterého
se zapojilo pĜes pČt tisíc hlasujících. Nejvíc
hlasĤ získala Sarah Geitlerová, která rovnČž
bodovala u poroty a postoupila do castingu
moravského ¿nále. NejvČtší podporu publika
mČla Holešovaþka Natálie Laholová, která se
stala Dívkou sympatie a nejvíce porotu svým
volným vystoupením zaujala vítČzná a z celého soutČžního pole nejmladší úþastnice Gréta
Šarochová, která pĜedvedla velmi osobitým
zpĤsobem spoleþenské tance.
Velké podČkování za zdaĜilý prĤbČh veþera si zaslouží i Ĝada sponzorĤ, bez kterých
by soutČž této úrovnČ vĤbec nemohla probČhnout. Mezi nejvČtší sponzory základního kola
v HolešovČ již tradiþnČ patĜí ¿rma Novodonia, Raab Computer, Visage Institut, Trachea
a cestovní kanceláĜ Bohemians Tour.
Za SVý TyMy Barbora Winklerová

I ti nejmladší měli svou soutěž: Miss Poupě a Miss Kvítek
Holešov | V nedČli 5. bĜezna 2017 se konal
ve StĜedisku volného þasu Holešov již 9. roþník soutČže „MISS KVÍTEK – MISS POUPċ
2017“. Akce byla urþena pro holþiþky a malé
sleþny z Holešova a širokého okolí a soutČžilo se ve dvou vČkových kategoriích 4–7 let
a 8–12 let. SoutČžní disciplíny byly celkem tĜi.
Rozhovor s moderátorkou (o zálibách dívek,
o škole, rodinČ,..), módní pĜehlídka (dívky si
na sebe oblékly to, co mají nejradČji, v þem se
dobĜe cítí – sportovní, spoleþenské, domácí
obleþení, …), volná disciplína (dle výbČru dívek, napĜ. tanec, zpČv, hudební nástroj, ..).
KromČ hodnocení odbornou porotou probíhalo také divácké hlasování, ze kterého byla
zvolena MISS Sympatie. VítČzné dívky získaly vČcné ceny, dárkové poukazy a samozĜejmČ nemohly chybČt šerpy a krásné korunky.
V mladší vČkové kategorii MISS POUPċ 2017
se stala Lucie Bobþíková, MISS TALENT – Jolana Krmencová a MISS SYMPATIE – Michaela KryštĤfková. Ve starší vČkové kategorii si
titul MISS KVÍTEK 2017 odnesla Eliška KuchaĜová, MISS TALENT – Denisa Rohanová
a MISS SYMPATIE – Sára NČmþíková. Všem
dČvþatĤm, která se této soutČže zúþastnila,
moc dČkujeme. DČkujeme také rodiþĤm i divákĤm, kteĜí vytvoĜili skvČlou atmosféru. Velké
podČkování si zaslouží všichni sponzoĜi, kteĜí
tuto tradiþní akci podpoĜili a porotci, kteĜí mČli
nelehkou úlohu dČvþata hodnotit (všechny

Bőezen 2017

byly moc šikovné a sympatické). Také dČkujeme Kryštofu VaĖkovi, který celou akci nafotil.
Zvláštní podČkování patĜí Mary Kay, která
kromČ sponzorských dárkĤ pĜipravila také pro
všechny pĜítomné maminky milý dárek v podobČ poukázky na Den krásy s Mary Kay.

Všem dČvþatĤm patĜí velké podČkování za
jejich odvahu zapojit se do této soutČže a moc
všem blahopĜejeme a dČkujeme za úþast.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
SVý Holešov
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BěEZEN
21. 3. Hedvábná dílna s Bárou
– od 17.00 do 20.00 v SVý –
TYMY, pĜijćte se kreativnČ
vyĜádit pĜi malování na hedvábí, kurzovné
100,- Kþ + cena materiálu, pĜihlášky do 17. 3.
24.–25. 3. Noþní deskohraní – od 18.00,
cena: 100,- Kþ pro þleny Deskohraní, 150,- Kþ
ostatní, veþer s deskovými hrami a nejen to,
tentokrát i valentýnské karaoke, pĜihlášky do
9. 3.
23. 3. PĜednáška Premedical „Informace a dezinformace na cestČ ke zdraví“ – od 17.00
v SVý – TYMY, vstupné dobrovolné

1. 4. Sportovec roku – od 14.30, úþastnický
poplatek: 20,- Kþ (pro dČti od 6ti let), rĤzné
sportovní disciplíny, pĜihlášky do 27. 3.
3.–7. 4. ŠpanČlský týden – všechny vstupy
zdarma, pondČlí – 15.30 kreslené pohádky
pro dČti, úterý – 15.30 vaĜení španČlského
jídla (pro dČti), stĜeda – 15.00 španČlská konverzace pro dospČlé, þtvrtek – 16.00 vČĜení
španČlského jídla (pro dospČlé) + party (jídlo,
hudba, tipy na cestování), pátek – 17.00 španČlský ¿lm s þeskými titulky, celý týden – španČlská párty, kvíz, dekorace
10. 4.–13. 4. Malý Velikonoþní jarmark TYMY
– od 15.00 do 18.00

24. 3. Premedical – centrum preventivní medicíny – možnost vyšetĜení od 9.00 do 20.00,
informace a pĜihlášky v TYMY

4. 4. Beseda „Zázraþná houba Reishi a její
úþinky“ – v 16.30 v SVý – TYMY s Ladislavem
Šímou (þeká vás i ochutnávka)

26. 3. Pohádka – Lúþnikovo putování za prvním jarním paprskem v divadélku TYMY od
16.00, vstupné: 40,- Kþ

5. 4. Velikonoþní dílniþky v TYMY – od 16.00
do 17.30, cena: 5,- až 50,- Kþ dle velikosti výrobku, pĜihlášky do 1. 4.

26. 3. Vítání jara – v 10.00 sraz u ZUŠ Holešov, spoleþná vycházka pĜes Žopy do PĜílep
k myslivecké chatČ, zde probČhnou hry pro dČti, soutČže, pĜírodovČdná sazka, táborák
atd.

6. 4. Sousedé plus – v 10.00 úvodní schĤzka
k mezigeneraþnímu projektu, pro zájemce
jsou bližší informace v kanceláĜi SVý – TYMY
nebo na www.sousede-plus.cz

30. 3. Velikonoþní dílniþky – od 16.00 do
17.30 na ul. Pivovarská, cena: 5,- až 50,- Kþ
dle velikosti výrobku, pĜihlášky do 27. 3.
31. 3. Beseda o EU a ýR – v 10.00 v kinČ SvČt,
hosté: europoslankynČ Olga Sehnalová, Pavel
Teliþka, JiĜí Pospíšil, senátorka Šárka Jelínková, akce je urþena pro žáky ZŠ a SŠ, poþet
míst omezen, v pĜípadČ zájmu veĜejnosti si
rezervujte místo v kanceláĜi SVý – TYMY
31. 3. – 1. 4. Noc s Andersenem – od 18.00
v SVý – TYMY, cena: 100,- Kþ, pĜihlášky do
20. 3.
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6. 4. Tea time – posezení u þaje – pĜijćte si
popovídat anglicky s našimi dobrovolníky
z ěecka a ŠpanČlska od 16.00 do 18.00
6. 4. Beseda „VČdomý pĤst“ s Peterem Starcem
– od 18.00, vstupné 50,- Kþ v þajírnČ TYMY
6. 4. Festival „Oþima generací“ – výstava prací dČtí z kroužkĤ SVý a Centra pro seniory
Holešov
8. 4. Jednodenní kurz pamČti, pozornosti
aneb tréning mozku „ŠġASTNÝ NEURON“
– kurz trvá 8 hodin (9.00–17.00), cena:
1590,-, sleva pro seniory 65 let a více + dČti
1390,- Kþ/osoba, procviþíte si intenzivnČ svoji

pamČĢ, schopnost koncentrace, zapojíte logické myšlení, zlepšíte si vyjadĜovací schopnosti
a mnohé další funkce, jež používáme a potĜebujeme k práci i v osobním životČ, pĜihlášky
do 3. 4. v SVý – TYMY
7.–9. 4. VČdomý pĤst s Peterem Starcem – víkendové setkání spojené s pĤstem
9. 4. Uklićme svČt, uklićme ýesko – od 9.00
v Americkém parku, jarní úklid v rámci celostátního projektu zakonþíme opékáním špekáþkĤ
11. 4. PĜišlo jaro do vsi – tradiþní akce pro dČti
MŠ a ZŠ (v 8.30 a 10.15)
11. 4. Pletení tatarĤ, zdobení kraslic speciální
technikou – od 14.00 do 17.00, cena: 50,- Kþ
tatar, 30,- Kþ kraslice
11. 4. Den krásy s Mary Kay (pro ženy) – od
16.30, vstup zdarma
13. 4. Velikonoþní výlet s TYMY do KromČĜíže
(DČtský svČt) – cena: 300,- Kþ
13. 4. OtevĜený domeþek TYMY – od 9.00 do
16.00 – spontánní aktivity (fotbálek, deskové
hry, kuleþník…), od 10.00 do 12.00 velikonoþní dílna (výroba papírových ozdob) cena:
30,- Kþ
15. 4. RC modely – od 14.00
19. 4. Den ZemČ – od 9.00 do 12.00 v zámeckém parku, v pĜípadČ nepĜíznivého poþasí
v tČlocviþnČ TYMY
21. 4. Premedical – centrum preventivní medicíny – možnost vyšetĜení od 9.00 do 20.00,
informace a pĜihlášky v TYMY
21.–22. 4. Noþní deskohraní – od 18.00, cena:
100,- Kþ pro þleny Deskohraní, 150,- Kþ ostatní, veþer s deskovými hrami a nejen to, pĜihlášky do 20. 4.

Holešovsko

Holešovský thaiboxer zápasil v Thajsku
Petr Haiser z holešovského oddílu využil
tréninkového pobytu v Thajském království
naplno a na závČr našeho soustĜedČní nastoupil na místním Chaweng Stadionu proti
místnímu bojovníkovi. Pro náš klub to byla
obrovská pocta, kdy jsme mohli nastoupit
k zápasu v kolébce tohoto sportu. PĜestože
mČl domácí zápasník na svém kontČ 132 zápasĤ oproti Haiserovým 22, Petr se niþeho

nezalekl a celých pČt tĜíminutových kol udával tempo zápasu. Aþkoliv bodoví rozhodþí
nakonec vyhlásili za vítČze domácího, což nás
lehce pĜekvapilo, Petr Haiser si odváží obrovské zkušenosti, které doufáme zužitkuje 23. 3.
v holešovském zámku pĜi svém souboji o národní profesionální titul v Muay Thai.
Mgr. Petr Osokin, trenér

Super reprezentace a výsledky modeláőţ LMK ÿmelák
Na podzim loĖského roku se domluvili
a zaþali se zúþastĖovat soutČží RCEA / halová
akrobacie rádiem Ĝízených leteckých modelĤ /
a do mistrovství republiky vlétli jako draci.
Kdo? Naši mladí þlenové Vojta Kubiš, Adam
Hrbáþek a Jan Pelánek.

V Ĝíjnu se rozhodli, v listopadu zaþali trénovat v hale 1. ZŠ a:
19. 11. 2016 1. závod v Holiþi: Adam Hrbáþek 3. místo, Vojta Kubiš 4. místo, Honza
Pelánek 7. místo
10. 12. 2016 2. závod Nová Paka: V. Kubiš 3. místo, A. Hrbáþek 4. místo, J. Pelánek
7. místo
7. 1. 2017 3. závod Turnov: A. Hrbáþek
1. místo, V. Kubiš 2. místo,
4. 2. 2017 4. závod Viniþné mistrovství
SR: A. Hrbáþek 2. místo, V. Kubiš 3. místo,
J. Pelánek 7. místo
12. 2. 2017 5. závod Praha mistrovství
ýR: V. Kubiš 1. místo MISTR REPUBLIKY!!!,
A. Hrbáþek 3. místo – VÍCE MISTR REPUBLIKY!!! / 2. místo obsadil reprezentant Slovenské Republiky/, J. Pelánek 7. místo
19. 2. 2017 6. závod TĜebíþ: A. Hrbáþek
1. místo, V. Kubiš 4. místo, J. Pelánek 5. místo
26. 2. 2017 7. závod KopĜivnice: A. Hrbáþek 1. místo, V. Kubiš 2. místo, J. Pelánek
5. místo

Výše uvedené výsledky jsou urþitČ super
a partu halových letcĤ natolik nadchly, že se
chtČjí v letním období soustĜedit na kategorii
F3AX, což jsou velké akrobaty s rozpČtím kĜídel vČtším jako 200 cm. K tréninku jim urþitČ
poslouží plocha našeho LMK a jeho zázemí.
Kluci mají zájem uspoĜádat pro tuto kategorii na naší ploše soustĜedČní za úþasti pilotĤ
i z jiných klubĤ a státĤ. Již dnes mají ve svých
hlavách uspoĜádání jedné ze soutČží halového létání v hale 1. ZŠ pro pĜíští sezonu, aby
i ostatní úþastníci tČchto soutČží mČli možnost
navštívit mČsto, kde pĤsobí špiþkoví mladí RC
piloti.
Je nutno podotknout, že bez pomoci mČsta Holešov by tréninky nebyly na 1. ZŠ možné
a tedy ani výsledky mladých reprezentantĤ
tak úspČšné.
DČkujeme za vzornou reprezentaci Klubu
LMK ýmelák a mČsta Holešov.
Polášek Miroslav
pĜedseda LMK ýmelák p. s. Holešov

VýroĀí – DUBEN
10. 4. 1997
ZemĜel MATONOHA, Josef. NavštČvoval soukromou hudební školu pana uþitele Poláška, v roce 1919 nastoupil do primy
holešovského gymnázia. Po dvou letech studium z ¿nanþních dĤvodĤ ukonþil a vyuþil se obchodním pĜíruþím v železáĜství pana Kyncla. Zdokonaloval se ve hĜe na housle a prohluboval své hudební nadání. V HolešovČ založil malou hudební skupinu, pozdČji vedl salonní orchestr, bez
kterého se neobešla žádná spoleþenská událost v HolešovČ a okolí. Hráli skladby taneþní, populární, operetní i vážnou hudbu, doprovázeli divadelní pĜedstavení Divadla 6. kvČtna. Vedle hudby se zabýval fotografováním a ¿lmovou kamerou. Zdokumentoval desítky událostí vztahujících
se k np. TON Holešov i události mČstské. Stal se jedním ze zakladatelĤ letního kina v HolešovČ. V roce 1979 se i s manželkou pĜestČhoval ke své
dceĜi VlastČ Krasnické-Matonohové do Senohrad u Prahy, kde zemĜel. (*3. 9. 1908 v HolešovČ) – 20. výroþí úmrtí.
15. 4. 1932
Narodila se PEýEĕOVÁ, Marie, bývalá pracovnice MČstské knihovny v HolešovČ, Zabývala se regionální tematikou, poĜádala besedy pro žáky holešovských škol – historie mČsta, osobnosti, povČsti, památky. Sestavila publikaci „Malý prĤvodce po historických
památkách mČsta Holešova“ – 85. výroþí narození.
20. 4. 1992
ZemĜel PhDr. MACģREK, Josef, Dr.Sc, profesor slovanských dČjin, þlen a korespondent ýeskoslovenské akademie vČd.
Orientoval se na dČjiny národĤ stĜední a jihovýchodní Evropy, pĜedevším Polsko, Ukrajinu, Maćarsko a Rumunsko. Autor rozsáhlé bobliogra¿e napĜ. „DČjepisectví evropského východu“ (1946), „ýeské zemČ a Slovensko ve století pĜed Bílou horou“ (1958), „ýeši a Poláci v minulosti“
(1964), „ýeské zemČ 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 KĜídlem“ (1975). (*31. 3. 1901 v Chomýži) – 25. výroþí úmrtí.
28. 4. 1907
Narozena ŠRÁýKOVÁ, Marie, pĤvodním povoláním uþitelka, pracovala ve funkci lektora Šachovy synagogy v HolešovČ.
Své jazykové znalosti uplatnila i v expozici dČjin ŽidĤ na MoravČ. (*5. 11. 1995) – 110. výroþí narození.
28. 4. 1887
Narozen HLAVICA, Emil – akademický sochaĜ, malíĜ, gra¿k, ilustrátor, žák a spolupracovník sochaĜe Josefa Václava
Myslbeka. Pro holešovský pomník BedĜicha Smetany ve Smetanových sadech vytvoĜil skladatelovu pískovcovou bustu. (*7. 4. 1952 v BrnČ)
– 130. výroþí narození a 65. výroþí úmrtí.
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Judistţm z Holešova zaĀala úspěšně závodní sezóna
Se zaþátkem roku 2017 zaþala holešovským judistĤm SKP Holešov nová závodní
sezóna. První turnajem letošní sezóny byla
VC Veselí nad Moravou, která probČhla
18. 2. 2017 a byla urþena mláćatĤm a ml.
žákĤm. V kategorii mláćat reprezentovali
a cenné kovy pĜivezli Jakub Bárta (1. místo)
a Monika Jindrová (3. místo), v kategorii
mladších žákĤ naše stálice Jakub Hanák
(1.místo), Lukáš Adamuška (2. místo). Úþast
na turnaji si vyzkoušeli taktéž naši dva noví
judisté – Jarda Prchal a Tomáš Kurcik, kterým se podaĜilo získat bronzové medaile.
Následující víkend 25. 2. 2017 probČhl
v OstravČ velice prestižní a silnČ obsazený turnaj, na nČmž byla skuteþnČ silná konkurence.
Jednalo se o mezinárodní Grand Prix – þeský
pohár. Jde o turnaj, ze kterého se zapoþítávají body na úþast na mistrovství ýR, letos se
turnaje úþastnilo více jak tisícovka závodníkĤ
ze 7 státĤ. Náš klub reprezentovalo celkem
5 judistĤ v kategorii mladších a starších žákĤ.
Medaili získal však pouze jeden z našich reprezentantĤ, a to Jakub Hanák v kategorii ml.
žákĤ ve váze do 34 kg. Tato váhová katego-

rie byla jednou z nejvíce obsazených (ve váze
bylo celkem 53 závodníkĤ). Kubovi se podaĜilo projít pavoukem až do zápasu o postup
do ¿nále, nicménČ nakonec se musel spokojit
pouze s bronzovou medailí, Kubova bilance
byla vynikající – 5 vítČzství a 1 porážka. Tento výsledek je vzhledem k nároþnosti turnaje
výborný a jsme rádi, že naši judisté zaþínají
obsazovat medailové pĜíþky na tak nároþných
turnajích. Doufáme, že KubĤv výsledek bude
motivací i pro naše ostatní závodníky a pĜedevším pro nČj samotného, jelikož je stále co
zlepšovat.
Získání medaile na GP Ostrava je pro nás
dobrým znamením. Fungování klubu se ubírá
správnou cestou, základna a poþet závodníkĤ
se stále rozrĤstá a kvalita našich závodníkĤ
se zvyšuje. Pro rok 2017 je pro nás hlavním
cílem úþast našich judistĤ na Mistrovství ýR
(pokud možno i obsazení stupnČ vítČzĤ). DČkujeme všem našim judistĤm za reprezentaci
klubu a doufáme, že bude pro nás celá závodní sezóna roku 2017 i nadále úspČšná.
JiĜí Hrbáþ

Vydaőené 4-denní soustőedění ve sportovním areálu NTS Nemšová
na Slovensku mají za sebou žáci SFK Elko Holešov

Od 16. 2. do 19. 2. 2017 probČhlo soustĜedČní mladších a starších žákĤ v areálu NTS Nemšová. V poþtu 22 hráþĤ a za pĜítomnosti trenérĤ
probČhlo bez nejmenších komplikací a bylo velmi vydaĜené. Úþast ovlivnily zrovna probíhající jarní prázdniny, ale i tak byla velmi slušná. Ubytování bylo zajištČno 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 Ĝíct, že nabízí veškerý servis a zázemí potĜebný pro
fotbalové soustĜedČní. K dispozici bylo jak ubytování spolu se stravováním, tak fotbalové plochy a regenerace obsahující víĜivku a saunu. Samotná
pĜíprava probíhala dvou až tĜífázovČ stĜídavČ na travnatém hĜišti a hĜišti s umČlým povrchem. Hráþi bČhem pobytu absolvovali 6x plnohodnotnou tréninkovou jednotku, 3x výbČh, 2x posilovací trénink a 2x regeneraci. Všem zúþastnČným a také organizátorĤm patĜí velký dík za hladký
prĤbČh soustĜedČní. VČĜíme, že absolvované tréninky a spoleþnČ strávený þas pomĤže mladým hráþĤm v dalším fotbalovém a sportovním rĤstu
a v neposlední ĜadČ také k lepším výkonĤm v probíhajícím soutČžním roþníku.
Radek SedlaĜík
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KOLO

Dh/

TERMÍNOVÁ LISTINA

DEN

DATUM

^

^KhW\/

,\/ad
^d\>E/

16

SO

11.03.2017

15:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͣ͞Ͳ&ds^ůĂǀŝēşŶ

17

SO

18.03.2017

15:00

FC Slovan Rosice - SFK ELKO Holešov ,,A“

18

SO

25.03.2017

15:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳ^<ǇƐƚƎŝĐĞŶͬW͘

19

SO

01.04.2017

15:30

FK Hodonín - SFK ELKO Holešov ,,A“

20

SO

08.04.2017

15:30

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳ&^^ƚĂƌĄ\şƓĞ

21

SO

15.04.2017

16:00

^<hŚĞƌƐŬǉƌŽĚͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

12:30 hod. - BUS
^d\>E/
12:45 hod. - BUS
^d\>E/
13:45 hod. - BUS

22

SO

22.04.2017

16:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳ&^ěĄƌŶͬ^ĄǌĂǀŽƵ

^d\>E/

23

SO

29.04.2017

16:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞^ůŽǀĂŶǌĞŶĞĐ

^d\>E/

24

NE

07.05.2017

10:15

&>^ZDKƌƵŵŽǀͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

25

ST

10.05.2017

17:00

&<WĞůŚƎŝŵŽǀͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

26

SO

13.05.2017

17:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳd:^ŽŬŽůdĂƐŽǀŝĐĞ

27

NE

21.05.2017

17:00

&^ƉĂƌƚĂŬsĞůŬĄşƚĞƓͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

28

SO

27.05.2017

17:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳ^&<sƌĐŚŽǀŝŶĂ

29

SO

03.06.2017

16:30

D^<ƎĞĐůĂǀͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

30

SO

10.06.2017

17:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳ^ůĂǀŽũWŽůŶĄ

KOLO

DEN

DATUM

^

^KhW\/

14

SO

25.03.2017

10:00

&>^ZDKƌƵŵŽǀͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

15

SO

01.04.2017

10:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ&<>ƵŚĂēŽǀŝĐĞ

16

SO

08.04.2017

13:00

^ƉĂƌƚĂŬ,ůƵŬͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

7:45 hod. - BUS
13:15 hod. - BUS
^d\>E/
14:15 hod. - BUS
^d\>E/
13:45 hod. - BUS
^d\>E/

TERMÍNOVÁ LISTINA

17

SO

15.04.2017

10:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ&^EĂƉĂũĞĚůĂ

18

NE

23.04.2017

10:00

&ZŽǎŶŽǀƉͬZͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

19

SO

29.04.2017

10:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ^<^ůŽǀĄĐŬĄsŝŬƚŽƌŝĂŽũŬŽǀŝĐĞ

K:;^ƚƎĞůŶŝĐĞͿ

K:;^ƚƎĞůŶŝĐĞͿ
8:00 hod. - BUS

^d\>E/
11:00 hod. - BUS
^d\>E/
8:00 hod. - BUS
^d\>E/

20

NE

07.05.2017

14:00

d:aƚşƚŶĄŶͬsů͘Ͳ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

11:30 hod. - BUS

21

SO

13.05.2017

10:00

&ds^ůĂǀŝēşŶͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

7:45 hod. - BUS

22

SO

20.05.2017

10:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ&<<ƵŶŽǀŝĐĞ

23

NE

28.05.2017

10:00

^<>ŽƵŬǇͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

24

SO

03.06.2017

10:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ&^ůƵƓŽǀŝĐĞ

25

NE

11.06.2017

10:00

^<hŚĞƌƐŬǉƌŽĚͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

26

SO

17.06.2017

10:00

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ^<ĂƛŽǀϭϵϯϬ

DEN

DATUM

^

^KhW\/

15

NE

02.04.2017

10:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞ͲƌƵǎƐƚĞǀŶşŬ^ƚƎŝůŬǇ

sadh>z

16

NE

09.04.2017

10:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳd:^ŬĂƓƚŝĐĞ͕͕͞

sadh>z

^d\>E/
8:30 hod. - BUS
^d\>E/
8:15 hod. - BUS
^d\>E/

,\/ad

d:^ůĂǀŬŽǀͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

17

NE

16.04.2017

16:00

18

NE

23.04.2017

10:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳ^<ƎĞƐƚ

19

NE

30.04.2017

16:30

d:ZŽƓƚĢŶşͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

20

NE

07.05.2017

10:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞ͲŚǀĂůēŽǀ

sadh>z

21

NE

14.05.2017

10:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞ͲWŽēĞŶŝĐĞ

sadh>z

d:ĚŽƵŶŬǇͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

22

NE

21.05.2017

16:30

23

NE

28.05.2017

10:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳd:>ŽƵŬŽǀ

24

NE

04.06.2017

16:30

d:dĢƓŸŽǀŝĐĞͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

25

NE

11.06.2017

10:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞Ͳ&<<ŽŵĄƌŶŽ

26

NE

18.06.2017

16:30

&<>ƵďŶĄϭϵϱϵͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ͕͕͞

KOLO

DEN

DATUM

^

14

SO

15

NE

16

SO

DOROST
,\/ad

Dh/

TERMÍNOVÁ LISTINA
KOLO

TERMÍNOVÁ LISTINA

sadh>z

sadh>z

sadh>z

Ɛƚ͘Ăŵů͘/

^KhW\/

,\/ad

08.04.2017 9:30 a 11:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ^<ůşŶϭϵϯϭ

sadh>z

16.04.2017 9:30 a 11:15

d:aƚşƚŶĄŶͬsů͘Ͳ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

22.04.2017 9:30 a 11:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ^<>ŽƵŬǇ

7:15 hod. - BUS

17

SO

29.04.2017 9:30 a 11:15

^<hŚĞƌƐŬǉƌŽĚͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

SO

06.05.2017 9:30 a 11:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ^<ĂƛŽǀϭϵϯϬ

sadh>z
sadh>z

19

SO

13.05.2017 9:30 a 11:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ&<<ƵŶŽǀŝĐĞ

SO

20.05.2017 9:30 a 11:15

&ds^ůĂǀŝēşŶͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

21

SO

27.05.2017 9:30 a 11:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲ&sƐĞƚşŶ

22

SO

03.06.2017 9:30 a 11:15

&ZŽǎŶŽǀƉͬZͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

23

SO

10.06.2017 9:30 a 11:15

^&<><K,ŽůĞƓŽǀͲsŝŬƚŽƌŬĂKƚƌŽŬŽǀŝĐĞ

24

SO

17.06.2017 9:30 a 11:15

&>^ZDKƌƵŵŽǀͲ^&<><K,ŽůĞƓŽǀ

K:;sƓĞƚƵůǇͿ

sadh>z

18

20

K:;sƓĞƚƵůǇͿ

7:30 hod. - BUS

7:15 hod. - BUS
sadh>z
7:30 hod. - BUS
sadh>z
7:30 hod. - BUS

Také Vás trápí chĜipky a nachlazení? Už
se nemusíte dále trápit, máme pro Vás Ĝešení.
Zbavte se obtČžující rýmy a chĜipek nadobro.
Dnešní lidé jsou plní umČlých látek
z práškĤ a nezdravého životního prostĜedí.
Pamatujete na naše prarodiþe a jejich zdravý,
tuhý koĜínek? Vycházel z vysoké hladiny imunity, kterou získávali hlavnČ z pohybu ve zdravém životním prostĜedí. Ve mČstČ plných aut se takové prostĜedí hledá jen obtížnČ a náš
imunitní systém tím opravdu trpí.
Jaké by to bylo užívat si krás zimy bez rýmy, chĜipek, zánČtĤ
nosních dutin a dalších klasických nešvarĤ chladnČjšího poþasí.
Krátkodobým Ĝešením mohou být “zázraþné” chemické tablety z reklam, které na nás kĜiþí na každém rohu. Dalším Ĝešením mĤže být
chemicky ošetĜené ovoce ze všude pĜítomných supermarketĤ, které
nikdy nevidČlo slunce.
Ale moudĜí lidé vČdí, že ty nejkvalitnČjší vČci nám poskytuje
sama pĜíroda, proto Vám nabízíme zcela nČco jiného. Relaxaþní
ozdravnou kĤru v Morii, solné jeskyni Holešov. V krásném a klidném prostĜedí tvoĜeném z hlubinných solných krystalĤ z nejstarší
soli na planetČ, získané pĜímo ze srdce hor v Himálaji, se budete
cítit pĜímo kouzelnČ. PĜes osm tun soli, které vytváĜí unikátní mikroklimatické prostĜedí podobné tomu pĜímoĜskému se bČhem
45 minut vaší relaxaþní solné procedury postará o doplnČní dĤležitých minerálních látek (jód, vápník, draslík, sodík, hoĜþík, bróm, selen). Spoluprací tČchto látek posílíte svĤj imunitní systém natolik,
že se již brzy budete spokojenČ usmívat nad dobou, kdy jste si bez
kapesníku nemohli pĜedstavit ani minutu.
Více na www.solnajeskyneholesov.cz,
nebo na telefonu 702 614 111
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41.

roþník

28. 4. - 1. 5. 2017
5. 5. - 8. 5. 2017
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Technicko-obchodní zástupce (m/ž)
manipulační technika
Požadujeme:

Nabízíme:

Náplň práce:

ź SŠ vzdělání
ź Praxi v obchodu (nejlépe
technického směru)
ź Velkou výhodou je zkušenost s
prodejem koncovým zákazníkům
(firmám)
ź Obchodní myšlení a proaktivní
přístup
ź Nadšení pro cestování a
každodenní styk s klienty
ź Výhodou je znalost anglického či
německého jazyka

ź Možnost prodeje prvotřídního
produktu ve svém oboru
ź Atraktivní práci na HPP
ź Fixní plat a motivující systém
provizního ohodnocení
ź Osobní automobil i k soukromému
používání
ź Firemní benefity
ź Stabilní pracovní místo u úspěšné
zahraniční společnosti
Jungheinrich

ź Vyhledávání nových obchodních
příležitostí a rozvíjení vztahu se
stávajícími klienty na střední
Moravě
ź Prodej výhradně pomocí
návštěv u koncových zákazníků
ź Budete využívat home office či
pobočku v Hněvotíně u
Olomouce
ź Budete spolupracovat s
oddělením vnitřní podpory
prodeje

Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 224 810 393 našeho personálního poradce, společnost Catro, která
exkluzivně vede toto výběrové řízení. Vážné zájemce prosíme o zaslání strukturovaného životopisu, fotografie a
průvodního dopisu s uvedením ref. čísla M1620 a vysvětlením, proč se domníváte, že můžete uvedenou pozici zastávat
na e-mailovou adresu catro@catro.net.
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Kulturní servis
VÝSTAVY
do 3/2017
do 3/2017
1. 3. – 31. 5.

HVIZD 15 aneb Loutky þtČte!
(knihovna)
Výstava obrazĤ a kreseb Tomáše Krejþího
Slavné vily Polska a Slovenska
(1. patro zámku)

DIVADLO
6. dubna

Manželský þtyĜúhelník
(19:00, kino SvČt)

31. bĜezna 2017, 19 hod.

OSTATNÍ
23. bĜezna
25. bĜezna
7. dubna
8. dubna
16. dubna

Veþer bojovníkĤ 3
(16:30, zámek, velký sál)
Holešovský blešák
(8:00–13:00, zámek)
Zlatem vykládané
(16:30, zámecká kovárna)
Noþní prohlídky zámku Holešov
(od 17:00)
Velikonoþní diskotéka
(21:00, New Drive Club)

HUDBA
25. bĜezna
4. dubna
11. dubna

Kinoklub kina SvČt
v HolešovČ
Úvod k filmu a beseda
s filmovým teoretikem

VítČzslavem Tichým
Režie

Ladislav Helge
V hlavní roli

Július Pántik
Iniciativa
Holešovské kino

Chorchestr
(19:30, New Drive Club)
Drumphonic
(New Drive Club)
Francouzsko-španČlský veþer
Musica Holešov
(19:30, zámek)

PRO DĚTI
23. bĜezna
31. bĜezna
21. bĜezna

Pro prvĖáþka je to hraþka
(14:00, knihovna)
Noc s Andersenem
(od 18:00, knihovna)
Kniha džunglí
(17:00, kino SvČt)

PŘEDNÁŠKY
23. bĜezna

4. dubna

Restaurování boþních oltáĜĤ
ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie
(17:00, studovna knihovny)
Holešovsko za vlády Marie Terezie
(17:00, studovna knihovny)

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA

www.holesov.cz
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