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regionální měsíčník města Holešova

Co se děje v osadních výborech
Užili jsme si masopustní veselí

Masopust v Holešově a blízkém okolí
Holešov - Jedna z mála tradic, které zůstávají zachovány a stále se dodržují, je jistě Masopust, Fašank nebo
takzvané Vodění medvěda. Také v Holešově - Všetulích
a blízkých obcích se o prvním březnovém víkendu do ulic
vydaly nejrůznější masky, mezi kterými kraloval vždy
medvěd v doprovodu policejního příslušníka, nechyběly
tradiční masky jako vodníci, pekaři, kominíci nebo lékaři.
Stále častěji se ale v průvodech objevovaly masky nové.
Bylo možné potkat superhrdiny, cikánky, rytíře, Andreje
„Bombiše“, nebo třeba metače technických služeb. Lidé
si zkrátka dokážou udělat legraci z politické a společenské situace, a hlavně pak sami ze sebe. V obci Žeranovice
ani letos neporušili tradici, které se drží již několik let.
Na začátku roku si zvolí téma, a to je pak doprovází při
všech společných akcích. Letos se žeranovičtí hasiči vydají po stopách Sherlocka Holmese, v průvodu se to tedy
hemžilo detektivy, zločinci nebo policisty. Veselí ve všech
obcích doprovázelo hezké počasí, skvělá nálada, živá nebo
reprodukovaná hudba, dobré jídlo a v neposlední řadě

Masopustní průvod ve Všetulích
také kvalitní domácí pálenka. Krásnou tradici Masopustu
jako období zábavy, hojnosti a jídla si lidé užili před začátkem půstu před blížícími se Velikonocemi. V obci Dobrotice

pak byl Masopust završen pochováním basy, které udělalo
definitivní tečku za bujarým masopustním hodováním.
Hana Helsnerová

Količín

Dobrotice

Žeranovice
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ÚVODNÍK STAROSTY

S příchodem jara se zdá vše pozitivnější, i když…?
Vážení a milí Holešováci,
v těchto dnech vítáme astronomické jaro a postupně jsme svědky probouzení přírody, a tím se můžeme
těšit na veselejší část roku – jaro a následující léto. V roce
2019 začíná astronomické jaro (tzn. jarní rovnodennost)
podobně jako v roce 2018 již 20. března, avšak později
než vloni. Astronomové vypočetli počátek jara na 22 hodin a 58 minut. A připomeňme si, že na 20. březen také
připadá Světový den vrabců. Tuto skutečnost nezmiňuji
samoúčelně. Více dále.
Po zimním období přichází pozitivní doba probouzení jara a s tímto souvisí i zahájení všech sezonních
prací. A to jak v oblasti stavebních investic, tak i údržby
majetku, zemědělských a zahrádkářských aktivit, anebo třeba i úklidu svých obydlí a veřejných prostranství
a přírodních lokalit. A někdy i svých srdcí. To například
i ve vztahu k Velikonocům a Velkému pátku.
A pár mouder: „Příroda nám ukazuje cestu k sobě
domů, cestu z vězení vlastních myslí.“ Eckhart Tolle.
A když si uvědomujeme události před 80 lety - „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“ Karel Čapek (+25. prosince 1938).

Další již tradiční iniciativou jsou aktivity spolku
Proud Holešov v Americkém parku s mnoha zajímavými projekty, členů Sboru dobrovolných hasičů ve spolupráci s místními skauty, Tomíky i Střediskem volného
času, a to je „Čistá Rusava“. Tu organizátoři plánují
k termínu Dne země. Podobná iniciativa vzniká
i ve Všetulích, kde aktivisté uklízejí některé aleje
(konkrétně od „kruháče“ k letišti). Tam by měl úklid
proběhnout 18. dubna (tedy na Zelený čtvrtek). Další
iniciativy vznikají i v místních částech. Ale před svým
prahem si sem tam můžeme uklidit všichni :-).

NEJVĚTŠÍ POKLAD SE NÁM ROZPADÁ
Žijeme v přetechnizované době plné elektronizace
všech služeb i našeho soukromého života. Ale na skutečné
potřeby související s naším přežitím se přestává myslet.
Doby nebyly lepší např. i v 50. letech s rozoráváním mezí
a popularitou DDT. Nyní je problém mnohem globálnější
a intenzivněji zasahuje životy všech živočichů a lidí.
Jedna ze zpráv, které obíhají média: „Dramaticky
ubývají ptáci“ – tedy, že „Louky ztichly“. A je tomu skutečně tak. Kdo sem tam krmí ptactvo, tak musí konstatovat snížení množství potravy, kterou potřebuje
na zimní období. Podle vlastní zkušenosti to odhaduji
na polovinu. Mizí pro infekci kosi, snižují se hejna ptáků
na lukách a v lesích, a to především pro úbytek hmyzu,
míst pro hnízdění a úkryty. Úbytek se odhaduje oproti
minulým pár letům o 10 procent. Některé druhy ptáků už u nás neuvidíte vůbec (chocholouš, skřivan aj.).
A kdo a co za to může? – intenzivní zemědělství, používání pesticidů a stále těžší technika, chybějící větrolamy a tím i mizející voda z krajiny.

INVESTICE
O investicích pro letošní rok jsme přinesli podrobné informace v minulém Holešovsku. Ale situace se
stále vyvíjí. Můžeme zatím konstatovat, že přípravné
práce u sídliště Letiště ve vztahu k budování velkého parkoviště před plaveckým bazénem se oddalují,
protože město nachází ve spolupráci se společností
MGM nové možnosti a aktuální řešení. To znamená,
že místní zahrádkáři minimálně pro letošní rok mohou nadále své zahrádky bez sebemenšího omezení
obhospodařovat.
Plánuje se stále vybudování nového dopravního
hřiště v Americkém parku kolem „Rákosníčkova hřiště“.
Stavba by měla být spolufinancována Zlínským krajem
a společností BESIP tak, aby byla dokončena do poloviny příštího roku.
Aktuálně v nejbližší době bude zahájena oprava
mostu v Tučapech přes Rymický potok a doprava bude
kyvadlově vedena přes provizorní most a řízena semafory (od poloviny dubna).
Stále zůstává velkým problémem stav mlýnského náhonu a nutnost jeho opravy jak po trase přes
Dobrotice, tak i přes zámeckou zahradu a následně
s nátokem do rybníků. V současné době město nechává zpracovat potřebné doklady na řešení situace, aby
to bylo jednoznačně jasné, co je třeba budovat nebo
opravit, které pozemky jak řešit, a jakým způsobem
získat finanční prostředky na celkovou opravu a užívání tohoto významného vodního díla. S tím také souvisí
oprava samotného trojzubce, tedy rybníků v zámeckém parku.

S PŘÍCHODEM JARA JE TŘEBA I UKLIDIT
Úklid všech ploch obhospodařovaných městem
není jednoduchý, proto vzniká i několik iniciativ, jež
mají zájem pomoci při zvelebování veřejných prostranství. Nejinak tomu je i letos. Hned první akcí, kterou
podporuje i město a technické služby, je iniciativa vedoucí k tomu, aby se každý obyvatel pokusil dát do pořádku prostranství kolem svých domů a jiných objektů.
Akce bude probíhat od 18. do 23. března a společnost Technické služby zajistí odvoz nashromážděného
nepořádku. Akci koordinuje i odbor životního prostředí
MěÚ Holešov a místostarosta P. Karhan.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Po roce si opět připomínáme několik významných
společenských a kulturních událostí. Jednou z nich je
i Den učitelů. Pedagogové si skutečně naše poděkování a ocenění zaslouží, ale nejen takto symbolicky.
Podobně si připomeneme s Nocí s Andersenem důležitost knihy a četby a potřebu se vzdělávat (pořádají pro děti Městská knihovna, SVČ i některé školy).
Pokud se vrátíme do historie, tak skauti připravují již
16. ročník pochodu Clay Eva k připomínce vysazení velmi slavného anglického výsadku (12. dubna), v sobotu
13. dubna otevře Městské kulturní středisko pro veřej-

nost oficiálně zámek tradičním zábavním programem
a ve stejný den – tedy 13. dubna – pořádá několik subjektů v prostorách 3. Základní školy již 12. ročník Dne
zdraví. A odpoledne tentýž den (13. 4.) na náměstí odstartuje 2. ročník Běhu pro zdraví, určeného rodinám
i skutečným trošku trénovaným běžcům (5 km). Výtěžek tohoto běhu bude určen pro Centrum pro seniory
k pořízení invalidních vozíků a dalších potřeb.
Zámecké kluziště ukončilo již potřetí svou nabídku
a můžeme konstatovat, že jeho provoz byl pro občany
a především děti velmi pozitivní. Velké poděkování
si zaslouží všichni pracovníci, kteří se starali o chod
kluziště, i ti, kteří jeho provoz prosadili a spolupodíleli
se na něm.
NEZAPOMÍNEJME I NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Tento březnový úvodník je trochu více zaměřen
na oblast našeho zdraví a možného důstojného přežití
v současných podmínkách a s náročným pracovním vytížením a s mezilidskými vztahy. S tím souvisí i duchovní oblast. Jistě nám k tomu může napomoci i správné
pochopení významu Velikonoc a připomenutí si důležitosti významu vzkříšení Krista. Záleží samozřejmě na
každém z nás, ale duchovní srovnání se a pochopení
různých souvislostí i událostí nám může pomoci orientovat se v současném světě. To ale vůbec nesnižuje
prožití předvelikonočního času podle sebe a Velikonoce
tak, aby byly veselé a smysluplné pro nás i naše blízké.
Jsme tvorové, kteří sem tam nebo i častěji chybují.
Přesto by nebylo špatné si uvědomit, že současná doba
není až tak špatná, je ale křehká. Sókratés odkázal:
„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých,
a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých,
ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít
obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až
zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci
od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“
To uvádím jen z toho důvodu, že vztahy ve společnosti se stále zhoršují a stále více čelíme různým
trestným oznámením a udáním, snahou o negaci
pozitivních myšlenek a především činů a rozhodnutí.
Bohužel to máme s propojením na mocenské a zištné
ambice a vyřizování účtů nemalou měrou i v Holešově.

Dovolte, vážené čtenářky a čtenáři, abych vám popřál příjemné prožití předvelikonočního postního času,
pokojné a přitom radostné prožití Velikonoc a velmi
pozitivní vstup do jarního období. Moc krásné jarní dny
plné sluníčka…
Rudolf Seifert
starosta
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Čisté město - náš společný cíl
„Čisté město“, „Zrušíme poplatky za odpad“ - to jsou
hesla, se kterými jsme šli do voleb. Říká se „sliby chyby“
nebo že slibem nezarmoutíš, papír snese všechno atp.
Bude to pět měsíců, co mě zastupitelé zvolili místostarostou. Oblast údržby města, třídění a likvidace odpadu
je v mé kompetenci a věci, které jsem dlouhodobě kritizoval, mohu tedy konečně ovlivnit.
Tato oblast stojí městský rozpočet cca 23 mil. Kč.,
což se blíží 10 % jeho celkovému objemu. Nutno podotknout, že při stávající kvalitě prací. A s tou jsme nebyli
spokojeni. Hned po svém nástupu do funkce jsem si tedy
vzal za úkol naplnit naše volební cíle a přitom nezhoršit
stav rozpočtu a nesnížit kvalitu služeb.
Po provedené analýze jsou mé poznatky takové:
Politika minulého vedení byla zaměřena na úspory.
Škrtila zakázky především pro obchodní společnost,
kterou si město za tím účelem zřídilo a bylo jejím
100 % vlastníkem. Začala nepochopitelně vytvářet své
vlastní "technické služby" a argumentovala nižší cenou
práce vykonávanou lidmi, které zaměstnávala především formou veřejně prospěšných prací. Do této ceny
však nebyly kalkulovány (úřednické) mzdy jejich řídících pracovníků ani nízká produktivita odvedené práce.
Proto jsme provedli porovnání, do nákladů města jsme
započítali všechny položky a dospěli k názoru, že daný
postup nebyl správný. Z ekonomického hlediska pouze
vedl k nevyužívání vlastní společnosti, jejich kapacit,
což je v rozporu se zásadami správného hospodáře.
Proto je jednoznačně naší prioritou maximální využití
jak technického, tak odborného a lidského potenciálu
vlastní společnosti Technické služby Holešov, což na druhé straně sníží potřebu úředníků MÚ. Rovněž zavedeme
do praxe, že všechny trávníky a stromy v majetku města
mají jednoho správce, což doposud nebylo. Takto zvýšíme produktivitu práce, snížíme náklady, zvýšíme kvalitu
a zajistíme rozvoj vlastní společnosti.

Víte, že i Vy občané můžete pro naše čisté město
něco udělat? S tímto heslem jdu za Vámi a prosím o Vaši
pomoc. Vaše zapojení do akce nám pomůže snížit náklady na údržbu a čistotu města. Úspory můžeme využít
jinak, třeba na snížení poplatku za odpad nebo opravu
chodníků, na sport nebo na kulturu.
Konkrétní úkoly? Každodenní odpovědnost za svůj
odpad, jeho přesné třídění
a ukládání. Za tímto účelem
pro Vás připravujeme tiskový
materiál, který jasně vysvětlí,
jaké odpady a kde je ukládat.
Bude distribuován v nejbližších
dnech do Vašich domácností
a potom bude dostupný
na sběrném dvoře, na úřadě
i na dalších veřejných místech.
Další možností, jak pomoci, je během akce „Čisté
město vítá jaro“, kdy lze začít
jaro úklidem před vlastním
prahem. Všichni jsme součástí
města, i když jsme společenství různých zájmových skupin
nebo spolků. Věřím, že všichni
si vážíme prostředí, ve kterém
žijeme a svou pomocí tak můžeme vrátit městu jeho podporu do jejich činnosti (letos
5 mil. Kč). Protože nám nejde
jen o úspory, ale hlavně o setkání s Vámi a o sdílení názorů, připravili jsme s kolegou
radním Jakubem Šneidrem
vyhodnocení akce závěrečným

táborákem v neděli 24. 3. 2019 v 17.00 hodin, kam Vás
všechny aktivní občany srdečně zveme.
Na setkání se těší a krásné jarní dny přeje
Ing. Pavel Karhan
místostarosta města

Oprava mostu v Tučapech od poloviny dubna
Tučapy – Obyvatelé místní části Tučapy a motoristé
projíždějící směrem na Prusinovice několik let čekají na
opravu mostku přes místní potok – dále to je Rymický
potok. Tento vodní tok je sice sem tam v Tučapech i úplně
bez vody, ale v době dešťů nebo povodní způsobuje řadu
problémů. A most přes důležitou komunikaci patří také
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k místům, jež ovlivňují jeho průtočnost, ale především je
nebezpečný i z hlediska dopravy.
Majitelem mostu je Zlínský kraj – Ředitelství
silnic Zlínského kraje – které připravuje a bude realizovat letošní opravu. Náklady jsou vyčísleny na deset
až jedenáct milionů korun a výhradním investorem je

ŘSZK. Úprava vozovky a mostní konstrukce bude v délce
38 metrů a vybudován bude i nový chodník a zábradlí.
Průběh stavby: práce bude zajišťovat společnost
Strabag a předpokládá se, že od 15. dubna bude vedle
mostu vybudováno nové provizorní přemostění (mostní
provizorium postavené a zasypané štěrky na trubkách).
Doprava bude následně přemístěna na toto místo, řízena kyvadlově semafory a bude omezena tonáží 12 tun.
Průjezdnost autobusů a všech autobusových linek bude
zachována přes Tučapy!
To znamená, že těžká nákladní doprava bude vedena (na Prusinovice) po objízdných trasách přes Hlinsko
p. H., Pacetluky, Roštění atd.
Hlavní práce na budování nového přemostění dodavatelská společnost zahájí 1. května. Město Holešov
a další orgány nyní dořešují související skutečnosti, jako
je umístění zázemí a zařízení stavby, vyřešení průjezdu
zemědělců a jejich techniky v době sezonních prací atd.
Harmonogram stavby předpokládá její ukončení v měsíci září, popř. koncem srpna.
R. Seifert
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Veřejné schůze v místních částech nejen o aktuálních potřebách
V druhé polovině měsíce února proběhly ve všech
místních částech města – v Dobroticích, Količíně, Tučapech a Žopech – veřejné schůze. V letošním předjaří
se v integrovaných obcích připravují nejen investice
a priority pro činnost osadních výborů, ale také se volily
či doplňovaly osadní výbory. Členy osadních výborů pro
období roků 2019 až 2022 v dubnu potom „posvětí“ zvolením Zastupitelstvo města.
Je nutno říci, že v obcích města se obyvatelé potýkají s podobnými problémy, jako ve městě Holešově.
Jedná se především o dopravu a parkování, úklid veřejného prostranství a údržbu i odpadové hospodářství. Podobně jako ke zlepšení svého života vyžadují doplňování
infrastruktury (dětská hřiště a sportoviště) či údržbu
kulturních areálů, veřejných prostranství a budov atd.
Dobrotice – v sále Sádku proběhlo setkání s obyvateli obce 21. února a předsedkyní osadního výboru
bude zřejmě potvrzena Marta Žáková. Mezi hlavní
problémy této části patří především doprava a propojení nově osídlované lokality bývalého zahradnictví
s městem a obcí. Jedná se také o vybudování nového
přechodu přes hlavní komunikaci. Nejen ve městě,
ale i v místních částech, přibývá mladých rodin a je třeba
doplňovat dětská hřiště a sportoviště. Dalším problémem je nutnost komplexního řešení náhonu – město
zadalo zpracování projektové dokumentace a tento důležitý podklad pro zahájení dalšího jednání s vlastníky
pozemků a dotyčnými orgány.

město požádalo Ministerstvo zemědělství o dotaci
a také má základní částku připravenou v rozpočtu již pro
letošní rok. Osadní výbor dál plánuje zvelebování areálu
a řadu zajímavých kulturních akcí.
Tučapy – místní osadní výbor vede Zdeněk Chytil
a setkání s občany proběhlo v sálu kulturního domu
14. února. Důležité pro tuto obec je nyní opravovat některé komunikace, především ty, ve kterých jsou nyní
budovány nové domy. Osadní výbor v letošním roce
předpokládá dokončení opravy a vybavení kulturního
domu. Postupně bude město s obcí řešit přípravu napojení areálu u hřiště na vodovod. Obyvatele ale trápí několik dalších skutečností – potřeba předláždění některých chodníků a zastávek, neutěšená situace na bývalém
koupališti, fungování obecního rozhlasu a také doprava
a především nutnost opravy mostu přes místní potok
(uvádíme na jiném místě).

Žopy – veřejná schůze proběhla v prostorách
osadního výboru 19. února a výbor vede Luděk Hradil.
I osadní výbor v této obci bude doplněn a obyvatelé
upozorňují na několik zásadních věcí. Jednak se jedná
o absenci dětského hřiště a víceúčelového sportoviště. Předpokládá se, že by se dětské hřiště vybudovalo
na některém obyvateli určeném místě ještě v letošním
roce (náves, u areálu). Podobně město předpokládá
celkovou opravu pódia v kulturním areálu a připravují
se další rekonstrukce tohoto centra setkávání.
Jednání se zástupci obyvatel místních částí probíhají pravidelně a město se snaží i v těchto částech potřeby postupně řešit. Ale úkolů a potřeb je skutečně mnoho i v Holešově a rozpočet města má omezený rozsah.
Proto je třeba investice s rozmyslem připravovat tak,
aby se město zvelebovalo postupně a ve všech částech.
R. Seifert

Količín – veřejná schůze proběhla v místním hostinci 12. února. Osadní výbor vede Radovan Kaňa. Zaplněný
hostinec se setkal se zástupci města především proto, že
obec čeká již letos zahájení budování vodovodu. Potřeba
vybudování vodovodu je velice nutná, protože studny
v obci, které obyvatelé využívají, jsou závadné. Tedy
nehodí se pro využití jako pitná voda. V současné době
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ZÁPIS do prvního ročníku základních škol v Holešově pro školní rok
2019/2020 se koná v pátek 26. 4. 2019 od 12.00 do 17.00 hodin
Holešov - Zákonný zástupce je povinen přihlásit
k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2013.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014.
Doporučení:
Doklady vhodné k zápisu:
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
- rodný list dítěte.
Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě
místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí
pro dítě jinou školu.
Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základ-

ních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností
od 1. 1. 2008 školské obvody určeny takto:
1. Základní škola Holešov
(Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, Luhy,
Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren,
Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.
2. Základní škola Holešov
(Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho,

OZNÁMENÍ – zahájen provoz dvou nových ordinací praktických lékařek,
obě stále registrují nové pacienty

MUDr. Hana Krybusová oznamuje, že od 1. 11. 2018 otevřela ordinaci praktického lékaře na adrese Palackého
972/23 v Holešově. Telefonní číslo: 722 907 358, mail: lekar@mudrkrybusova.cz, www.mudrkrybusova.cz
V Centru pro seniory, Příční 1475 otevřela od 1. 11. 2018 ordinaci praktická lékařka MUDr. Tereza Szabó. Telefonní číslo na ordinaci je 573 395 474

Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám.
F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova,
Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové
sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství,
Za Drahou, Zámecká, Želkov.
3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních
bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova,
Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem,
Za Vodou, Zahradní. Místní část: Količín
Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do školních družin.

UPOZORNĚNÍ
MUDr. Lánská Jiřina upozorňuje své pacientky, které navštěvují její ordinaci v Holešově, aby se objednávaly výhradně na telefonním čísle 573 397 825.

MĚSTO HOLEŠOV vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí úvěru
z „Fondu rozvoje bydlení města Holešova“
Holešov - Úvěry z fondu jsou poskytovány přísně
účelově na základě žádosti žadatele podložené dalšími
doklady, a to vždy na čtyři kalendářní roky. Druh a účel
úvěru je přesně stanoven a zároveň upravuje nejvyšší
možnou částku, kterou je možné z fondu poskytnout
na konkrétní účel. Jednou žádostí lze žádat najednou
o poskytnutí úvěru na více účelů, vždy však musí být
uvedeno, jaká částka na jaký účel je požadována. Stejný
účel nelze použít opakovaně. Na poskytnutí úvěru není
právní nárok. Jestliže úvěr nebude žadateli poskytnut,
bude mu tato skutečnost oznámena písemně, případně
prostřednictvím vybraných elektronických služeb nebo
prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
Podmínky pro účast ve schvalovacím řízení:
Žadatelé mohou získat úvěr z fondu na základě žádosti
o zařazení do schvalovacího řízení.
Žadateli o úvěr z fondu mohou být pouze:
a) plně svéprávné fyzické osoby,
b) právnické osoby, které vlastní obytné budovy a byty
na území města Holešova a jeho místních částech.
Žadateli o úvěr dále mohou být členové bytových
družstev, kteří přijmou smluvní závazek použít poskytnutý úvěr podle stanovených podmínek.
Žádost o poskytnutí úvěru bude doručena na podatelnu
MěÚ Holešov do 26. 3. 2019 do 10.00 hod.
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Žádost o poskytnutí úvěru musí obsahovat:
a) jméno nebo název žadatele,
b) adresu trvalého bydliště nebo sídla,
c) datum narození nebo IČO žadatele,
d) kontaktní údaje (zejména kontaktní adresu, pokud
je jiná než adresa trvalého pobytu, telefonní číslo),
e) účel, na který má být úvěr poskytnut, včetně jeho
klasifikace,
f) předpokládaná cena akce, při svépomoci odhad celkových nákladů,
g) požadovaná výše úvěru,
h) předpokládaná doba dokončení akce,
i) označení nemovitosti, na kterou bude úvěr použit
(adresa nemovitosti s uvedením ulice a čísla popisného,
případně parcelního čísla a katastrálního území, v němž
se parcela nachází).
Jako přílohu žádosti doloží žadatel zpravidla tyto
doklady:
a) doklad prokazující vlastnické právo žadatele (například výpis z katastru nemovitostí ne starší tří měsíců)
nebo právo žadatele opravňující jej s nemovitostí
nakládat (například kopie nájemní smlouvy),
b) stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti
akce (členové bytových družstev souhlas bytového družstva),
c) potvrzení o zaměstnání a o výši příjmu žadatele
o úvěr, v případě osoby samostatně výdělečně činné

doklad o její činnosti a přehled o příjmech a výdajích,
v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku,
ne starší tří měsíců,
d) další informace o finančních závazcích žadatele, které
by mohly ovlivnit splácení poskytnutého úvěru (například informace o finančních závazcích žadatele vyplývajících ze smlouvy o úvěru).
Žadatel odpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost
všech sdělených údajů a je povinen bez zbytečného
odkladu oznámit Městskému úřadu Holešov, odboru
výstavby, rozvoje a životního prostředí všechny změny
těchto údajů a změnu těchto údajů, pokud to její charakter umožňuje, doložit dokladem, ze kterého je změna
zřejmá.
Před uzavřením smlouvy o úvěru může být žadatel vyzván k doplnění dalších potřebných dokladů.

Poděkování
Děkujeme Městu Holešov za poskytnutí mimořádné dotace, která byla využita na úpravu
břehové části rybníku Kačák v Dobroticích.
Za pobočný spolek MRS předseda

www.holesov.cz
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100 let elektrifikace na Holešovsku
Zatím jen k úzkému kruhu zájemců o historii našeho
města se dostala informace o nové publikaci, která přehledně a fundovaně mapuje počátky a postup elektrifikace Holešova a okolí. Její autor Patrik Trnčák věnoval
přípravě celá tři léta, během nichž se mu podařilo shromáždit množství dosud neznámých informací a zejména
pořídit řadu kvalitních fotografií, které jsou páteří nové
publikace. Působivá je zejména jejich konfrontace s historickými snímky z míst, která dnes vypadají úplně jinak.
Vzhledem k velkému počtu fotografií zvolil autor
pro publikaci nezvyklý formát velikosti A3 a velmi kva-

litní křídový papír. Spolu s pevnou vazbou a kvalitním
tiskem na nás publikace zapůsobí už na první pohled.
Ale už při zběžném prolistování nám dává na vědomí,
že obsah je neméně kvalitní než její vnější podoba.
Začteme-li se do textu na kterémkoliv místě, nelze za
ním nevidět spoustu práce, času i soukromého studia
poměrně náročného oboru.
Úctu vzbuzuje i skutečnost, že grafická úprava publikace, která má 86 stran, je rovněž dílem autora. Zbývá
jen dodat, že knihu vydal vlastním nákladem ve velmi
omezeném počtu.

Jak sám autor uvádí v úvodní části, je si vědom
toho, že zpracoval specifické téma, které nenajde
uplatnění mezi širší veřejností. O to více však je nutné
ocenit rozsah práce a její kvalitu, která bude doceněna
možná až v době, kdy už nebudou existovat žádné stopy
po technických zařízeních, které dnes ještě stačil zachytit
ve své práci.
Pokud by chtěl někdo do tohoto jedinečného díla
nahlédnout, má tuto možnost v městské knihovně, která
má dva výtisky publikace uloženy v příruční knihovně.
Miroslav Olšina

Změna předsedy
Vlastivědného kroužku
Dosavadní předseda Vlastivědného kroužku Holešov, z.s., Ing. Jan Dúbravčík,
rezignoval na konci února ze své funkce. Výbor Vlastivědného kroužku zvolil ze svého
středu novým předsedou Mgr. Jana Machalu. Ing. Dúbravčík zůstává nadále členem
výboru Vlastivědného kroužku Holešov z.s.
Během svého působení ve funkci předsedy přispěl Ing. Jan Důbravčík výrazným
způsobem k organizačnímu a právnímu zakotvení Vlastivědného kroužku – z volného
sdružení osob, které mají vztah k vlastivědné práci, což byla forma, ve které VK vznikl již
v roce 1959 a fungoval s různými výkyvy a přestávkami do roku 2013, vzniklo občanské
sdružení (a po změně legislativy zapsaný spolek) s akceschopným výborem a bohatou,
pravidelnou činností. Mimořádnou zásluhou Ing. J. Důbravčíka je inicializace vzniku
reprezentativní publikace o Holešově, vydané v roce 2018 pod názvem Holešov – město ve spirálách času. Bylo to zejména díky jeho iniciativě a velkému vyjednávacímu
a přesvědčovacímu úsilí, že si všechny politické strany a hnutí zařadily v roce 2014 vydání této publikace, která městu již řadu desetiletí citelně chyběla, do svých volebních
programů a zastupitelstvo města po volbách schválilo značně vysokou částku na její
vydání. Rovněž z neúnavné iniciativy Ing. Dúbravčíka a díky jeho organizační činnosti,
zřídilo město Holešov pamětní desku holešovským příslušníkům RAF ve Velké Británii
na budově 1. Základní školy Holešov ve Smetanových sadech.
Jménem členů Vlastivědného kroužku Holešov z.s. děkuji tímto emeritnímu předsedovi Ing. Dúbravčíkovi za tyto jeho zásluhy a řadu dalších, jejichž výčet by přesáhl
rozsah tohoto článku. A současně přejeme novému předsedovi, Mgr. Machalovi, hodně
sil při výkonu náročné funkce předsedy VK a úspěchy v jeho další činnosti.
Karel Bartošek
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Výstava Loutky a loutková divadla představí skvost muzejních sbírek,
rodinné divadlo Jiřího Zapletala
Holešov - Zámecká galerie vystaví od 1. května
rodinné loutkové divadlo z pozůstalosti holešovského
rodáka, herce a spisovatele Jiřího Zapletala. Exponát
bude součástí velké výstavy Loutky a loutková divadla,
která bude trvat do 29. září.
Zapletalovo divadlo získalo Městské kulturní středisko Holešov do muzejních sbírek v roce 2012 jako součást velké pozůstalosti. Podle muzeologa Ondřeje Machálka to byl nejrozsáhlejší kousek složený z dvě stě šesti
částí. Jsou to však jen kulisy. Aby je zámečtí organizátoři
mohli vystavit jako loutkové divadlo, bylo nutné kulisy
zrestaurovat a především osadit chybějící podstavou.
Díky manželům Nopovým, kteří na holešovskou výstavu

loutek zapůjčí svou sbírku, se podařilo najít schopného
stoláře.
„Divadlo dostane krásnou novou podstavu, která
bude jako u jiných loutkových divadel fungovat jako
šuplík. Mým úkolem bylo vybrané kusy kulis vyrovnat
a připravit k vystavení,“ řekl sběratel Miroslav Nop, který
se loutkám a loutkářství věnuje celý život.
Loutkové divadlo Jiřího Zapletala bude součástí
velké expozice a bude mít svou čestnou pozici. Zámek
vystaví tisíc loutek a sedmnáct loutkových divadel z meziválečného a poválečného Československa.
Herec a spisovatel Jiří Zapletal (* 2. 4. 1929, Holešov
- † 6. 2. 2011, Praha), syn holešovského učitele a kroni-

Hluboký les – kulisy z rodinného divadla Jiřího Zapletala tištěné podle návrhů scénografa Národního divadla Karla
Štapfera. Pracovníci MKS Holešov si je přivezli z Olomouce, kde je na holešovskou výstavu připravil loutkář Miroslav Nop.

káře Františka Zapletala, absolvent holešovského gymnázia hrával v loutkovém odboru místního sokolského
divadla od svých devíti let. Jeho velké rodinné loutkové
divadlo vydávalo na arších nejprve pražské Storchovo,
později Vilímkovo nakladatelství. Kulisy byly natištěny
podle návrhu Karla Štapfera, scénografa a šéfa výpravy
Národního divadla a malý Jiří si je zakoupil v roce 1942
poté, co na ně k Vánocům od strýce Rudolfa dostal potřebnou finanční částku.
„Loutkovým divadlem jsem byl očarován ještě jako
dítě školou nepovinné, od chvíle, co mě maminka poprvé
přivedla do sokolovny, kde se v 1. patře v levé části budovy nacházel malý podlouhlý sáleček a v něm loutkové
divadlo... Já sám jsem měl doma loutkové divadlo ještě po
strýcích. Dědeček jim je koupil ve Vídni někdy kolem roku
1910, a poněvadž moji strýcové coby děti byli kluci pečliví,
přežilo divadlo spolu s řadou dalších hraček až do mého
dětství. Začal jsem s ním pořádat domácí produkce pro
kamarády a členy rodiny už ve svých pěti letech... Určujícím momentem pro další éru mého loutkaření se staly až
Vánoce 1942, kdy mi strýc Robert splnil velké přání. Dal
mamince 3000, za něž mi můj spolužák Alois Vysloužil byl
ochoten odprodat své loutkové divadlo se vším příslušenstvím, včetně asi patnácti loutek. Právě o takovém divadle
jsem snil a Lojzovi je velice záviděl... To moje je dílem Karla
Štapfera, šéfa výpravy pražského Národního divadla,
který namaloval nejen portál, ale i desítky kulis, od selské
světnice přes královskou komnatu, hluboký les i březový
háj, až po interiér kostela, vodníkovu říši a dokonce lodní
palubu. K tomu ještě drobné stojky jako plot, boží muka,
pařezy, lodní dělo, pekelné kotle, polici s křivulemi, rákosí,
stromy, keře atd. Výčet byl nekonečný,“ píše Jiří Zapletal
ve své knize Jen vzpomínky tu zůstanou, 1. díl.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Kroměřížští konzervatoristé vystoupili s Rytířem Modrovousem
ve velkém sále holešovského zámku
Holešov - Holešovská premiéra operetky Jacquese
Offenbacha Rytíř Modrovous v podání studentů kroměřížské konzervatoře se konala ve velkém sále zámku Holešov ve středu v podvečer 20. února.
Představení následovalo den po kroměřížské premiéře a bylo velmi zdařilé. Studenti si od publika zasloužili
opravdu velký potlesk.
V hlavních rolích se prezentovali studenti pěvěckého oboru, které doprovodil studentský symfonický
orchestr pod vedením dirigenta Jiřího Kadavého. Režisérem představení byl člen pedagogického sboru konzervatoře Antonín Valenta.
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž vystupuje
na holešovském zámku každý rok. Loni studenti s profesory přijeli s muzikálem Limonádový Joe a v roce 2017
s nejslavnější operetkou Járy Beneše Na tý louce zelený.
Za MKS Holešov Dana Podhajská
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Zámek Holešov zahájí sezonu 13. dubna rodinnou putovní hrou
Drahé kameny ze zámku
Zámek Holešov otevírá sezonu tradičním programem pro rodiny s dětmi. 13. dubna od 16 hodin budeme
na zámku, v zámecké zahradě, oboře, synagoze a kovárně hledat opravdové drahé kameny.
Putovní hra pro malé i velké účastníky je postavena
na pohádkovém příběhu. Loupežník ukradl zámeckému pánu a paní poklad a rozsypal jej po cestě. Úkolem
návštěvníků je posbírat jednotlivé kameny a přenést je
zpět na zámek do královské truhlice. Na cestě zámkem
a podzámčím se přitom mohou těšit na historické postavy, které v Holešově mohly žít. Na zámku to bude zámecký pán s chotí, strážcem pokladu a rádcem, v synagoze
rabín, v kovárně kovář a jeho žena a na trojzubci doboví
rybáři. Lidé mohou potkat i loupežníka, který pochopil,
že je zle a chce poklad zpět. Kdo se však nedá, toho zámecký pán bohatě odmění.

Příjemný program čeká účastníky putování také
na nádvoří. Kromě vybraného občerstvení a dobrot pro
mlsné jazýčky si lidé užijí historické soutěže a řemesla. Putování vyvrcholí v 19 hodin rytířským soubojem
a ohnivou show.

Otevírání sezony na holešovském zámku s názvem
Drahé kameny ze zámku se koná 13. dubna od 16
do 20:30 hodin. Vstupné 80,- dospělí, 40,- děti od 3 let.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

13. dubna se koná 12. ročník tradičního Dne pro zdraví
Den zdraví je již tradiční akcí jarního Holešova. Letos se
koná 13. dubna a je to dvanáctý ročník v pořadí. „Návštěvníci
si mohou nechat udělat osobní diagnostické měření tlaku,
cholesterolu, určení krevní skupiny, tělesného tuku a tak
dále. Kromě toho si vyzkouší první pomoc spolu s lektory
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově a Místní organizace Českého červeného kříže
Holešov. Dále se seznámí s novými pohybovými aktivitami,
zdarma ochutnají zdravou kuchyni,“ řekla k chystané nabídce
Jana Slovenčíková z Městského kulturního střediska Holešov, která akci pod záštitou města organizuje ve spolupráci
s 3. Základní školou Holešov a Vital life centrem zdraví Holešov.
Holešovský Den zdraví nabídne také Pohádkovou stezku
„zdravíčko“ pro děti, společné tvoření „Zrcadlo snů, radosti
a přání“ a populární prodejní nabídku zboží podporující zdraví
a zdravý životní styl. Lidé si mohou také zacvičit a meditovat.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Běžte s námi za zdravím
Městské kulturní středisko Holešov spolu s Night Trail
Run zvou na druhý ročník charitativního Běhu pro zdraví.
Akce se koná 13. dubna na náměstí v Holešově v rámci
tradičního Dne pro zdraví. Vybraným startovným pořadatelé přispějí na pořízení invalidního vozíku do Centra pro
seniory Holešov.

Běh začne ve 14 hodin během rodičů s dětmi na 300 m,
po něm následuje hlavní pětikilometrový běh, který povede z náměstí přes zámeckou zahradu, oboru až do Dobrotic
a zase zpět. Na akci není třeba se předem registrovat, registrace bude probíhat od 13 hodin na místě. Pro všechny účastníky budou připraveny originální medaile a občerstvení.

Loni přišlo podpořit zdraví jiných, i to vlastní, 175
účastníků od malých dětí až po seniory. Vybralo se sedmnáct a půl tisíce korun, které putovaly na podporu dětského oddělení ORL Kroměřížské nemocnice.
Text a foto Dana Podhajská
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Zámecká galerie vystaví fotografie Roberta Vano, bude jich 100
Holešov - Světově známý fotograf a stylista Robert
Vano bude od 16. července vystavovat na holešovském
zámku. Jeho výběr z tvorby připravují pracovníci městského kulturního střediska, kteří se 1. února s autorem

sešli v pražské Malostranské besedě, kde aktuálně vystavuje. Do zámeckých sálů vyberou sto fotografií, černobílých i barevných, které reprezentují Vanovu celoživotní
práci.
Robert Vano se narodil roku 1948 v Nových Zámcích
na Slovensku maďarským rodičům. V roce 1967 krátce
po maturitě emigroval do USA. Pracoval jako kadeřník,
vizážista, maskér a asistent pro fotografy módy, později
se prosadil jako fotograf světových módních časopisů
(Harpers, Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan). Po roce
1989 se vrátil do Československa a usadil se v Praze.
V letech 1996 – 2004 se živil jako umělecký ředitel české edice časopisu ELLE. Odtud se přesunul na pozici art
directora v agentuře Czechoslovak Models, kde působil
do roku 2009. Vydal několik fotografických publikací,
vystavoval například v New Yorku, Miláně, Londýně
a v Praze. V roce 2010 získáva Evropskou cenu Trebia
za tvůrčí činnost.
Loni v květnu oslavil sedmdesátiny. Česká televize
o něm při té příležitosti natočila dokument Příběh člověka a snahou MKS Holešov také bude film získat a promítat jej na výstavě jako doprovodný program.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Městské muzeum vybírá exponáty pro miniexpozici nálezů na Holešovsku
Městské muzeum v Holešově připravuje miniexpozici
nálezů na Holešovsku. Výstava bude dlouhodobě k vidění
ve foyer všetulské firmy Kuraray Europe Moravia. Výběr
exponátů z archeologického fondu má na starost muzeoložka a výstavářka Nikol Holubová, a to ve spolupráci
s archeologem Miroslavem Popelkou z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Expozice veřejnosti brzy
představí například tyto nádoby z hradištních hrobů
z žopské Bačovy cihelny a šperky z nitranských hrobů.
Patří k nim soubor kostěných a fajansových korálků z archeologické lokality Zdražilovsko.
Za MKS Holešov Dana Podhajská
Nikol Holubová a Miroslav Popelka předvádějí některé
z klenotů holešovských archeologických fondů. >

Městské kulturní středisko Holešov zve 2. dubna do
kina Svět na divadelní představení Tchýně na zabití. Komedie
o vztazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, a tak pořád
dokola, začne v 19 hodin. V hlavních rolích se představí Dana
Homolová, Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná a Martin Kraus.
Vstupenky jsou v předprodeji v Městském informačním centru v Holešově nebo on-line na www.holesov.info.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Ivana Krchová – Turnov
Luděk Zoth – Praha

Phuong Hanh Nguyenová – Brno
Do Hai Viet – Holešov

Veronika Nedbalová – Holešov
Jiří Liška – Holešov

Jana Icelová – Žeranovice
Tomáš Gazárek – Veselí nad Moravou

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat pohřební službě Martin Mariánek, panu děkanovi
Mgr. Jerzy Krzysztofovi Walczakovi, panu starostovi Mgr. Rudolfu Seifertovi, zástupcům organizace KDU-ČSL Holešov a zástupcům organizace Orel Holešov, kteří se s úctou podíleli
na posledním rozloučení mého manžela, našeho tatínka a dědečka pana Vojtěcha Jurčíka.
Dále chci poděkovat všem přátelům a známým, kteří také manžela na jeho poslední cestě
vyprovodili.
Manželka Marie s rodinou

Marta Suchá – Otrokovice
Miroslav Adamík – Lechotice

Vzpomínka
„Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez
Tebe žít, láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.“
Dne 5. dubna 2019 by se dožil 90 let náš
drahý tatínek, dědeček a pradědeček
pan Zdeněk Běhula ze Žop. S úctou
a velkou láskou v srdci stále vzpomíná dcera Ivana a Jaromíra s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Indočína očima Ing. Macešky
Každoroční cestopisné přednášky Ing. Dušana Macešky v holešovské knihovně se staly již dobrou tradicí. Vždy
přilákají spoustu zájemců, kteří zaplní studovnu knihovny.
Ta poslední, která se uskutečnila 26. února 2019,
byla věnována návštěvě Indočíny, jež manželé Maceškovi
absolvovali na podzim roku 2018. Téměř tříhodinové vyprávění, doplněné nejen bohatým obrazovým materiálem,
ale i zvukovými záznamy, přiblížilo účastníkům přednášky exotické destinace Vietnam a Kambodžu. Ing. Dušan
Maceška vyprávěl nejen o nejvýznamnějších památkách
obou zemí, o specifické gastronomii, kultuře, tropické přírodě, ale také zmínil pohnutou historii obou asijských zemí
a doporučil seznámit se s hrdinským eposem o princi
Rámovi Rámájaně. Poutavé vyprávění, které probíhalo
ve velmi přátelské atmosféře, doplňovala svými postřehy

jeho paní Mgr. Vlasta Macešková. Cestu začínali v Hanoji, kde navštívili nejen památky hlavního města, ale také viděli slavné vodní loutkové divadlo.
Dále pokračovali do zátoky Ha Long, která je zapsána do seznamu světového
dědictví UNESCO. Zastavili se také ve městě Hue, sídle posledních vietnamských císařů, navštívili Saigon a plavili se po Mekongu. Nezapomenutelnou
se také stala návštěva kambodžského Angkoru, největšího
chrámového komplexu na světě. V královském městě Phnom
Penhu pak viděli nejen chrámové komplexy, ale také muzeum genocidy, které je věnováno období brutálního teroru
Rudých Khmerů proti kambodžskému obyvatelstvu. Náročné cestování Maceškovi ukončili dvoudenním odpočinkem
na plážích Thajského zálivu na ostrově Koh Rong.
Děkujeme za zprostředkování poznatků o těchto zemích
a těšíme se na další přednášku.
Za knihovnu I. Železná

ÚMRTÍ
Marie Nesvadbová – Holešov
Vlasta Navrátilová – Holešov, č. Tučapy
Jiří Hnízdil – Holešov
Josef Buráň –Holešov
Jaroslav Uhřík – Holešov
Jitka Sitková – Holešov
Miloslav Bubeníček – Holešov
Emilie Daňková – Holešov
Františka Kalusová – Holešov
Žofie Podsedníčová – Holešov, č. Količín
Stanislav Valkoun – Holešov
Rudolf Horváth – Holešov
Petr Barot – Holešov, č. Žopy
Vojtěch Jurčík – Holešov
Jan Fojtů – Holešov
Ján Pilo – Holešov
Jaroslav Hyánek – Holešov
Josef Dvorský – Holešov
Anna Jedličková – Holešov
Jaroslav Koucký – Holešov, č. Količín
Bedřiška Vyňuchalová – Holešov
Jiří Mrňka – Holešov
Vlastimil Mikeška - Holešov
-JM-
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Den otevřených dveří na meteorologické stanici

Charita Holešov hledá

Rok 2018 byl z pohledu historických měření se spadlými srážkami 425 mm nejsušší od počátku založení Meteorologické stanice v Holešově, tj od roku 1954. Druhým
nejsušším byl rok 1973 se 433 mm srážek.
Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu jsme
naměřili 10,92 °C v roce 2014.
Ta loňská je druhou nejteplejší s hodnotou 10,71 °C.
Jen zimní měsíce byly teplotně slabě pod průměrem,
ostatní měsíce pak byly teplejší než dlouhodobé normály. Od měsíce března neustále narůstal srážkový deficit,
pouze v září spadlo 96 mm oproti 56 mm dlouhodobého
průměru.12. duben byl prvním dnem s letní teplotou
vzduchu nad 25 °C. Celkem jsme měli za rok 2018 74 dní
s letními a 31 dní s tropickými teplotami vzduchu.

Pečovatelku do střediska Charitní pečovatelské služby.
Nabízíme volné pracovní místo – pečovatelky na DPP, DPČ.
POŽADAVKY: kurz pracovníka v sociálních službách, řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidička, trestní bezúhonnost,
zdravotní způsobilost, znalost práce na PC.
NABÍZÍME:
Mzda: 100 Kč/hod., pracovní doba: pružná, dobrý kolektiv
spolupracovníků.
Nástup možný ihned.
Bližší informace podá vedoucí CHPS – Ingrid Vaculíková,
mobil: 737 170 936, email: chps@holesov.charita.cz.

Nahlédnout „pod pokličku, jak se vaří počasí“ můžete opět po roce v sobotu 23. března od 9 do 14 h při Dni
otevřených dveří Českého hydrometeorologického ústavu.
Petr Škop, vedoucí Meteorologické stanice Holešov

MC Srdíčko
pořádá
Jarní a letní burzu dámského a těhotenského oblečení
- neděle 24. 3.
od 10 do 15 hodin.
Jarní bazárek kojeneckého
a dětského oblečení - pondělí
25. 3. od 8 do 18 hodin.
Máte plno oblečení a přitom
nemáte co na sebe? Už jste provětrali po zimě skříně a zjistili,
že děti ze všeho vyrostly?
Navštivte MC Srdíčko, Školní 1582,
Holešov a pořiďte nové kousky
do jarního šatníku za pár korun.
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Bikemaraton Drásal bude opět jednodenní záležitostí, pojede se 29. června!
Po loňské oslavě čtvrt století se oblíbený Bikemaraton Drásal vrací zpět do zajetých kolejí, a tak závodníky
i fanoušky letos bude čekat jednodenní akce. „Důvodem
je obrovská pořadatelská náročnost a velká psychická
i fyzická zátěž pro organizátory při pořádání dvoudenního závodu,“ objasňuje Jaroslav Bachner, který stál
u samotného zrodu dnes již legendárního závodu.
Nejstarší závod horských kol v ČR, Bikemaraton
Drásal České spořitelny pořádá letos již po šestadvacáté
Cyklistický klub Drásal Team Holešov z. s. ve spolupráci
s městem Holešov. Do Holešova tak opět zavítá přes 2000
závodníků, kteří si mohou vybrat tentokrát dokonce
z 6 tras. Další velkou změnou v programu je totiž zařazení nové trasy E o délce 85 km. „Je možností pro ty, kdo si
na klasickou 120 km trasu netroufají,“ dodává Bachner.
Trasa E bude hodnocena v kategorii Ženy jako Women
UCI marathon MTB. Muži se o cenné UCI body utkají stej-

ně jako v loňském roce na trati A, která je zapsána jako
Man UCI marathon MTB Series.
Další novinkou je zařazení „Drásala“ do seriálu bikemaratonů ve středovýchodní Evropě – Intersport marathon series. Díky zařazení do nejvyšší kategorie mezinárodního kalendáře UCI, jako závod World Marathon
Series jde především o vysokou atraktivnost závodu pro
zahraniční závodníky, kteří budou bojovat o cenné body
do UCI žebříčku a samozřejmě i o finanční prémie. Z pohledu českého hobby jezdce bude lákavé poměřit si síly
s českou a mezinárodní maratonskou špičkou.
Pro město Holešov i široké „bikerské“ okolí jde
o velký sportovní svátek a co do počtu aktivních závodníků také o téměř největší sportovní akci ve Zlínském
kraji. „Závod chápeme jako propagaci našeho města
Holešova, Hostýnských vrchů a prezentaci našeho regionu. V loňském roce jsme měli přes 2200 závodníků,

z toho přes 500 dětí do 18 let. Samozřejmě závod bereme i jako podporu sportování dětí a mládeže. Diváků
a fanoušků po trati a v zámeckém parku je přes 5000,“
dodává Bachner.
V sobotu 29. června jako první odstartuje trasa Force OBR Drásal, která se taktéž vrací na osvědčenou vzdálenost 177 km. Na této trati se opět jede o mistrovské
dresy v Ultramaratonu horských kol. Následovat bude
trasa A na 117 km, dále trasa B se svými 55 km, kratší
trasa C na 31 km, Fitness jízda na 16,2 kilometrů a také
dětské závody. Závod je součástí seriálů Kolo pro život,
kterého se ročně zúčastní na 20 000 závodníku. Po celý
závodní den se budou konat doprovodné akce pro děti
jako dětský koutek, pumptrack dráha nebo skákací hrad.
Součástí areálu bude vyhrazena část pro EXPO, prodejní
stánky se sportovními doplňky a občerstvením.
Hana Helsnerová

Republiková špička starších žaček se představila na žákovské lize v Holešově
V sobotu 9. 3. se v holešovské hale odehrálo 4. kolo
házenkářské žákovské ligy starších žaček ČR. Los byl z pohledu atraktivnosti velmi příznivý, z pohledu hratelnosti
to bylo však horší a na naše děvčata čekal opravdu velmi
těžký úkol.
V Holešově se představila trojice družstev ze špičky
soutěže a to DHK Baník Most, Sokol Písek A a Slavoj Žirovnice, dále družstvo ze středu tabulky Jiskra Havlíčkův
Brod a naše děvčata TJ Holešov. K vidění byla tedy špičková házená nejvyšší republikové úrovně. Bylo sehráno
celkem deset zápasů, systém „každý s každým“. Každý tým

odehrál čtyři zápasy. Výsledky se započítávaly do celkové
tabulky soutěže.
Naše děvčata se na úvod utkala s družstvem Sokol
Písek A, zápas dopadl dle očekávání a favorit zvítězil.
Nicméně naše družstvo podalo poměrně dobrý výkon, na
kterém se dalo dále stavět. Ve všech zápasech byla vidět
větší fyzická vyspělost soupeře, které naše děvčata vzhledem ke svému mladšímu věku musela čelit.
V druhém utkání nás čekalo družstvo DHK Baník
Most. Zápas měl dle postavení v tabulce dopadnout jednoznačně. Most si na úvod vypracoval drobný náskok, který se mu však díky naší skvělé hře nepodařilo více navýšit.

Po velmi dobrém výkonu jsme v poločase prohrávali pouze
o dvě branky. Druhá půle začala naší aktivitou a snížením
na rozdíl jedné branky. Tento rozdíl se k překvapení všech
udržoval celý druhý poločas až do konce utkání. Favorit
měl velké problémy. Naše děvčata však nedokázala i přes
řadu možností srovnat a nakonec prohrála 12:11. Nicméně
v druhé půli povolila soupeři skórovat pouze třikrát a sama
dokázala dát branky čtyři. Opravdu skvělý výkon holky!
Ve třetím utkání se Slavojem Žirovnice a také ve čtvrtém utkání s Jiskrou Havlíčkův Brod jsme nedokázali najít
díky úzkému kádru dostatek sil na zdramatizování utkání
a oběma soupeřům jsme podlehli.
Vrcholem celého turnaje byl zápas dvou vynikajících
družstev DHK Baník Most – Sokol Písek A. Zápas ukázal
všechny krásy házené od nekompromisního nasazení přes
rychlý přechod do útoku, výborné výkony předváděly golmanky, spojky, křídla a byly k vidění také nádherné kombinační akce. V zápase nakonec uspělo družstvo DHK Most
a prošlo celým turnajem bez porážky.
V pátém kole ligy nás čeká turnaj v Kunovicích a v šestém kole 12. 5., opět v Holešově, nás čekají méně atraktivní soupeři z druhé poloviny tabulky. Zde bude prostor na
to, aby naše děvčata ukázala, že umí i vítězit a získala další
body v nejvyšší soutěži.
-PG				
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Třída Světa vzdělání Holešov – Třída s rozšířenou
výukou angličtiny a matematiky
Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco navíc, ale upřednostňujete
klasické školy před soukromými, je pro vás nově otevíraná třída na 2. Základní škole v Holešově správnou
volbou.
Třída žákům nabízí doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy a děti se tak už od první třídy učí angličtinu,
systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou, a pracují
na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Od třetí třídy je zařazena hodina programování, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským. Rozšířená
výuka je hrazena z měsíčních příspěvků rodičů.
Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče 23. 4. 2019 v 17:00 přímo ve škole, na které
se dozvíte více nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této třídy. Podrobnější informace najdete
na www.svetvzdelani.cz.
Tomáš Blumenstein,
tomas.blumenstein@mensa.cz, info@svetvzdelani.cz, 603 726 030

Zima se loučí aneb masopustní karneval
v 2. Základní škole
Masopust je období před začátkem postní doby,
v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy a maškarní
průvody. Jiné označení pro masopust je karneval.
Ve školní družině se na toto období vždy velmi těšíme a pilně se na něj připravujeme. Práce je vždy dost:
vyrobit masky, výzdobu, přichystání malého pohoštění
a karneval může začít. Děti se nemohly dočkat chvíle, kdy to všechno vypukne. A byl tu pátek 22. února!
Nedočkavé a natěšené děti se po obědě konečně přestrojily do vlastnoručně vyrobených masek a zamířily
do tělocvičny.

Program byl zahájen rejem masek, kdy
se jednotlivé maškary představily. V rytmu diska
si děti pěkně zařádily, ale především se výborně
pobavily. Všechny masky si zasloužily odměnu,
ale přesto paní vychovatelky vybraly tři nejpovedenější. Celé odpoledne se nám vydařilo
a masopustní období bylo tímto ukončeno.
Zima pomaloučku předává svou vládu jaru
a my se už moc těšíme na svátky s jarem spojené, na Velikonoce.
Eva Manová vedoucí vychovatelka

Děti a příroda v MŠ RADOST na Grohově ul. v Holešově
Dobrý vztah dětí k okolnímu světu a nejbližšímu životnímu prostředí je jedním z hlavních cílů předškolního
vzdělávání. Hledáme a vytváříme příležitosti, na kterých
děti mohou pochopit vzájemné vazby uvnitř životních
celků, které se kolem nás nalézají. Podnikáme pravidelné vycházky se záměrným pozorováním. Naší oblíbenou
lokalitou je oblast na levém břehu Rusavy s rybníčky
a úzkou stezkou v přírodě až do Dobrotic, vrch Želkov,
ale také zámecká obora a Americký park. Zde všude nalézáme mnoho podnětů, které si fotíme a dále s nimi pracujeme v mateřské škole. Z našich pozorování si tiskneme
vlastní „fotoknížky“ na určité téma. Tím se dostaneme
přirozenou cestou hlouběji do problematiky a „objevíme“
spoustu zajímavých poznatků a souvislostí.
Další zajímavou aktivitou je již několikaletá spolupráce se sdružením Pralesy dětem, které k nám pravidelně 2 x ročně přijíždí vždy s novou problematikou týkající
se ochrany životního prostředí v rámci celé planety Země.
Spolek rodičů na naší MŠ zaslal prostředky na zakoupení fotopasti, která bude chránit zvířata v Africe. Zapojili
jsme se tak do mezinárodního monitorovacího výchovně
vzdělávacího programu Oko Země, který bude v letech
2019 – 2023 shromažďovat záběry z fotopastí na 5ti
kontinentech planety. Každého půl roku získáme záběry
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z fotopasti a budeme moci problematiku ochrany přírody
prakticky sledovat.
Vztah k živým tvorům a kontakt s nimi má pro děti
nejen vzdělávací, ale také terapeutický význam – uvolňuje, uklidňuje dětskou psychiku. Proto jsme do prostředí
tříd umístili živočichy – ve spolupráci s veterináři v co
nejlepších podmínkách. Již 13 let chováme vodní želvy.
Děti je pozorují, seznamují se s jejich potřebami, krmením
a zajišťováním čistoty. V létě se želvy přenáší na zahradu
do přirozeného prostředí, kde je pozorují i děti z ostatních
tříd. Ve třídě Na zelené louce chováme v teráriu africké
šneky. Děti je pravidelně rosí, krmí salátem a okurkou. Pozorují jejich růst a vývoj od vajíčka po dospělého jedince.

Ve Třídě na Ptačím stromě máme užovku červenou, která
dostala jméno Korálek. Paní učitelka pouští Korálka na
koberec, aby děti viděly jeho přirozený pohyb a za asistence paní učitelky se ho mohly dotknout. Vše je zapracováno do Provozního řádu školy tak, aby soužití dětí se
živočichy bylo bezpečné a přinášelo očekávanou radost.
Radovana Ponížilová
učitelka MŠ RADOST na Grohově ul. v Holešově

www.holesov.cz
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Mimořádný sportovní úspěch žáků 1. ZŠ Holešov
V úterý 19. února se našim mladým sportovcům
povedl opravdu husarský kousek. Sedm žáků 5. ročníku
1. ZŠ Holešov se zúčastnilo krajského kola v přehazované,
které se konalo v Kroměříži. Sportovních soutěží, kterých
se žáci základních škol účastní, je však celá řada, tak čím
byla zrovna tato sportovní událost pro nás významná?
V prosinci minulého roku jsme vyrazili dobývat postup do krajského kola v přehazované. Se stejným záměrem však dorazilo dalších 7 družstev z různých koutů kroměřížského okresu. Základní škola Zámoraví z Kroměříže
však v tomto okresním kole potvrdila roli favorita a v dramatickém finále porazila naše družstvo 15:7, 15:17. Byť finálové utkání skončilo 1:1, rozhodlo lepší vzájemné skóre
soupeře, který se tak mohl těšit z postupu do krajského
kola. Zklamání našich borců bylo veliké a prohra bolestná,
vždyť celým postupovým pavoukem prošli bez zaváhání.
Z pozice pedagoga a trenéra jsem byl však s výkony svých
svěřenců spokojen, neboť jejich hra nepostrádala myšlenku, výkonnostně se jejich herní projev zlepšoval a ani
nepříznivé okamžiky nezlomily týmového ducha. Vítězi
jsme už tedy jen mohli popřát šťastnou cestu krajským

kolem. Shodou náhod nám však pořadatel krajského kola
udělil na poslední chvíli divokou kartu, neboť ze zlínského okresu neprošlo žádné družstvo kvalifikací. Před námi
se tak naprosto nečekaně objevila možnost odvety.
Ovšem bez fyzické, technické i taktické přípravy na krajské kolo. Rozhodnutí však muselo přijít ze dne na den,
ale bylo jasné, že nabídnutou možnost musíme využít.
Krajské kolo jakoby kopírovalo kolo okresní. Drtili jsme
soupeře, a tak už po prvním zápase bylo zřejmé, kdo
v boji o první místo a o postup do celorepublikového kola
zůstane. Následující chvíle přinesly nádherný sportovní
zážitek. Naši hráči se nenechali zaskočit opět výborně připraveným družstvem základní školy Zámoraví. Poctivou,
cílevědomou a bezchybnou kolektivní hrou jsme ukrajovali soupeřovo sebevědomí a ani jejich neuvěřitelné nasazení už nemohlo zvrátit výsledek 15:7 a 13:15. Tentokrát
tak vítězný pohár zvedlo nad hlavy družstvo 1. ZŠ Holešov
a získalo tak jízdenku do Liberce, kde bude ve dnech
27. - 28. března reprezentovat náš kraj, město i školu. Našim mladým sportovcům budeme držet palce.
Mgr. Daniel Poisel

Projektový den – Hravá věda
Ve dnech 6. 2. 2019 a 7. 2. 2019 se za podpory Místního akčního plánu vzdělávání II pro ORP Holešov uskutečnil projektový den – Hravá věda. Aktivitu pro děti
zajistila Mateřská škola Sluníčko Holešov ve spolupráci
s občanským sdružením Skřítek.
Děti holešovských mateřských škol a žáci základních
škol se v prostorách hájenky seznámili s jednoduchými
fyzikálními a přírodovědeckými pokusy. Při zkoumání
vlastností látek měli možnost zapojit své smysly, diskutovat a objevovat.Tato aktivita se setkala s nadšením
všech zúčastněných.
Lenka Krčová, Mateřská škola Sluníčko Holešov
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V Holešově vzniklo nové divadelní studio
Do povědomí společnosti se pomalu dostává
informace o novém divadelním spolku Viktorka.
Kdy vznikl a kdo byl hlavním iniciátorem?
Z právního hlediska nejsme spolek, naše Studio
vzniklo na podzim roku 2018, hlavním iniciátorem byl
Roman Juráň, Jack Leško a Martin Leško. Impulzem
k založení byla snaha ubírat se jiným směrem, věnovat se
jiným tématům, dělat divadlo jinak.
Proč Viktorka?
Dlouho jsme přemýšleli nad názvem, který v sobě
bude zahrnovat vizi, progres, úspěch. Původní varianta
byla latinská Victoria, ale po konzultaci s naším režisérem
Konrádem Popelem jsme se rozhodli pro Viktorku.
Kolik má studio členů?
V současné době má tři aktivní členy, s podzimem
letošního roku plánujeme nábor nových členů.
Svou činnost zahajujete náročnějším kouskem pro dva herce. Věříte, že si v Holešově najde
i absurdní drama svého diváka?
Vzhledem ke kvalitě této hry, stálé aktuálnosti tématu, sdělení a odkazu Václava Havla, věříme, že i v Holešově
se najde divák, který toto absurdní drama ocení. Holešovské publikum netřeba podceňovat.
To by mě ve snu nenapadlo. I přesto klobouk
dolů, že jdete s „kůží na trh“ právě prostřednictvím absurdního dramatu. Tím se nabízí otázka,
zda bude mít Viktorka určený nějaký směr, kudy
se vydá, a jaká díla bude zpracovávat?
Divadelní studio Viktorka se chce zabývat současnými tématy a jejich divadelním zpracováním napříč žánry,
nejvíc se ale chceme zaměřit na komedie.
Kolik času je potřeba od první myšlenky, přes
nazkoušení až do uvedení hry na prkna? Jak často
zkoušíte?
Vzhledem k náročnosti textu této hry zkoušíme asi
půl roku většinou třikrát týdně, ovšem s blížící se premiérou míváme zkoušky častější. Čas věnovaný divadlu
ale není jen o zkoušení a hraní. Je třeba také řešit scénu,
kostýmy, marketing, logistiku a samozřejmě nemalý podíl zabere byrokracie.
Premiéra nás čeká již za pár dní, v dubnu
(26. 4.) budete hrát v SVČ Tymy a kdy ještě mohou
diváci Audienci vidět?
Premiéra se bude konat 23. 3. v 19 hodin v Kině Svět,
16. 3. se ale zúčastníme soutěžní divadelní přehlídky
v Kojetíně. Dále máme naplánována představení v Kavárně
u Amose, v Bystřici pod Hostýnem, v Prostějově, ve Zlíně
a další představení se plánují. Hru poté uvedeme ještě
v Holešově při příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce.
Budeme se těšit, děkuji za rozhovor a přeji
hodně úspěchů, hodně odehraných kvalitních her
a hlavně hodně spokojených diváků.
A já děkuji za otázky a přeji nám hodně sil, energie
a hlavně spokojených diváků, bez nichž divadlo dělat nelze. Za divadelní studio Viktorka, Roman Juráň, předseda.
Hana Helsnerová
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Kulturní servis
KONCERTY:
MUSICA Holešov
Koncert „Ej, lásko, lásko“
24. března, v 18,00 hod. /neděle/, zámek Holešov
MUSICA Holešov
„Rapsódie v modrém“
11. dubna, v 19,00 hod., /čtvrtek/, zámek Holešov
AKCE:
Oldies disco
5. dubna, ve 20,00 hodin, zámek, New Drive Club
Den pro zdraví
13. dubna, /sobota – 9,00 – 13,00 hod./, 3. ZŠ Holešov
Charitativní běh pro zdraví
13. dubna, od 13,00 hod., náměstí Dr. E. Beneše, Startovné 100,- Kč. /na pořízení invalidního vozíku do Centra
pro seniory v Holešově.
Slavnostní večer k 50. výročí Sorry klubu
26. dubna, Kino Svět Holešov
VÝSTAVY
Rybníky na Blatensku
10. ledna - 31. března, Městská knihovna Holešov
Děti slaví sto let republiky
12. 10. 2018 - 1. 6. 2019, arkády zámku Holešov

PŘEDNÁŠKY:
Trénování paměti a mozkový jogging
14. března, 17.00 hod. - Městská knihovna Holešov
František Xaver Richter
28. března, v 17.00 hod., - Městská knihovna Holešov
Začátek a konec holešovského letiště
4. dubna - 17.00 hod. – Městská knihovna Holešov
Přednáška Ing. Jana Dúbravčíka u příležitosti 66. výročí zahájení civilního provozu na holešovském letišti
a 10. výročí ukončení jeho činnosti (1. 4. 1953 – 31. 3. 2009).
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Tchýně na zabití
2. dubna, v 19.00 hodin, Kino Svět Holešov
AKCE PRO DĚTI:
Pro prvňáčka je to hračka
21. března 2019 - 17.00 hod.,
Městská knihovna Holešov
Noc s Andersenem
29. - 30. března, 18.00 - 8.00 hod.,
Městská knihovna Holešov
Drahé kameny na zámku
Zahájení sezony na Zámku Holešov,
13. dubna, od 16,00 do 20,30 hod., zámek Holešov

KINO
Po čem muži touží
29. března, v 18.00 hodin,
kino klub Kina Svět Holešov
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
Loutky a loutková divadla
1. 5. - 29. 9. 2019
MUSICA Holešov RICHTER GALA
10. května, v 19,00 hod., zámek, velký sál
MUSICA Holešov Malí velcí filharmonici
18. května, v 19,00 hod, zámek Holešov, velký sál
Společný koncert vybraných žáků ZUŠ Zlínského kraje
a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.
Dny města
16. – 19. května.
Předání grantů pro neziskový sektor z Fondu kultury,
sportu a vzdělávání, májový jarmark, Sarkandrovská
pouť na Hostýn, Rybářské závody, slavnostní oceňování
osobností města, koncert, Otevřený úřad.
www.holesov.cz
Toulavé loutky, zámecká zahrada
Toulavá stezka zámeckou zahradou za historií loutkářství, která volně navazuje na výstavu Loutek v loutkových divadel v holešovském zámku.

Klub českých turistů v Holešově spolu s MKS Holešov zve všechny členy
a příznivce na „Klubový večer s cestovatelem“ Michalem Štěpánkem, který
se bude konat ve středu dne 27. března 2019 v 17,00 hod. v Kino Clubu Holešov (v přízemí kina vpravo).
„Zatímco západ Turecka v čele s Istanbulem praská ve švech, východ země navštíví
jen hrstka těch, co mají dobrodružnější povahu. Přesto a možná právě proto je pro mne
oblast Tureckého Kurdistánu nefalšovaným klenotem. Divoké a liduprázdné hory zalité
po celou dobu sluncem silně kontrastují s bujarým životem ve městech. Široko daleko
jsme téměř jedinými Evropany. Tato oblast mě doslova uhranula nejen díky přírodním
krásám, ale také výbornému jídlu a především fantastickým lidem. Přijďte si poslechnout o zážitcích s nimi, velehorách, městech, dobrém tureckém čaji, nezapomenutelné
atmosféře blízkého východu a mnoha dalších věcech.“ – říká Michal Štěpánek, který
slovem a promítáním snímků dataprojektorem nás nádherným Kurdistánem seznámí
na besedě, kterou nazval Turecko dechberoucím Kurdistánem.
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Členové PDM Holešov besedovali s vedením města
Holešov - Ve čtvrtek 21. února se uskutečnila
v cukrárně Vendula beseda s vedením města. Tuto besedu inicioval Parlament dětí a mládeže města Holešova.
S žáky a studenty z Holešova i okolí přišli besedovat
starosta města Holešova Rudolf Seifert, místostarosta
Pavel Karhan a Milan Roubalík. Členy Parlamentu dětí
a mládeže zajímalo aktuální dění ve městě, špatná situace s parkovacími místy, možnost využití pódia, organizace letních brigád atd. Pan starosta i oba místostarosto-

vé se snažili členům PDM na všechny otázky odpovědět.
Mladí lidé byli také vyzváni k pomoci při organizování
brigád při úklidu našeho města. Tato beseda byla velmi
přínosná a těšíme se na další podobné akce.
Také děkujeme zaměstnancům cukrárny Vendula
za možnost uskutečnit v jejich prostorách tuto besedu.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
koordinátorka PDM Holešov

TYMY uspořádalo Šmoulí karneval
na zámeckém kluzišti
24. února se uskutečnil na zámeckém kluzišti
v Holešově „Šmoulí karneval“. Taťka Šmoula se svou početnou rodinkou zahájil karnevalový rej, poté se k nim
přidaly také ostatní masky. Pro děti kromě bruslení bylo
připraveno také několik zajímavých soutěží a her. Do ně-

kterých soutěží se zapojili také rodiče. Karneval si všichni
užili a krásně touto akcí odstartovali jarní prázdniny.
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou a organizací
karnevalu pomohli.
Mgr. Jarmila Vaclachová

Jarní prázdniny v TYMY se vydařily
V období jarních prázdnin spousta dětí vyráží za
sněhem na hory, ať už s rodiči nebo na táborové dobrodružství. Pro ty, co si chtějí prázdniny s kamarády taky
užít a přitom i tak úplně neopouštět domov, nabízíme
každoročně příměstský tábor.
Každý jeho den je nabízen program jiného druhu,
takže je možno i kombinovat a účastnit se jen někte-
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rých aktivit. V letošním programu jsme sázeli na jistotu
i nabízeli věci nové a momentálně populární. Prvenství
souzeno dle zájmu dětí si už několikátý rok udržel výlet do zlínské Galaxie a těsně mu šlapal na paty stále
populárnější parkour. Velký zájem byl rovněž o kreativní
činnosti, hlavně keramiku. Dále byly v nabídce tance,
zoologie, deskové hry, sebepoznávací a skupinové hry

TYMY - plán akcí
24. 3. Vítání jara - v 10 hodin sraz u ZUŠ Holešov,
společná vycházka s lesákem panem Macůrkem,
25. – 29. 3. Španělský týden
Zájemci o Španělský týden hlaste se předem, info
v kanceláři TYMY, program v rámci Španělského týdne s naší dobrovolnicí Erasmu+ Irene, těší se na Vás!!!
25. - 29. 3. Srdíčkové dny – charitativní sbírka
29. – 30. 3. Noc s Andersenem - od 18 hodin
31. 3. Florbalový turnaj – turnaj pro neregistrované hráče, od 10 hodin, tělocvična TYMY
3. 4. – Jak se starat o své zdraví – od 17 hodin
beseda se Zdeňkou Machalovou, čajírna TYMY
7. 4. – Všetulská hůlka – 10. ročník mezinárodní
soutěže mažoretek
10. 4. – Velikonoční dílna – od 17 hodin
11. 4. - Recitál Slávek Janoušek – od 19:30 hodin
12. – 13. 4. Velikonoční noční deskohraní
14. 4. – Závody kočárků – 8. ročník – registrace
od 14 hodin, start v 15 hodin, Smetanovy sady
15. – 28. 4. – Výstava bez vody není život
16. 4. – Přišlo jaro do vsi – od 9:30 hodin v SVČ
TYMY, vystoupí dětský folklorní soubor Zrníčko
a jeho hosté – Malá Rusava, ukázka lidových tradic
a řemesel
18. 4. – Otevřený domeček – od 9 – 16 hodin
23. 4. – Den Země v TYMY - od 15:30 hodin
25. 4. – Čaj o páté – v 17 hodin , čajírna TYMY
26. 4. - Divadelní představení - Audience od Václava Havla – od 20 hodin
27. 4. – Den na modelové železnici – od 10 – 12 hodin, budova bývalé Duhy na Školní ulici v Holešově
30. 4. – Slet čarodějnic – od 17 hodin na zahradě
TYMY, program: čarodějné znalosti a zkoušky, čarodějnický obřad, soutěž Čarodějnice roku
Připravujeme:
1. 5. Den tance – od 14 hodin na náměstí E. Beneše
9. 5. Den Evropy – od 8:30 hodin náměstí E. Beneše
7. 6. – 14. 6. 2019 RUMUNSKO - BANÁT - ubytování
ve Svaté Heleně, výlety a turistické vycházky do okolí,
počet míst omezen, bližší info v kanceláři TYMY
23. 8. – 1. 9. 2019 – IGRANE Makarská riviéra –
ozdravný pobyt s TYMY, bližší info v kanceláři TYMY

atd. I všechny tyto nabízené činnosti si své příznivce
našly a celý program se bezezbytku uskutečnil. Podle
odezvy dětí k velké spokojenosti!
Doufáme, že s většinou z nich se potkáme i při našem pestrém letním programu.
Martina TYMY
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TYMY uskutečnilo jarní pobyt na Trojáku již po jedenácté
Na letošní jarní prázdniny připravilo SVČ – TYMY bohatou nabídku různých akcí. Již po jedenácté jsme uspořádali jarní pobyt dětí na Trojáku. Společně jsme prožili
kouzelný týden plný legrace a dobrodružství. Program byl
velmi pestrý, část dne byla věnována aktivitám na svahu
– lyžování a snowboardování pod dohledem zkušených
instruktorů. Odpoledne jsme strávili při různých aktivitách
v přírodě, hráli spoustu zajímavých her a také jsme vyrazili na rozhlednu Maruška. Téměř celý týden nás provázelo
krásné, slunečné, téměř jarní počasí.
Po celý týden byly děti rozděleny do dvou týmů – „Veverky na sněhu“ a „Sněžní vlci“. Kromě lyžování a dalších
aktivit na sjezdovce jsme si dosyta užili různých venkovních her a soutěží.
Učili jsme se chůzi s holemi – nordic walking, pracovali jsme s mapou, buzolou, hráli jsme si s padákem
a přetahovali se lanem. V programu také nechyběla táborová olympiáda se slavnostním ceremoniálem. Děti soutěžily v 6 disciplínách – lukostřelba, skok z místa, hod na
cíl, slalom, běh, dřepy. Nejlepší sportovci dostali na závěr
pravé olympijské medaile. Večery jsme si také hodně užili.

Naučili jsme se několik nových písniček s kytarou, zahráli
si spoustu společenských her, uspořádali jsme táborový
talent. Odehráli jsme také turnaj v bowlingu a nechyběl
ani závěrečný karneval. Pobyt na Trojáku rychle uběhl, jen
neradi jsme se v pátek loučili.
Naučili jsme se spoustu nových věcí, poznali nové kamarády a společně jsme si to zkrátka všichni užili !! Děkuji
všem dětem za jejich aktivitu a výbornou partu. Poděko-

vání si zaslouží také všichni
ti, kteří se na přípravě tohoto
jarního tábora podíleli. Děkuji také všem instruktorům.
Velký dík si zaslouží také pracovníci Ski areálu na Trojáku
a také personál hotelu na Trojáku za vzornou spolupráci.
Už teď se těšíme na jarní pobyt v roce 2020.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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Příprava na Večer bojovníků
Již počtvrté se Holešovští thaiboxeři připravovali
na Večer bojovníků v Thajském království. Tentokrát
v campu Talingngam na ostrově Koh Samui. Čtrnáct
dnů dvoufázových tréninků v blízkosti džungle a krás-

ných pláží uběhlo jako voda. Občas cestu na trénink
doslova a do písmene zkřížil had či velký ještěr, nebo
z pastvy uprchlý vodní buvol. Poslední dva dny patřily návštěvě Bangkoku, kde bylo povinností navštívit

zápasy na Rajadamnern stadionu, jednom ze dvou
hlavních svatostánků thajského boxu. 22. března
na Večeru bojovníků se uvidí, jaké ovoce tato náročná
příprava přinesla.

Holešovští rybáři hodnotili
V neděli 3. března se v sálku internátu Policejní školy uskutečnila výroční schůze Moravského rybářského
svazu z.s., pobočného spolku Holešov. Holešovští rybáři
hodnotili svou činnost v roce 2018 a plánovali hlavní
úkoly na rok 2019. Uplynulý rok byl pro rybáře úspěšný,
a to nejen v oblasti chovu a lovu ryb, ale i v realizaci rozsáhlých a nákladných prací při údržbě a obnově rybářsky
obhospodařovaných vodních ploch a toků. Hlavním problémem v rybářském hospodaření byli predátoři, kteří
poškodili část chovů ryb.
-kb-
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Atletika Holešov sbírá jeden úspěch za druhým
V letošní halové sezoně, probíhající od ledna
do začátku března, měli členové Atletiky Holešov napilno. Napříč věkovými kategoriemi, od mladšího žactva
po dospělé, se reprezentanti atletického klubu zúčastnili

téměř dvou desítek závodů, od krajského přeboru, přes
Mistrovství Moravy, až po Mistrovství České republiky,
na které se dokázali díky své výkonnosti nominovat Jan
Sedlář ve starších žácích a Matěj Eliáš mezi dorostenci.

Výčet nejvýraznějších úspěchů je třeba doplnit o bronzovou medaili Honzy Sedláře z Mistrovství Moravy starších žáků ve skoku dalekém, a o dvě medaile z halového
krajského přeboru mladšího žactva: Petr Greguš zvítězil
na technicky náročné trati 60 metrů překážek, Vendula
Miková ve stejné disciplíně získala vynikající 3. místo
mezi děvčaty.
Klub dokázal nejen díky těmto výsledkům úspěšně
navázat na předešlé období, a potvrdit, že Atletika Holešov není pouze spolkem, který zajišťuje volnočasové
aktivity pro tři stovky svých členů z řad dětí a mládeže
z Holešova a širokého okolí, ale dokáže své sportovce připravit pro konkurenceschopné soupeření na vrcholných
akcích.
Atletický klub je od ledna letošního roku zařazen
do systému tzv. Sportovních středisek. Zřízení střediska
je podmíněno splněním podmínek stanovených Českým atletickým svazem. Vytvoření poloprofesionálních
podmínek pro trenéry, působící u žákovských kategorií,
které s sebou zařazení do systému této podpory přináší,
je pro klub oceněním systematické činnosti, závazkem,
ale hlavně motivací do další práce!
Jakub Hřib, šéftrenér klubu

Včelínský dvojboj
Již druhý ročník závodu ve sportovní gymnastice
„Včelínský dvojboj“ se 27. 1. 2019 konal v Bystřici pod
Hostýnem. Zúčastnilo se jich celkem 120 závodnic
v osmi kategoriích. Také dvanáct gymnastek z oddílu
sportovní gymnastiky T. J. Sokol Holešov. Konkurence
byla veliká, ale i tak děvčata bojovala statečně a snažila
se předvést to nejlepší, co se během roku naučila. Poctivá dřina, píle a snažení tak přinesla své ovoce v podobě krásného umístění závodnic. Uznání si zasloužily
všechny, i ty, které zrovna na stupně vítězů nedosáhly,
ale jejich snaha a radost z dobrého umístění byly stejně
cenné, jako u ostatních.
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Kategorie č. 2 - 2. místo Ema Novotná,12. místo Emílie Sklenářová.
Kategorie č. 3 - 1. místo Darina Regentíková, 2. místo Monika Topičová.
Kategorie č. 4 - 3. místo Megan Březíková, 11. místo Kamila Janková.
Kategorie č. 5 - 1. místo Marika Regentíková, 8. místo Elen Mlčáková.
Kategorie č. 6 - 1. místo Eliška Janalíková, 3. místo Eliška Čudrnáková.
Kategorie č. 7 - 5. místo Karolína Vašutová.
Kategorie č. 8 - 1. místo Nikol Šimková.
Závodnicím gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchu v dalších závodech.
		
Michaela Regentíková,
T. J. Sokol Holešov

Výzva příznivcům
házené
S blížícím se výročím sta let házené v Holešově, žádá oddíl házené TJ Holešov všechny své
příznivce a širokou veřejnost, pokud mají písemné, fotografické či jiné materiály z historie tohoto sportu v Holešově, aby je zapůjčili
k přípravě archivních dokumentů. Kontaktovat pracovníky oddílu je možné na telefonním
čísle: +420 573 324 301, nebo naskenované
materiály zasílat na adresu: hazenaholesov1919@seznam.cz. Videa z historie oddílu
si můžete prohlédnout na stránkách YouTube:
„Házená Holešov - 1919“
Mgr. Libor Krejčí Předseda oddílu
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Významné milníky historie házené v Holešově:
Holešov - 1919 Studenti reálného gymnázia pod
vedením prof. Josefa Šváry se seznamují s prvními pravidly házené, avšak díky nedostatku porozumění se hráči
do žádných soutěží ani utkání nezapojují.
1920 Na jaře tohoto roku vzniká sportovní sdružení
gymnasia Neruda a jsou organizovány první pravidelné
tréninky na hřišti u nádraží. Pod vedením prof. Ladislava Jaroše začínají hrát házenou dorostenci Sokola, kteří
sehráli na podzim svá první utkání v Přerově a Hulíně.
Házená se ve městě těší velké popularitě a vznikají další
oddíly – Slavia, Orel, DTJ, AC Triglav, SK Holešov. Mezi
průkopníky házené patřili: F. Janovský, R. Janovský,
F. Pokorný, F. Stavěníček, F. Bakalík, F. Kubíček.
1921 Založena dívčí házená – SK Holešov ve složení: B. Dočkalová, Nosková, M. Dočkalová, Koudelková, Holínková, Onderková, Schwarzová, pod vedením
p. Hoffmannové – Zimmermannové. Zároveň vznikl židovský klub Zephyra a společná derby těchto celků byla
velkou sportovní senzací. Dívčí házená však v Holešově
velmi dlouhé trvání neměla.
1926 Nově založen oddíl SK Holešov, který měl
mužskou i ženskou složku a členové oddílu Triglav přestoupili do jeho řad. První utkání ve Zlíně proti SK Baťa
(za velké zimy porážka 2 : 6) ve složení: Absolon, Sobota,
Teplíček, Svačina, Balatka, Ostrý a Lusar. V následných
letech byla činnost oddílů házené ve městě značně omezená.

Polívka, Pachl, Lochman, Fuksa, Ludva, Šrubař, V. Konečný,
Mostýn, Žaloudek, Dočkal, Horlič, V. Bartošek, Z. Bobalík.
1944 Družstvo mužů obsadilo v Moravské lize po jediné porážce v Třebíči 1. místo a následná finálová utkání
o titul Mistra Čech a Moravy s vítězem české ligy: SK Holešov
– Ikar Kukleny (v Holešově před 5.000 diváky) 13:8 a 10:12
znamenala zisk Mistrovského titulu pro celek Holešova.
1943 a 1944 Dorostenci SK Holešov se stali Mistry
Moravy a v následném roce se pod vedením L. Ludvy
a prof. Old. Doležela stali Mistry ČSR.

1946 - Muži SK Holešov - Mistr ČSR

1939 - V dresu SK Holešov v té době nastupovali pánové: Hefka, Pachl, Fuksa, Bartošek V., Lochman, Bobalík, Polívka,
Mostýn, Matlocha, V. Konečný, Bobalík, Dočkal, Ludva, Šrubař, Žaloudek, Horžič
1939 Nový život do holešovské házené vnesli Polívka a Pachl, kteří se vrátili domů, když byly za války zavřeny vysokoškolské koleje. Do Hanácké župy se přihlásily
celky SK a Orel Holešov.
1940 Na návrh hráčů Polívky, Michálka, Lochmana
a Švagery byl výborem Sokola Holešov ustaven oddíl
házené. Celek si počínal velmi úspěšně a cenná byla
zejména vítězství nad celky Sokol Zlín 5:3, DTJ Moravská
Ostrava 4:3 a Staropramen Praha 6: 4.
1943 Vítězství v divizní soutěži a po úspěšné kvalifikaci celek mužů postoupil do Moravské ligy. Na úspěších se
v té době podíleli funkcionáři: J. Švagra, Absolón, Kohoutek,
F. Balatka, Němec, Kovařík, JUDr. Marek a arch. Volák a hráči:

1946 Muži SK Holešov – Mistr ČSR s právem Ludvy
nosit lvíčka na dresu. Od tohoto roku je Holešov stálým
účastníkem I. ligy ČSR. Z mistrovského celku 1944 odešel Matlach a celek rozšířili Hefka, Ludva, Mostýn, Cvek,
Jedlička a Glacner.
1951 Dorostenci Tatranu Holešov se stali Mistry
Moravy.

1958 Po dvou letech účasti ve druhé lize, opětovný
postup a návrat do elitní soutěže.
1959 Hráči Holešova se opět stali Mistry ČSR, zvítězili v první lize po 11 vítězstvích a dvou remízách, bez
jediného zaváhání na vlastním hřišti. Souběžně ženy
Tatranu Holešov účast v krajské soutěži.
1963 – 1973 Umístění celku v první lize ČR : 1961
– 3. místo, 1962 – 5. místo, 1963 – 10. místo a sestup
z nejvyšší soutěže. Končí poslední Mistři republiky Kotouček a Šamánek, výbor oddílu se rozhodl ukončit
éru národní házené a přejít na házenou mezinárodní.
Po složitých jednáních byl celek Holešova zařazen
do druhé ligy, následující roky se celek posílen o některé
zlínské hráče pohyboval v krajských soutěžích.
1964 Celek dorostu zvítězil v Krajském přeboru.
1969 Družstvo mužů startovalo v krajském přeboru.
pokračování v příštím vydání Holešovska

1959 - Hráči Holešova se opět stali Mistry ČSR
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Masopust v Kostelci u Holešova
Masopust, ostatky, fašank, končiny či obecně karneval, v Kostelci též zvaný medvědáři, neboť se jde
od domu k domu a vodí se medvěd, je slavnost, kterou
si kostelečtí nikdy nenechají ujít. Letos se sešli účastníci
v pestrých maskách brzy ráno, aby stihli všechny obejít.
Muzikanti sice přijeli s malým zpožděním, ale trumpetista hned vystřihl jásavý trylek, pantáta bubeník bouchl

do bubnu a průvod vyšel po vsi. Místní vietnamský majitel obchodu si je všechny vyfotil – ať v Hanoji vidí. Průvod končil po třinácté hodině, trylky muzikantům už trochu škytaly, ale roznést dobrou náladu a radost do domů
se opravdu povedlo. A protože do místní části Karlovice
je přece jen trošku dál, měli odpoledne vodění medvěda
karlovští svoje. Ti sice „živou“ muziku neměli, ale hasič-

ské auto (jinak plně funkční, s láskou udržované a vždy
připraveno zabránit velkému požáru), které je doprovázelo, vesele vyhrávalo jako trochu větší tranzistorák.
Jsme rádi, že se tato tradice udržuje, účastní se jí rodiče i děti, šíří se dobrá nálada a v dnešní nejednoduché
době přispívá ke sbližování lidí v obci.
Foto a text Šárka Andrlíková

Medvěda vodili také v Ludslavicích a Jankovicích

Nové hasičské vozidlo v Dobroticích a Tučapech
Za pomoci dotací z Ministerstva vnitra, Zlínského
kraje a spoluúčasti města Holešova se podařilo obnovit
autopark dobrovolných hasičů v Dobroticích a Tučapech.
Díky těmto finančním prostředkům jsme dostali do užívání vozidlo Ford Transit, který nahradil naši již dosluhující
Avii z roku 1992. Věříme, že nám nový vůz bude sloužit
v našich podmínkách víc než jednu desítku let a o něco
méně let nebudeme muset řešit každoroční boj s technickým stavem vozidla. Je to snad poprvé, co máme fungl
nové auto, a tak jsme tuto skutečnost nemohli nechat
jen tak bez povšimnutí, a na tuto počest jsme uspořádali
pro všechny členy a jejich partnery posezení. Na toto neformální posezení přijali pozvání i naši sponzoři a děkan
Jerzy Walczak, který nám slavnostně vozidlo požehná
během hodových slavností 22. června 2019 na Sádku
v Dobroticích. Byli jsme velmi rádi, že naše pozvání přijal
starosta města Holešova pan Mgr. Rudolf Seifert a slečna
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Ing. Marie Krajcarová, kterým patří největší poděkování
za zdárný průběh tohoto dotačního programu, na jejímž

konci stojí nový Frod Transit ve zbrojnici SDH Dobrotice
a v Tučapech. Za SDH Dobrotice Arnošt Kratochvíla - velitel

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - DUBEN
3. 4. 1949

Narodil se OLŠINA Miroslav, archivář. V roce 1967 maturoval na holešovském gymnáziu. Dálkově vystudoval v letech 1971 - 1973 archivnictví na FF UK v Praze. Od dubna
1971 do srpna 2011 pracoval jako archivář ve Státním okresním archivu v Kroměříži, v letech 1999 - 2011 jako jeho ředitel. Člen komise památkové péče a letopisectví,
jeden ze zakládajících členů společnosti Castellum a obnoveného Vlastivědného kroužku Holešov. Zájmové oblasti: - regionální historie, zejména Holešov a okolí (velká
sbírka historických fotografií); II. světová válka, dějiny protektorátu, domácí a zahraniční odboj; I. světová válka - Čsl. legionáři. Publikační činnost: „100 let požárního sboru v Rymicích“; „RYMICE 1353 - 2003“; „Českoslovenští legionáři okresu Kroměříž 1914 - 1920“; „Historie a současnost podnikání na Kroměřížsku a Holešovsku“; „Proměny
holešovského náměstí - i domy mají své příběhy“; „Holešovské ulice jak je známe i neznáme“. Scénáře a instalace výstav k 650. výročí obce Všetul (2008), k oslavám výročí
skladatele F. X. Richtra (2009). - 70. výročí narození

4. 4. 1944

Narodila se BAKALOVÁ Anna. Dlouholetá učitelka a ředitelka mateřské školy v Holešově a vedoucí dětského národopisného souboru Zrníčko, napsala knížku „Harmonická
cvičení jógy a sebepoznání pro děti i dospělé“ (2002) - o józe, akupresuře, léčivých rostlinách a zdravé výživě. - 75. výročí narození

5. 4. 1904

Ve Všetulích se narodil JECH František, architekt, pracovník Ústavu hlavního architekta hlavního města Prahy. († 2. 2. 1973 v Praze) - 115. výročí narození

23. 4. 1929

Zemřel ŽŮREK Karel, akademický malíř a restaurátor. Studoval Akademii výtvarných umění v Praze a u Jana Matějky v Krakově. Velký význam pro něho měly studijní
pobyty v Itálii a ve Španělsku. Namaloval mnoho portrétů (maršál Radecký, císař František Josef I., T. G. Masaryk), krajin a oltářních obrazů pro kostely (Kelč, Rokytnice
u Přerova, Halenkov atd.). Je pochován na hřbitově v Holešově. Pro kapli sv. Martina v Holešově vytvořil na přelomu 19. - 20. st. rozměrný oltářní obraz sv. Martina.
V letech 1890-1895 pracoval pro litografii Lamberta Klabusaye v Holešově, pro holešovské ochotníky maloval opony a dekorace. (nar. 12. 4. 1861 v Třeběticích) - 90. výročí
úmrtí a 158. výročí narození

14. 4. 1914

Narodil se REINBERGER Jiří, JUDr., varhanní virtuos, hudební pedagog a skladatel, znalec varhan. Základy klavírní hry získal doma, zdokonalil se v holešovské klášterní
škole u řádových sester Svatého Kříže. Holešovské gymnázium navštěvoval v letech 1925-29. Varhanní hru studoval na konzervatoři u Ed. Träglera (1932), kompozici
u V. Nováka (1938 - 40), pokračoval ve varhanní škole u B. Wiedermanna, G. Ramina a K. Straubeho v Lipsku. Právnická studia uzavřel r. 1945. Stál u vzniku Mezinárodních
varhanních mistrovských kurzů Akademie múzických umění v Praze (1969). Prosadil zavedení mezinárodní varhanní soutěže festivalu Pražské jaro. Byl světoznámým
varhaníkem, významně přispěl k prosazení varhan jako plnohodnotného koncertního nástroje. Vydal antologii „Čeští klasikové“, „Česká varhanní tvorba“. Odborný expert
pro stavbu varhan. V Holešově koncertoval u příležitosti oslav 700 let založení (15. 10. 1972). († 28. 5. 1977 v Praze) - 105. výročí narození

15. 4. 1944

Ve Fryštáku se narodil ZAPLETAL Česlav sr., PhDr. Pedagog, novinář, vlastivědný pracovník. Vyučil se autoopravářem, maturoval na SVVŠ (dnes gymnázium) ve Zlíně.
Vystudoval FF Palackého univerzity v Olomouci - bohemistika a dějepis. Vyučoval na Gymnáziu J. Žižky v Opavě, působil na Střední pedagogické škole v Kroměříži (jako
profesor a zástupce ředitele), poté přešel na Gymnázium L. Jaroše v Holešově. Kulturní redaktor v novinách Naše pravda a ředitel Okresního kulturního střediska ve Zlíně.
V letech 1985 - 1987 ředitel Okresního archivu Kroměříž se sídlem v Holešově. Pracoval v loutkovém a ochotnickém divadelním hnutí (jako herec, režisér a člen okresního
poradního sboru). Od r. 1977 vede fryštáckou městskou kroniku. Jeho bibliografii tvoří stovky příspěvků v periodickém tisku z oblasti umění, regionální historie, školství.
Pro veřejnost uskutečnil přes 300 přednášek z dějin naší i světové literatury, o osobnostech německé a židovské tvorby, exilové, samizdatové a legionářské literatuře,
pamětihodnostech a dějinách Zlínska a Holešovska. Působil jako předseda redakční rady měsíčníku Fryštácké listy, člen Zastupitelstva města Fryštáku a Společnosti
dr. Václava Renče (vlastivědného klubu) při Městské knihovně ve Fryštáku. Spolu se synem Česlavem Zapletalem se věnuje literární tvorbě. K vydání společně připravili
knihu „Fryštácká brázda vypráví“ (pověsti a příběhy z Fryštácka). - 75. výročí narození

21. 4. 1874

Narodil se KONEČNÝ Jan, profesor. V letech 1903 - 1924 působil na reálném gymnáziu v Holešově. Překládal z němčiny a s profesorem Františkem Malotou působili
ve vydavatelství Nová brána jazyků. Napsal „Slovenskou mluvnici pro české školy“ a „Čítanku pro české střední školy“. († 1945 v Brně) - 145. výročí narození

27. 4. 1984

Zemřel NOVÁK Vladislav. Dlouhá léta vedl v Holešově dechovou a taneční kapelu při Sdruženém závodním klubu. Provázel všechny společenské a kulturní akce ve městě.
Skládal také skladby, které se hrály v Československém rozhlase. (nar. 2. 8. 1910) - 35. výročí úmrtí

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holeosv.cz
tel.: 774 359 921

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

SLUŽBY V OBLASTI ÚDRŽBY A PÉČE
O ZELEŇ, ARBORISTICKÉ PRÁCE:
• výsadba stromů
• ořezy a ošetřování stromů
• likvidace
/náletových/ dřevin
• rizikové kácení

Tel.: 603 447 040

až

1500,500 - 1500Kč
Kč

KONTAKT: 733 576 487
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PŘÍSPĚVKY

Oblast náhradní rodinné péče

Kniha z knihovny

Oblast náhradní rodinné péče je v povědomí veřejnosti stále vnímána jako okrajová
či nevýznamná. Přesto je velmi potřebná a má obrovský smysl podílet se na zlepšení situace
každého z dětí, které prožily nehezké zážitky a traumata ve své původní rodině. Touto cestou
mají šanci zažít na místo mládí v dětském domově opravdový rodinný život s množstvím situací, které jinde než v rodině prostě nezažijí...
K 31. 12. 2018 bylo na holešovsku celkem 24 pěstounských rodin, v nichž vyrůstá 35 dětí ve
věku od tří do sedmnácti let. Zhruba 60% pěstounů tvoří prarodiče nebo jiní příbuzní dítěte. Pěstoun se stává součástí týmu profesionálů (pracovnice Městského úřadu – oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, doprovázející organizace, psycholožka,..), kteří jsou tu pro dítě a jeho další zdárný vývoj. Za své pěstounství jsou ohodnoceni i finančně v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich věku.
Pokud máte zájem o další informace k tématu pěstounské péče, můžete si domluvit nezávaznou schůzku na telefonním čísle 573 521 752 a dozvědět se víc. Mgr. Michaela Vaško,
vedoucí odboru SVZ, Jitka Chlupová, DiS. sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči

Naše knihovna Vám nabízí novou službu KNIHA Z KNIHOVNY
Jak funguje Kniha z knihovny:
1 Kupte online na https://www.knihazknihovny.cz/. Pokud zde vaše knihovna není, kontaktujte ji (nebo nám zašlete email na info@knihazknihovny.cz).
2 Vaše místní knihovna vám knihu objedná.
Objednávku zpracovává knihovna společně se svým nákupem knih do fondu.
3 Po doručení knihy do knihovny vám zašleme avízo k odběru.
Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže heslem (kód zašleme do mailu).
4 Přijďte si vyzvednou svou knihu do knihovny. Osobní odběr vždy ZDARMA.

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vychází 20. března 2019. Periodický tisk územního samosprávného celku.
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Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa
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e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz
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„Příjemné“ bydlení
Před 13 lety jsme si po dlouhém rozhodování zakoupili byt v novostavbě na Novosadech. Čekaly
nás dlouhé roky splácení hypotéky. Ale neváhali jsme. Prvních asi 10 roků se v novém bytě bydlelo
dobře. Pak nastal zvrat. Když se někteří původní majitelé bytů odstěhovali /jeden až do Čech/ a své byty
začali pronajímat. V dnešní době běžný jev. Byty přece musejí vydělávat!!! Pro nás se ale stalo bydlení
v našem bytě nesnesitelným. Poslední dva roky se např. v ložnici nedá větrat. Zkoušeli jsme otevřít okno
třeba ráno v 5 hodin, v poledne, v noci,... Pokud u okna nestojíte, do dvou minut máte kouř z cigaret
v celém bytě. Jestli jste alergik, máte smůlu. Tak přestanete větrat, ale v obrovských vedrech je to pohroma. Smířili jsme se s tím. Mysleli jsme si, že nic horšího nás už nemůže potkat. Omyl.
Další silní kuřáci si pronajali byt nad námi. Popel z cigaret se z mokrého prádla nedá sfouknout, rozmázne se, prát znovu. Navíc takové prádlo silně zapáchá. Tak se věšelo prádlo na balkon
v noci, kdy jsme předpokládali, že už všichni spí. A to jsme ještě pořád netušili, co „příjemného“
nás teprve čeká. Krátce po půlnoci nás probudil štěkot psa, dožadoval se vyvenčení. Bylo slyšet kroky, otevření balkonových dveří a zvuky, jako kdyby pršelo. Nepršelo. Z balkonu nad námi
stékala zapáchající tekutina přímo na rozložené prádlo. Určitě to nebylo poprvé. Okamžitě jsme
na podnájemníky zvonili, aby si šli balkon uklidit a znečištěné prádlo vzali k oprání. Dveře neotevřeli!!! Zlobíme se na majitele bytů, že „zapomněli“ své podnájemníky informovat o pravidlech
bydlení v činžovním domě. Hlavně když podnájemníci dobře a včas platí!!! A vy se s nimi dohadujte a stresujte se. Majitelé bytů, kteří roky splácejí hypotéku, mají holt smůlu. Vždyť se přece
mohou vystěhovat!!! Dokonce jsme vyvěsili papír s upozorněním na nástěnku. Někdo strhl. Čtyři
dny byl klid a opět stejný problém. Už si nevíme rady.
Autor si nepřeje být jmenován.

www.holesov.cz

INZERCE

Závod Sfinx Holešov aktuálně
obsazuje pracovní pozici

VÝROBNÍ OPERÁTOR/KA
Co Vám nabízíme?

• Nástupní mzda 16 000Kč (dle zapracování na pozici až 25 600Kč)
• Při nástupu na klíčovou pozici náborový příspěvek po uplynutí
zkušební doby 3 000 Kč
• Po zapracování na klíčovou pozici a setrváním v závodě Sfinx
6 měsíců příspěvek 6 000 Kč
• Měsíční bonus – odvíjí se od základní mzdy (1 600Kč – 3 840Kč)
• Příplatky za směnnost
• 7,5 hodinová pracovní doba
• Dotovaná strava – cena obědů, večeří (polévka + hlavní jídlo) 20Kč
• Roční příspěvek do programu Benefit Plus až 4 800Kč (wellness,
kultura, zdraví)
• Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění až 1 050Kč měsíčně
• Roční bonus 6,5% z roční základní mzdy, který je navázán na plnění
cílů závodu

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na
romana.machacova@cz.nestle.com nebo 724 420 689.

MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:

PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
25.000 - 35.000 Kč/měs.

Požadavky
Vzdělání min. SŠ s maturitou, výborné komunikační a organizační
schopnosti, samostatnost, spolehlivost, důslednost, aktivita, technické myšlení.

PRACOVNÍK DO VÝROBY
130 Kč/hod. + VÝKONNOSTNÍ PRÉMIE

Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme
Zámečník, opravář, popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou
Požadavky
Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního růstu, jeřábnický,
vazačský a řidičský průkaz VZV výhodou
Výkonnostní prémie, 25 + 1 dnů dovolené, roční odměny, volnočasové benefity,
příspěvek na dovolenou, věrnostní odměny, příspěvek na dopravu.
Očekávaný termín nástupu:
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Délka pracovního poměru:
Typ smluvního vztahu:
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Email:
Tel.:

Dohodou
Pravčice
HPP
Na dobu neurčitou
Pracovní smlouva
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Antonín Kozubík - vedoucí závodu
antonin.kozubik@wiegel.cz
733 124 148
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