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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vánoční strom už je na svém místě
Holešovská televize zahajuje vysílání

Vánoční strom už je na svém místě
Krásně rostený smrk, který městu Holešov nabídla rodina z Alexovic, je již umístěn
na svém místě - uprostřed náměstí Dr. E. Beneše. Je tedy takovým prvním vánočním
poslem, i když letos s menším předstihem. O instalaci stromu se opět postarala společnost Technické služby Holešov. V brzké době se strom dočká také vánoční dekorace
a rozsvícen bude 28. 11. 2020. Zda za doprovodu kulturního programu nebo vánočních
trhů, zatím není jisté, ale o veškerém vývoji budeme informovat.
Snad se epidemiologická situace bude i nadále zlepšovat a my se u stromu budeme moci v adventním čase scházet.
Hana Helsnerová

Slavnost broučků se vydařila
Velmi originálním a efektním způsobem vyřešilo Středisko volného času letošní Slavnost broučků.
Kvůli hygienickým opatřením bylo nutné upustit od
tradičního lampionového průvodu. Aby ale děti nebyly
o světélkování a uspávání broučků ochuzeny, vyjel jim
naproti osvětlený vláček, který všechny účastníky pozdravil. Dětem, které s lampiony a světýlky vyčkávaly
u svých domů, byly rozdány medaile a sladkosti, dočkaly
se náznaku sociálního kontaktu a mohly si zanotovat se
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známými večerníčkovými písničkami. Dle jiskřiček v dětských očích soudím, že se námaha a nesnadná organizace zcela nového formátu slavnosti vyplatila. Potvrdilo se,
že kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Velmi děkujeme SVČ Tymy, že našlo způsob, jak dětem
alespoň částečně tuto zvláštní dobu zpříjemnit a oživit.
Celkový dojem byl moc krásný a věříme, že se líbil i všem
zúčastněným.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

I letošní podzim přináší mnoho výzev a úkolů…
Vážení čtenáři Holešovska,
doba nouzového „covidového“ stavu stále trvá
a zřejmě se protáhne do prosince. Ale statistiky a čísla
o covid pozitivních občanech začínají být optimistická
a to nám dává naději, že by před Vánocemi mohlo dojít k rozvolňování. Naše společnost a země to skutečně
potřebují, protože škody, které první a nyní i druhá vlna
nákazy přinesly, jsou nejen výrazné v ekonomice a financích státu – i samospráv – ale také v oblasti společenské
a v psychice lidí.
Je třeba opakovaně ocenit ty, kteří se snaží přistoupit k současné epidemii zodpovědně a dodržují potřebná
opatření a tím přispívají k nešíření nákazy a poděkovat
těm, jež se starají, zaopatřují a léčí nemocné anebo se
angažují jako součásti dalších složek a pomáhají ostatním
v těžkých chvílích. Podobně si zaslouží velmi velké uznání
dobrovolníci a poté i ti, co pro druhé připravují rozptýlení na sociálních sítích a přináší radost i jiným způsobem.
Uvědomme si, že tato virová nákaza (jako i jiné) bude
v naší společnosti nadále a je jen na nás, jak ji zvládneme.
A myslím, že jsme ji schopni zvládnout a být optimisté.
Podobně jako naši předkové, kteří toho také mnoho nepříjemného museli prožít a vyřešit. Nenechme se zahanbit.
„Je snadné být klidný, když není s čím si dělat starosti, ale opravdovou zkouškou sebeovládání však je,
zda dokážeš zůstat vyrovnaný i za mimořádné situace.“
Christopher Paolini.
OPATŘENÍ K COVIDOVÉ NÁKAZE STÁLE TRVAJÍ
V době nouzového stavu - do odvolání - bude mít
městský úřad úřední hodiny v pondělí a středu 8 – 10
a 14 – 17 hod. V ostatní pracovní čas týdne je možno
se s pracovníky úřadu kontaktovat telefonem či e-mailem a řešit problematiku tímto způsobem nebo si domluvit schůzku individuálně. Spojení je na webových
stránkách města stejně jako rezervační systém – nyní
přehledněji přístupný.
Velmi přísný režim s omezeními stále platí v Centru
pro seniory i s problematikou uchránění přístupu nákazy
do zařízení, uzavřeny jsou základní školy - nyní už ale
kromě 1. a 2. ročníku - zavřeny jsou střední školy, rehabilitační centrum s bazénem, v nouzovém stavu fungují i
další úřady a některé služby a některé obchody. Mateřské
školy zvládly nepříjemné období velmi dobře a zaslouží
si poděkování a snad už jejich provoz nebude ničím narušován. Podobně jako patří poděkování 3. ZŠ za nouzový
provoz pro děti zaměstnanců v exponovaných oblastech,
městské i státní policii a všem zdravotníků, lékárníkům
i hasičům, jež i v Holešově situaci velmi dobře zvládli.
Tak i restauratérům (kteří prožívají neskutečnou krizi)
a obchodníkům, kteří dokázali udržet provoz v základních zásobovacích oblastech. Snad se vše začne uvolňovat a děti začnou chodit do škol.
„Dvě nejtěžší zkoušky na duchovní cestě jsou trpělivost čekat na správný okamžik a odvaha nebýt zklamaný tím, s čím se setkáme.“ Paulo Coelho.

INVESTICE A STAVBY MĚSTA
Jednou z mála oblastí, které nejsou až tak proticovidovými opatřeními zasaženy, je stavebnictví
a snad i další průmysl. Z tohoto důvodu město Holešov i správci sítí realizují řadu investičních akcí. První
část ulice Plačkov je již dokončena i s chodníčkem
ke 2. ZŠ, který by měl propojit školu s ulicí Plačkov,
a tím pomoci snížit dopravní zatížení Smetanových
sadů. Tedy, rodiče budou moci vodit děti i z ulice Plačkov (od sokolovny). Nové parkoviště u DPS na Novosadech je již zaasfaltováno a podobně jako na Plačkově
budou dokončeny zemní práce v okolí a také dodlážděny některé úseky parkoviště. Po rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) v ulici Partyzánská probíhá oprava
chodníku a předláždění a také bude vytvořen úzký pás
zeleně oddělující komunikaci. Tím bude zvýšena bezpečnost chodců. Dokončena je i oprava VO v ul. Tovární
„od Alberta“, probíhá rekonstrukce kanalizační sítě
v Grohově ulici (investor je VaK KM) a ulice tím bude
připravena pro následnou rekonstrukci městem.
Významnou investicí města je vybudování vodovodu v obci Količín. Práce probíhají dle harmonogramu a dodavatelská společnost komunikuje s občany
i s investorem, reaguje na všechny potřeby a tím
můžeme konstatovat, že budování této důležité sítě
probíhá bez výraznějších problémů. Uskutečnily se
i další menší investice a opravy (hřbitov, VO, chodníky
atd.) a ještě letos se chystá vybudování manipulační
plochy pro parkování za 1. ZŠ a MěÚ. Tím by tento prostor ulehčil parkování v centru.
KULTURA, ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ OBDOBÍ
V oblasti společenské, kulturní i sportovního setkávání současná doba nouzového stavu skutečně aktivitám nepřeje. Tak je tomu i v našem regionu. Můžeme
ocenit iniciativu všech, kteří připravují pro druhé rozptýlení nebo poučení po sociálních sítích anebo jako
např. SVČ TyMy uspořádalo místo průvodu broučků
průjezd ozvučeného holešovského Pacifiku městem.
Ale Městské kulturní středisko připravuje i letos výstavu betlémů a podařilo se ji naplánovat tak,
že proběhne v arkádách zámku a „za sklem“. Tedy bude
volně přístupná. Na náměstí Dr. Beneše již stojí holešovský vánoční strom (z Alexovic) a jak bylo plánováno,
bude rozsvícen i s novými prvky v sobotu 28. prosince
v 17.30 hodin (před první adventní nedělí). Připraveny
jsou nové prodejní stánky, které mají už i své provozovatele, a jakmile umožní opatření zahájit - byť s omezeným provozem - bude možno si na náměstí koupit
adventní občerstvení. Podobně je připraveno náměstí
sv. Anny a masné krámy, pokud bude umožněno uspořádat alespoň omezené vánoční trhy, město a MKS je
uskuteční podobně jako je holešovská základní umělecká škola připravena uspořádat i nedělní adventní
koncerty. A abychom se úplně neodchýlili od minulých

let, také holešovský novoroční ohňostroj zatím město
nezrušilo a jednoznačně počítá i s kluziště a jeho otevřením před Vánocemi. Tentokrát ale na Orelském hřišti. Snad alespoň sportovat na čerstvém vzduchu bude
možné...
VÝROČÍ A JEJICH PŘIPOMÍNKA
Podzimní období nám přináší několik důležitých
výročí. Poděkování si zaslouží všichni, co se zúčastnili
slavnostního, i když trochu omezeného připomenutí 102. výročí vniku samostatného Československa
28. října, vzpomínky na několika místech ve městě i regionu u příležitosti Dne válečných veteránů
11. listopadu a také setkání k uctění Dne svobody
a demokracie 17. listopadu. Je dobré si připomínat tato
data a události, které se k nim pojí, ale také to, že naši
předkové prodělali hrůzná období a museli překonat
mnoho těžkých a dokonce vážnějších údobí. K těmto
výročím a důležitým milníkům naší a evropské historie můžeme připočíst i události z 8. listopadu 1620
na Bílé hoře. Připomněli jsme si 400 let od potlačení
českého „i“ moravského stavovského povstání a všeho,
co se u nás - také v Holešově - dělo počátkem 17. století. Kolem bitvy a dalšího dění existuje mnoho legend
a polopravd a také křivd, nepochopení a dokonce zarputilosti. A snad i k tomu vznikl v Holešově na náměstí
sv. Anny Památník smíření. „Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů.“ Voltaire.
ROK 2021 A ROZPOČET MĚSTA
V současné době probíhá sestavování rozpočtu
města na rok 2021. Zatím se zdá, že by příjmy neměly být kritické, ale samozřejmě se vše bude odvíjet od
státního rozpočtu a daňové výtěžnosti. Z tohoto důvodu
bude město přistupovat ke všem oblastem obezřetně
a bude vyžadovat úspory u všech organizací. Již se ale
naopak ukazuje výrazný propad v nájmech a dalších
příjmech města a jeho organizací. Ale mezi priority
stále platí oprava rehabilitačního centra, komunikace
a chodníky, veřejné osvětlení (je skutečně velmi zanedbáno) a investice do odpadového hospodářství,
obnovy zeleně a prostředí, školství a zachování společenského, kulturního a sportovního života. A ještě
něco, doufejme, že se nadále bude dařit spolupráce se
Zlínským krajem a s jeho čerstvě novou reprezentací .
Milí Holešováci, přeji vám mnoho rozvážnosti,
pochopení, klidné podzimní a adventní dny a plno optimismu a radosti z veškerého konání. „Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat
a v co doufat.“ Joseph Addison. A PS: Moc prosím, nezapomínejte chodit nakupovat do holešovských obchodů
a obchůdků a restaurací!
Rudolf Seifert
Starosta
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Holešov zahajuje vysílání internetové televize
Projekt, o kterém město Holešov již delší dobu uvažovalo, se dočkal své realizace. S ohledem na dobu, kdy
je možné se setkávat prakticky jen online, se vysílání reportáží z našeho města jeví jako nejlepší možnost, jak
občanům i návštěvníkům města ukázat krásy různých míst i popsat aktuální situaci v kultuře, sportu, oblasti
investic a další. Rádi bychom si zachovali sociální kontakt a přinesli něco nového (i když Holešov svou televizi už jednou měl), proto zařazujeme do provozu novou platformu pro sledování reportáží. Zájemci mohou
od 20. 11. sledovat reportáže na odkazu www.holesovtv.cz. Každý může také přidávat své tipy na zajímavé reportáže, sdělovat nám, o jaký druh informací má zájem, případně nás přizvat k zajímavým činnostem, o kterých
by se mělo vědět. Věříme, že se tento projekt osvědčí a divákům se bude líbit. Úvodní video si můžete už teď
pustit v youtube kanálu města Holešova pod názvem Holešov TV promo.
Hana Helsnerová

Nezapomínejme, že „Svoboda není samozřejmost“
Modlitbou pro Martu byl 17. listopadu na náměstí
Dr. E. Beneše v Holešově zahájen krátký pietní akt, kdy
jsme v omezené míře a v komorním duchu poděkovali
za svobodu a připomněli si události z let 1989 a 1939.
Pan starosta krátce promluvil ke všem přítomným
a následně spolu s ostatními zapálil symbolickou svíčku.

Aktu se kromě veřejnosti zúčastnili někteří zastupitelé
a také zástupci holešovských spolků a klubů. Náměstím
se poté rozezněla státní hymna, která tento sváteční den
završila. Děkujeme všem za účast i dodržování vládních
nařízení.
Hana Helsnerová

Výpis z usnesení
z 6. zasedání ZM Holešova
Zastupitelstvo města Holešova schválila:
• uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby Holešov, s. r. o., o poskytnutí
dotace k úhradě provozní ztráty koupaliště v roce 2020
• dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s ČSOB na rekonstrukci
budovy krytého bazénu na Tovární ulici čp. 1081 v předloženém znění
• dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu Městského
úřadu Holešov dle předloženého návrhu
• rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého návrhu
• vyplacení odměn předsedům osadních výborů za výkon
jejich funkce v I. pol. 2020 dle předloženého návrhu
• Program regenerace městské památkové zóny v Holešově pro roky 2021-2025 dle předloženého a upraveného návrhu
• majetkové vypořádání pozemků po stavbě - Silnice
III/49010: Tučapy, mostní objekt
• poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova nad 50.000 Kč
dle zveřejněného programu pro poskytování dotací
v roce 2020 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL644/2020/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předloženého návrhu
Celé znění zápisu naleznete na úřední desce města Holešova.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa kurátor/ka sbírkových
a mobiliárních fondů muzea, výstavář/ka.
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Hasníková, tel.:
734 422 065, 571 160 881
Informace k výběrovému řízení www.
holesov.info

Holešovská firma získala prestižní mezinárodní ocenění,
předat jej přijede chilský velvyslanec
Enceladus jako jeden z měsíců planety Saturn
a také jako projekt společnosti SATTURN HOLEŠOV. Obojí je velmi úzce spjato s vodou a právě díky tomu získal
projekt svůj název. Enceladus je komplexní systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení
soustav domovních čistíren odpadních vod, provádění
dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další
související procesy. Produkované odpadní vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou po jejich vyčištění
dále využívány nebo vraceny zpět do přírody. Soustavy
čistíren odpadních vod jsou monitorovány a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště.
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Společnost SATTURN HOLEŠOV je držitelem řady
ocenění za technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí
a hospodaření s vodou v krajině. Mezi nejvýznamnější
ocenění patří „Vizionář 2019“ a „Inovace roku 2019“
za technologický projekt „Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“.
Na podzim letošního roku zazvonil jednateli společnosti SATTURN telefon, na jehož druhé straně se ozvalo
chilské velvyslanectví. K údivu a radosti všech zaměstnanců bylo oznámeno, že nadace Fundación Imagen
Chile vybrala systém Enceladus společnosti SATTURN
HOLEŠOV jako českého vítěze prestižní soutěže „Cena

Magalhãesova průlivu“. Tato cena má připomínat ducha
500letého Magalhãeského průzkumu oceňováním současných inovátorů z celého světa. Pořadatelé vyzdvihli
inovativní práci na systému Enceladus a jeho potenciální
pozitivní globální dopad označili jako ukázku stejné průzkumné a inovační síly, která inspirovala Magalhãesovu
výpravu před 500 lety. Cena bude osobně předána velvyslancem Chilské republiky v ČR p. Patriciem Utrerasem během veřejného ceremoniálu, který se uskuteční
v Holešově.
Zdroje: www.komunalniekologie.cz, www.enceladus.cz
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Nově opravený památník ve „Švehlových sadech“
Pomník Antonínu Švehlovi ve Švehlových sadech
a jeho odkaz
Město Holešov nechalo letos přes léto kamenickým
způsobem opravit torzo památníku Antonínu Švehlovi
v tzv. Švehlových sadech. Pomník byl postaven zřejmě
v roce 1933, kdy Antonín Švehla zemřel a byl i osazen
jeho bustou. Ta ale buď v době nacistické okupace, nebo
po roce 1948 byla odstraněna a skončila neznámo kde.
Na opravený sokl byla instalována replika původní
desky s nápisem, ale o vytvoření nové busty nyní město neuvažuje, především z finančních důvodů. Dalším
důvodem je možná i to, že není ve společnosti výraznější „poptávka“ po takové investici. To ale neznamená,
že pomník někdy nebude obnoven i s bustou. V plánu ale
je, že na zadní část soklu bude instalována malá vysvětlující deska o Švehlově osobnosti a jeho době.
Zajímavé také je, že památník vytvořili Antonínu
Švehlovi i obyvatelé Všetul – a to v roce 1935 (odhalen
16. 6. 1935). Navíc část celé lokality byla pojmenována
jako „Švehlovy nivy“. Dnes je místo trošku ukryto na hranici
současné průmyslové zóny (v katastru Všetul), ale i tento památníček město opraví a tím i základním způsobem obnoví.
Protože se v naší dnešní společnosti o Antonínu
Švehlovi mnoho neví a dnešním generacím toto jméno
„už asi nic neříká“, je dobré si říci:
Před pár dny jsme si připomněli 102 let od založení
samostatného Československa a politik Antonín Švehla
(15. 4. 1873 – 12. 12. 1933) spolu s Aloisem Rašínem,
Jiřím Stříbrným, Františkem Soukupem a Vavrem Šrobárem vyhlásil 28. října 1918 samostatný československý
stát. Ant. Švehla byl předsedou tří československých
vlád, předsedou agrární strany a hostivařským statkářem. Prezident Miloš Zeman mu udělil 28. října 2018 in
memoriam Řád Bílého lva za zvláště vynikající zásluhy
ve prospěch České republiky.

Antonín Švehla se narodil ve vsi Hostivař (dnes
Praha) v selské rodině. Vyučil se pekařem. V roce 1900
převzal po smrti svého otce rodinné hospodářství. Politicky se začal angažovat v devadesátých letech 19. století. Od roku 1902 byl místopředsedou Sdružení českých
zemědělců a v roce 1906 spoluzakládal časopis Venkov.
V letech 1908 až 1913 působil jako poslanec českého
zemského sněmu. Od roku 1909 byl v Agrární straně
předsedou výkonného výboru. Za 1. světové války byl
jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Účastnil se činnosti Českého svazu, od roku 1917 byl v popředí
Maffie a od července 1918 stál v čele Národního výboru.
V pondělí 28. října 1918 se podílel na vyhlášení
samostatného státu a stal se jedním z tzv. pěti mužů
28. října. Od 1918 byl poslancem Národního shromáždě-

ní, v letech 1918 až 1920 byl ministrem vnitra a podílel
se výrazně na vzniku a podobě československé ústavy
z roku 1920. V roce 1919 se stal předsedou Agrární strany a snažil se, aby její politika byla přijatelnou jak pro
velkostatkáře, tak pro drobné zemědělce. Švehla se také
podílel na vytvoření a následném fungování tzv. Pětky,
tj. mimoústavního orgánu koordinujícího činnost hlavních českých tzv. státotvorných politických stran.
Od roku 1922 byl předsedou celkem tří československých vlád, a to v obdobích 7. října 1922 – 9. prosince
1925 (1. Švehlova vláda), 9. prosince 1925 – 18. března 1926 (2. Švehlova vláda) a 12. října 1926 – 1. února
1929 (tzv. Panská koalice). Roku 1927 odmítl kandidovat na funkci prezidenta a podpořil kandidaturu T. G.
Masaryka. V roce 1929 se z důvodu zdravotního stavu,
s nímž měl dlouhodobé komplikace, stáhl z politického
života. Přesto však nadále zůstal předsedou Agrární strany. Pohřben je na Hostivařském hřbitově.
Švehla byl znám jako schopný politik a mistr kompromisu. Na rozdíl od většiny významných politiků své
doby neměl akademické vzdělání, své znalosti získal
samostudiem a vynikal v řešení praktických politických
otázek. A zajímavé je, že se svou popularitou vyrovnal
T. G. Masarykovi – v té době, samozřejmě.
Výroky A. Švehly: Vyhlášení samostatnosti: Nikdo
nic nevěděl napřed. Na to není matematika – na to je
nos. První republika: *Politika je krásná, ale ze všech
nejkrásnější je politika československá. Protože je tak
těžká. *Politika je pravé umění, větší než sochařství.
Hlína a kámen se nebrání, ale já musím brát do rukou tu
křečkovitou lidskou náturu a hníst ji, modelovat ji. A ona
se vzpouzí, prská, škrábe: musím ji hladit i škrtit, abych ji
mohl zformovat. A co z ní chci udělat? Stát!
Rudolf Seifert

Novinky na holešovském hřbitově
Letošní divná doba, způsobená koronavirovou pandemií bohužel ovlivnila i připomínku našich zemřelých
blízkých, tedy Dušičky, správně svátek Všech svatých, nebo
též Památku zesnulých. Lidé se přece jen trošku báli větších
kontaktů, ale na druhou stranu ani obavy nezabránily udělat nádhernou dušičkovou výzdobu hrobů, ani rozsvícených
svíček nebylo o moc méně, než v jiných letech. Komplikaci
pro občany, starající se o výzdobu hrobů mohly způsobit
zemní práce, které od září přerušily dopravu po Grohově –
hřbitovní ulici, nakonec ale vedení města Holešova zajistilo,
aby byly tyto práce přerušeny a od 27. října do 2. listopadu
byla doprava na obslužné dopravní spojnici hřbitova obnovena, takže zájemci mohli dovést květiny i těžké květináče
a věnce až před vchod do hřbitova.
Nezaspaly ani Technické služby Holešov, které se
o holešovské hřbitovy (katolický a malý protestantský)
starají a této činnosti přikládají velký význam. V letošním
roce zrekonstruovaly schodiště k obřadní síni. Velmi se tak
zlepšil celkový dojem z holešovské obřadní síně a Technické
služby Holešov budou i v dalších letech pokračovat v její
rekonstrukci. Velmi se osvědčilo zřízení „společného hrobu
města Holešova“. Jedná se o pietní místo, ve kterém jsou

ukládány urny, o jejichž vyzvednutí neprojeví jejich příbuzní zájem a urny jsou uloženy ve prostorách hřbitovní správy.
Podle vyjádření jednatele Technických služeb Holešov pana
Libora Lišky bylo v letošním roce uloženo do společného
hrobu města Holešova 14 uren. Na jednu stranu je rela-

tivně vysoký počet „bezprizorních“ uren ostudou zejména
blízkých oněch zemřelých, na druhou stranu se ukazuje,
že zřízení společného hrobu bylo ze strany Technických služeb záslužným a veskrze pozitivním krokem.
KB
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Pomoc seniorům a potřebným spoluobčanům v době epidemie
V důsledku epidemiologických opatření a především k zamezení šíření virové nákazy Covid 19 dochází
stále k zpřísňování karanténních opatření. Proto je třeba
zamezit samotnému šíření nemoci mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a společností. Velmi důležité je i to,
aby se pozitivně testovaní občané nebo lidé v karanténě
nemuseli pohybovat na veřejnosti kvůli zajištění svých
„životních“ potřeb (především nákupy základních potravin, léky a hygienické potřeby aj.). Dále představujeme v textu možnosti nabízené pomoci občanům v této
aktuální situaci.

SKAUTSKÁ POMOC
Členové holešovského skautského hnutí a místní organizace podobně jako na jaře - v rámci dobrovolnických
aktivit - pomáhají potřebným lidem a seniorům s nákupy, dodáním nutných léků a dalších pro život důležitých
věcí (pošta, dokumenty, hygiena apod.).
Občané našeho města a místních částí, lékaři, lékárny a popř. úřady (Úřad práce aj.) se mohou obracet na telefon: 800 200 007- přímé tel. číslo na skautskou pomoc.
Zpracovala za město Holešov: Michaela Vaško

Kontakty na pracovníky města Holešova a MěÚ Holešov
Spolupráci a pomoc potřebným lidem koordinuje i nadále
město Holešov a Městská police Holešov a další odbory úřadu, na které se v případě dotazů a potřeby můžete obrátit:
Spojovatel Městské policie Holešov a města – 24 hod. denně tel.: 573 521 111
Mgr. Rudolf Seifert, starosta města: 724 030 893
Ing. Marie Krajcarová, krizové řízení: 724 190 786
Mgr. Michaela Vaško, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví: 734 422 061
Bc. Radka Lasovská, soc. pracovnice: 603 291 534
Bc. Tomáš Jandal, DiS., soc. pracovník: 731 670 652

Senior taxi města Holešova
Město Holešov provozuje službu Senior taxi za
spolupráce s Okay Taxi Zezulková Iveta. Služba Senior
taxi slouží občanům starším 65 let a držitelům průkazu
ZTP a ZTP/P. Ceny jsou tyto: po Holešově 50 Kč, do Všetul
50 – 70 Kč (individuálně dle konkr. místa), do Dobrotic
a do Žop 70 Kč, do Tučap 80 Kč, do Količína 90 Kč. Z těchto uvedených částek zaplatí držitel průkazu Senior taxi
pouze polovinu, zbývající část hradí město Holešov.
Objednání služby Senior taxi probíhá po předchozí domluvě s provozovatelem taxi služby, a to vždy
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alespoň 1 den předem, do 18 hod. na tel. čísle 774
444 755. Potvrzení (průkazky) k Senior taxi a také lístky na jízdy i nadále vydávají pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, budova MěÚ Holešov, Tovární 1407 ve dnech úředních hodin pondělí a středa od
8:00 – 10:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod. Pro snadnější
vyřízení průkazky a lístků k Senior taxi doporučujeme
objednání předem u sociálních pracovníků na číslech
573 521 756 nebo 573 521 893.
Zpracovala za město Holešov: Michaela Vaško

www.holesov.cz
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Pietní akt ke státnímu svátku
V letošním roce jsme svědky těžkých zkoušek, které
dennodenně musí každý z nás absolvovat. Svědectvím
doby jsou nejen roušky, ale i fakt, že není umožněno se
stýkat se svým okolím a blízkými. I v této době je ale
potřeba si připomínat důležité mezníky naší historie.
Obzvláště, jde-li o tak důležitou událost, jakou je vznik
samostatného československého státu.
I letos jsme se tedy, za dodržování přísných hygienických opatření a v komorním duchu, přišli poklonit
k památníku T. G. Masaryka a alespoň krátce vzpomenout. Jelikož se občané Holešova nemohli pietního aktu
zúčastnit, dovolujeme si projev pana starosty sdílet
i touto formou. Děkujeme všem, kteří samostatně položili věnce a květiny k nohám našeho prvního prezidenta
a děkujeme také výsadkovým veteránům, kteří tradičně
při krátkém pietním aktu drželi čestnou stráž.
Hana Helsnerová
PŘIPOMÍNKA VZNIKU ČESKOSLOVENSKA V NEJEN
OMEZENÉ MÍŘE
Vážení občané našeho města, místních částí a našeho
krásného regionu,
v letošním roce se naše země, Evropa a svět nachází
ve velmi složité situaci a virová epidemie převrací naše
životy. V krizi se ocitají snad všechny oblasti fungování společnosti a dochází i k ohrožení samotného života
mnoha našich spoluobčanů. Situace je skutečně vážná,
nejednoduchá pro rozhodování a směřování současného dění. Navíc již nyní dobře víme, že se toto vše odrazí
na vývoji naší země, ekonomiky a dalších důležitých oblastí na dlouhá léta. Prožíváme tedy těžkou dobu, kterou
ale musíme překonat. Nezbývá nám nic jiného, podobně
jako našim předkům v jiných vážných údobích nebo dobách hrozby úplného existenčního zániku našeho národa.
Připomínáme si nejvýznamnější státní svátek. Je to
skutečně významný den pro naše národy, který zformoval
zemi a od roku 1918 máme samostatnou a svobodnou
republiku. Víme ale, že i s několika nepříjemnými a velmi
kritickými obdobími. Dvě z nich byly tragické, především
doba protektorátu, a poté krutá 50. léta minulého století.
Ty jsme si ale s přispěním agresivní rozpínavé mocnosti
způsobili především sami.
Protože nyní prožíváme také velmi složité údobí a některé oblasti naší společnosti procházejí těžkou zkouškou,
bylo by dobré si připomenout i minulá období a věřit, že
náš národ a naši lidé i tuto situaci zvládnou. Neměli bychom tedy zapomenout na minulé krize a špatná období
a navíc si z nich vzít ponaučení a s pokorou se snažit zvládnou i současnou nepříjemnou a napjatou dobu.
Letos si 28. října připomínáme vyhlášení samostatného československého státu z roku 1918 již po sto
druhé. V historii naší země prošel tento den mnoha omezeními a vznik Československa se i mnohokrát nepřipomínal. Ale pro celospolečenskou epidemii je to poprvé za
těchto 102 let.
Naši předkové nemohli „oslavit“ tento den v roce
1938 za tzv. druhé republiky, potom za nacistické okupace
(v r. 1939 se do lidí střílelo) a pak od roku 1948 dokonce
čtyřicet let (s malou přestávkou v r. 1968 a 69). Tento den
byl tehdy připomínán jako Den znárodnění a od roku 1970

i jako Den federace – tehdy vznikla federativní Československá socialistická republika.
Až od roku 1988 bylo datum oficiálně připomínáno
už i jako Den samostatnosti Československa. Jenže to se už
tehdejší socialistická společnost otřásala svým rozkladem
a protirežijními demonstracemi. Ty vyvrcholily 17. listopadu 1989. A od následujícího roku je 28. říjen nejdůležitějším československým a českým státním svátkem a je
pravidelně připomínán v mnoha městech a hlavně v Praze
prezidenty republiky.
Letos je skutečně situace odlišná a pro velmi nepříjemnou a krizovou epidemiologickou situaci způsobenou novým virem covid jsou setkání rušena nebo omezována a svátek si můžeme připomenout jen ve velmi
omezené míře.
Vážení spoluobčané,
naše země byla v různých dobách semknuta, ale také
mnohdy až hluboce rozdělena. Starší generace v tento
den v soukromí svých rodin a mezi přáteli vzpomínala na
ideály, na kterých byla po první světové válce založena
a dvě desetiletí budována republika. Trápili se tím, že jsme
si suverenitu a samostatnost neudrželi a že byl u nás po
roce 1938 a následně i po r. 1948 nastolen kurz, který
nás zavedl úplně jinam. Nyní již žijeme třicet let v úplně
odlišných společenských podmínkách - a to díky spojování
Evropy, především té na západ a kolem nás - a snad i vlastnímu respektování principů demokracie. Proto doufejme,
že ke vzniku dalšího a nového hlubokého příkopu dělícího
naši společnost nedojde.
Vzpomeňme všechny, kteří se spolupodíleli na založení našeho samostatného a demokratického státu – to
jsou organizace typu Sokola, legionáři, osobnosti Tomáše
G. Masaryka, Edvarda Beneše, T. R. Štefánika, ale i osobnosti domácího odboje. Mezi nejvýznamnější patří Alois
Rašín, Karel Kramář, anebo také aktivní politik - Antonín
Švehla. Vícenásobný ministerský předseda, ministr vnitra
a agrárník, který má i v Holešově památníček v tzv. Švehlových sadech. Mj. zatím sice opravený podstavec, ale je nedokončený, protože jeho busta byla neznámo kdy a kým
po roce 1939 odstraněna.

Nyní jsou ve vedení naší země, v orgánech její správy i samosprávy lidé, kteří prošli demokratickou volbou.
Přesto je třeba se ptát, proč jsme i dnes svědky toho, že je
naše země charakterizována výrazným neklidem a náladami nespokojenosti. Nedůvěra k politikům a ke státním
a ústavním institucím opět narůstá. Příčin tohoto stavu
je jistě více, ale v dnešní době především ta pandemická a s tím související hrozící likvidace některých oblastí
ekonomiky a tím ztráty životní úrovně. Mnohé je možná
důsledek nevyzrálosti, nedůslednosti, krátkozrakosti,
lehkomyslnosti a snahy o získání moci za každou cenu
a tím i svého prospěchu. Ale asi nám chybí i ohleduplnost,
pochopení a sounáležitost či celková připravenost na krizová období a převzetí osobní zodpovědnosti s uměním
se rozhodnout.
Jak bude naše republika vypadat např. při stopátém
výročí, není snadné odhadnout. Kdybychom nevycházeli
jen z našich současných pocitů, za určující nepovažovali
zlobu, závist a agresivitu z internetových a hospodských
diskuzí nenaslouchali těm, kteří naříkají, ale naopak těm,
co jsou hrdí na to, co jsme za poslední století vykonali, kteří
k tomu s nasazením přispívali a přispívají, potom bychom
mohli být i nyní optimisté. Nenechme se tedy znechutit
vzteklými a závistivými křiklouny a internetovými pisálky,
kteří pouze znehodnocují práci druhých. Važme si lidí, kteří
v životě něco dokázali, a snažme se jejich práci ocenit.
Nyní prosím oceňme všechny zdravotníky a pracovníky nemocnic a ordinací, sociálních zařízení, terénních služeb a dobrovolníky, ale také hasiče a jejich sbory, policejní orgány – jak ČR, tak městských
policií – ochotné prodavače a všechny další, co
v dnešní době dbají na zajištění chodu společnosti
a pořádku. I všechny, kteří nepodléhají panice, snaží se nadále rozvíjet a udržovat ekonomický, společenský a kulturní chod společnosti a státu.
Mnoho zdraví, štěstí a pohody do celého podzimu...“
S úctou
Rudolf Seifert
starosta
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Záhada Hankeho ulice
Všímaví Holešováci si zřejmě uvědomují, že levá
strana Hankeho ulice (směrem od Přerovské na Holajku, kolem vchodu do židovského hřbitova) je poněkud
zvláštní. Ještě před dvěma desítkami let byla tvořena
sice velmi starými, ale překvapivě standardizovanými,
prakticky stejnými domky. Jsou vždy dva opřené o sebe,
každý má pultovou střechu, ale dohromady dvojice
domků tvoří vlastně střechy sedlové. V současnosti už
některé z těchto domků byly zbourány a často dvojdomek nahrazen jedním moderním domkem se sedlovou
střechou (na některých z nich se projektanti opravdu
vyřádili a zavedli k nám třeba španělské motivy), pořád
si ale tato strana ulice ponechává určitou atmosféru.
Starší holešovští historikové se domnívali, že tyto domky nechala vybudovat pro zaměstnance holešovského
velkostatku či zámku hraběnka Erdodyová (vnučka posledního Rottala, hraběte Františka Antonína) někdy na

přelomu 18. a 19. století. Ale už na translokačních (separačních) plánech Holešova z roku 1727, které sloužily
k oddělení křesťanského a židovského obyvatelstva, jsou
v tomto místě zakresleny dvojdomky, pravděpodobně
stejného charakteru, které navíc podle těchto plánů
byly obydleny křesťany (zatímco kolem nich se prostíralo prakticky čisté židovské osídlení. Současní historici
proto vytvořili teorii, že tyto domky mohly vzniknout
podstatně dřív – třeba už za prvního hraběte z Rottalu, Jana (zemřel 1674), za jehož vlády prožíval Holešov
velkou hospodářskou konjunkturu. Pokud by to tak bylo,
byly by holešovské „rottalovské“ domky zřejmě nejstarší
„dělnickou kolonií“ standardizované výstavby nejen
v českých zemích, ale i v Evropě. Velkou naději jsme proto vkládali do dendrochronologického průzkumu, který
jsme mohli provést v říjnu letošního roku v domku č.p.
763. Ten byl totiž mnoho let neudržován a vinou zatékání (celý je z nepálených cihel) se zřítil jeho roh a odhalily
se tak dřevěné konstrukce pozednic, zapracovaných do
zdiva domku. Nyní vlastní domek nový majitel a plánuje
jeho obnovení v původní hmotě. Dendrochronologický
průzkum, spočívající ve vzájemném porovnání vztahů

tloušťky jednotlivých letokruhů s časovými řadami letokruhů v daném dřevě (jednalo se o celkem pět jedlových
trámů) uskutečnil jeden z nejlepších odborníků v ČR,
ing. Tomáš Kyncl za asistence pracovníka Národního
památkového ústavu Mgr. Jana Štětiny. Obrovským překvapením bylo, že všechny trámy z konstrukce krovu i zdí
pocházejí z roku 1842 – jsou tedy podstatně mladší, než
translokační plány, ale i než byla vláda hraběnky Erdodyové. Proč tomu tak je, nevíme. Nelze vyloučit, že buď
tento dům, nebo možná i celá fronta těchto domů byla
někdy v 19. století zbourána a znovu postavena po roce
1842. Řešení by mohl poskytnout dendrochronologický
průzkum trámů některého z dalších zachovaných „rottalovských“ domků. Ale i přesto jsou tyto standardizované
domky, i pokud vznikly až po roce 1842, skutečným
unikátem – za nejstarší dělnickou kolonii v České republice je považována tzv. Theresienthal ve Františkově nad
Ploučnicí (okres Děčín), kde kolonie vznikla v roce 1869!
Jsou tedy holešovské „rottalovské“ domky starší nejméně
o 27 let (ne-li o mnohem víc)! Škoda jen, že tento, bohužel památkově nijak nechráněný unikát, postupně mizí.
Karel Bartošek

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Připnuté vlčí máky a nasazené roušky
Také památku válečných veteránů jsme uctili nejen
vlčím mákem na klopě ale také s rouškou na ústech. Při
pietních aktech, kdy byly položeny květiny k pomníkům
padlých, jsme si v komorním duchu připomněli podstatu tohoto památného dne. Nelze z historie vymazat
nešťastné chvíle, kdy v bojích padali vojáci, nelze tyto
historické mezníky opomínat, můžeme pouze vyjádřit
poctu a vzít si ponaučení do dnešních dnů. Buďme šťastní, že žijeme v míru a snažme se také veškeré konflikty
eliminovat nebo řešit mírovými prostředky.
Památka válečných veteránů byla uctěna vedle Amerického parku i na dalších místech. U pomníků ve Všetulích,
Količíně, Rymicích, Tučapech, Dobroticích, či u policejní
školy a 1. Základní školy Holešov. Při pietních aktech byly
položeny květiny k těmto pomníkům a zapálena svíčka.

A proč právě vlčí máky?
O symboliku vlčího máku se nevědomky zasloužil
vojenský lékař podplukovník John McCrae z kanadského Ontaria, který v první světové válce sloužil v Evropě.
Ačkoliv byl vojenským chirurgem, na útrapy a bolest
raněných vojáků si nemohl zvyknout. Svoji bolest mírnil
psaním básní.
NA POLÍCH VE FLANDRECH
PŘEKLAD BÁSNĚ JOHNA MCCRAE
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svojí píseň řvou.

Městské kulturní středisko se připravuje
na příští turistickou sezonu
Letošní rok je pro kulturu a cestování velmi nepříznivým obdobím. Mnoho akcí
i výstav bylo k veliké škodě zrušeno. O to pilněji pracují zaměstnanci MKS a připravují
velmi pestrý program na příští rok. Z výstav, na které jsou v plánu, můžeme zmínit
například letos neuskutečněnou výstavu replik, faksimilií a mystických památek
lidstva nazvanou Největší záhady a tajemství světa. Tu by měla doplnit dětská výstava s názvem „Leonardo“, interaktivní výstava pro děti ze světa umění a vynálezů
slavného Leonarda da Vinciho. Těšit se můžete na hravé seznámení se s vynálezy,
uměním a vědeckou prací tohoto italského tvůrce, které před více jak 500 lety předběhly dobu svou genialitou. Interaktivní exponáty umožní sestavovat anatomické
modely, prověřit funkčnost mechanických strojů, budovat geometrické struktury
či vynálezcův přenosný most, obdivovat model Leonardova slavného obrněného
vozidla, reprodukovat malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským mužem či digitálně upravovat a promítat obrazy slavné Mony Lisy. V řešení je také výstava Jindřicha
Štreita, který v příštím roce oslaví půlkulaté životní jubileum. Jednat by se mělo
o cyklus fotografií z vězeňského prostředí. Výstavní a kulturní plán pak doplní expozice spojené s Festivalem židovské kultury nebo dlouhodobá oslava výročí Městské
knihovny. K hudebním a divadelním produkcím budou informace zveřejněny později
s ohledem na vývoj epidemiologické situace.
Hana Helsnerová

My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských.
Náš boj však zase jiní převezmou.
Do vašich rukou dáme my teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou
na polích flanderských.
zdroj: web Ministerstva obrany
Hana Helsnerová

Musica
Bohužel, kvůli současné situaci a vládním nařízením a také s přihlédnutím k ochraně zdraví jak Vás, posluchačů tak i interpretů, jsme nuceni zbylé plánované koncerty
podzimní řady zrušit.
Kromě „Carmina Vetera“ je to koncert 20. listopadu „Dopisy“ Lenky Nové a Petra
Maláska a „Koncert k Hvězdě betlémské“ Zuzany Lapčíkové 13. prosince.
Chtěli bychom vás ujistit, že všechny neuskutečněné koncerty – týká se to především programu „Kouzlo opery“ se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou a Filharmonií
B. Martinů Zlín původně plánovaného na 28. října a baletu „Carmina Vetera“ – se budeme snažit zařadit v příštím roce.
Pokud jste zakoupili permanentky v Městském informačním centru v Holešově,
je možné je vrátit po jeho otevření přímo tam. Za permanentky bude vrácena alikvotní
část ceny za nerealizované akce.
Vstupenky na jednotlivé odložené koncerty zakoupené přes internetovou síť „Ticketportal“ ať již přímo e-shopu či v Městském, informačním centru, zůstávají v platnosti a uplatní se na těchto koncertech. Termíny těchto odložených koncertů mohou
být oznámeny až ve chvíli, kdy bude opět umožněno jejich konaní. Spolu s Vámi a také
s umělci si přejeme, aby brzy skončily důvody všech těchto restrikcí.
Velmi nás mrzí nás tyto komplikace, děkujeme vám za přízeň a podporu a těšíme
se opět na setkávání při koncertech MUSICA Holešov ve „zdravějších“ časech.
Organizátoři MUSICA Holešov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Daniel Chromik – Kamila Jamborová
Jaroslav Vrubl – Petra Mikušková
Tomáš Bělaška – Dagmar Urbanová
Martin Gába – Martina Schneiderová
Roman Surý – Veronika Pavelková
Radek Sovadina – Beáta Smýkalová
Josef Hanispák – Gabriela Bolková
Jaroslav Návoj – Veronika Bednaříková
Petr Konečný – Eliška Pitrunová
David David – Markéta Tisa
Karel Raclavský – Lenka Strachotová
Radek Zábojník- Iva de Bari
Milan Helekal – Hana Štefková
Petr Mlčoch – Soňa Tulisová
Lukáš Mrázek – Zuzana Kopečná
Martin Palla – Věra Humlová
Tomáš Brůček – Hana Tomšů
Radek Minařík – Ivana Karásková
Miroslav Janál – Lucie Bardodějová

Filip Mikulášek – Anna Svačinová
Jan Sklenář – Lucie Byrtusová
Michal Tobolík – Erika Jakubcová
Tomáš Petružálek – Vendula Baubachová
Radim Priekopa Vendula Kolářová
Michal Klvaňa – Jitka Metelová
Karel Růžička – Lenka Slatinská
Martin Darebník – Petra Nedbalová
Milan Bažan – Monika Konečná
Lukáš Smékal – Petra Křížková
Jakub Janošek – Barbora Jelšicová
Zdenek Doleželík- Božena Vaňková
Jakub Křapa – Jana Podzemná
Josef Šimek – Gabriela Fialová
Jiří Janiček – Michaela Kučerková
Jiří Vaňhara – Lucie Petružálková
Petr Šafařík – Lucie Kačorová
Jaroslav Konečný – Markéta Šestáková
Josef Kučera – Jana Hlobílková

Poděkování pro CPS Holešov
Dne 24. 10. 2020 nás opustila naše sestra, teta a prateta, paní Drahomíra
Fišerová z Fryštáku.
Poslední léta strávila v kolektivu seniorů v hezké atmosféře a obětavé péči
pracovníků Centra pro seniory v Holešově.
Chceme touto cestou poděkovat paní ředitelce Ing. Janě Šťastné, všem zdravotníkům, sestřičkám, klíčovým a sociálním pracovnicím a ostatním zaměstnancům CPS Holešov za jejich práci a vstřícný přístup, zvláště v aktuálně složitých
podmínkách.
Přejeme hodně zdraví a sil do další práce.
			
Libuše Šišková s rodinou

ÚMRTÍ
Vlasta Štěpáníková – Holešov
Josef Brázdil – Holešov
Františka Pastrnková – Holešov
Jaroslav Pařenica – Holešov
Kamila Mišechová – Holešov
Jitka Barotová – Dobrotice
Helena Pavlasová – Holešov
Marta Češková – Holešov
Miroslav Kovář – Holešov
Jarmila Petrskovská – Holešov
Marie Daňková – Holešov
Vladimír Zapletal – Holešov
Libuše Hlobilová – Holešov
Helena Matušková – Holešov
Helena Vlčová – Holešov
Petr Navrátil – Žopy
Jaroslav Holemý – Holešov
Libuše Kadlecová – Holešov
Vladimír Prášil – Holešov

Bohumil Šindelek – Holešov
Věra Kubaníková – Holešov
František Janalík – Dobrotice
Marie Filipíková – Holešov
Anna Skalická – Holešov
Jan Kubaník – Holešov
Josef Bakala – Hoešov
Miroslav Vizner – Holešov
Karel Balcárek – Holešov
Marta Ludková – Holešov, č. Tučapy
Milada Pospíšilíková – Holešov
František Vaculík – Hoelšov
Anežka Navrátilová – Holešov
Jozef Tóth – Holešov
Jiří Pražma – Holešov
Marie Vrlová – Holešov
Marie Podškubková – Holešov
Zdeňka Hlobilová – Holešov
Drahomíra Fišerová – Holešov

Kniha z knihovny
Vybíráte a objednáváte už vánoční dárky pro své blízké?
Nebo si děláte radost sami a zásobujete vlastní knihovnu?
V obou případech chceme upozornit na službu Kniha z knihovny. Při výběru knih prostřednictvím tohoto portálu
ušetříte za poštovné, protože knihy budou doručeny
se zásilkou, kterou objednáváme my do Městské
knihovny v Holešově! Vyzvednout si je pak můžete
po předchozí domluvě.
Více informací na www.
knihazknihovny.cz

Moravský cukrářský šampionát
Loňské červnové číslo Holešovska
informovalo čtenáře o udělení nejvyššího gastronomického vyznamenání Asociace kuchařů a cukrářů České republiky
občanu Holešova Ing. Václavu Formanovi. V dnešní době pandemie Covid-19,
která nepřeje pořádání kuchařských
a cukrářských soutěží, se podařilo díky
úsilí tohoto předsedy pobočky AKC ČR,
Severní Morava a Slezsko a dále členů
představenstva pobočky Tomáše Hrdého,
Stanislava Hradečného a Karla Drápala
uskutečnit na výstavišti Flora Olomouc
ve dnech 3. a 4. října 2020 druhý ročník
soutěže Moravský cukrářský šampionát.
Záštitu nad akcí převzal primátor
statutárního města Olomouc Mgr. Miroslav Džbánek MPA. K pořádání akce
velkou měrou přispělo Výstaviště Flora
Olomouc a. s. a Moravská střední škola
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s. r. o., Olomouc. Soutěžilo se v kategorii Dekorativní perníky – zlatá medaile:
Lenka Přibylová. V kategorii umělecký
exponát – zlatá medaile: Romana Bajerová, Tereza Pacovská – stříbro, Alena
Musilová – bronz. V kategorii svatební
dort – zde nebyla udělena zlatá medaile, stříbro obdržela Petra Bílá, bronz Eva
Dlouhá. V kategorii Jedlé květy zvítězil
Břetislav Brablec.
Pavilon E, kde byly vystaveny všechny cukrářské exponáty, se těšil značné
pozornosti návštěvníků podzimní Flory.
Mohli zde obdivovat úžasné umění cukrářů. Mezi členy hodnotící komise byli
skuteční odborníci: paní Pavlína Berzsiová, víceprezidentka AKC ČR pro cukrářskou sekci, a pan Josef Maršálek, známý
z televizního pořadu Peče celé Česko.
V sobotu a neděli pak také v odpoledních hodinách v pavilonu, kde se

uskutečnila cukrářská soutěž, proběhla
kuchařská show kapitána Juniorského
týmu AKC ČR, pobočky Severní Morava
a Slezsko, Tomáše Hrdého s mladými
členy týmu.

Přes všechny obtíže se druhý ročník
Moravského cukrářského šampionátu
vydařil a pořadatelé již začínají plánovat
ročník příští.
František Rafaja

www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

V Holešově zvládají distanční výuku i prvňáčci
Vzhledem k mimořádným opatřením byly uzavřeny
základní školy. Výjimkou není ani 2. ZŠ Holešov, která
se může pochlubit dvěma třídami s rozšířenou výukou.
K opuštění školních lavic došlo již na jaře tohoto roku.
Školu si tedy děti letos užily necelé 2 měsíce. Žáci vyšších ročníků jsou již zkušení, ale pro prvňáky není tato
situace, zvlášť na začátku školního roku, zrovna ideální.
Ve středu 14. října se uzavřely všechny základní
školy a většina učitelů musela prokázat svou flexibilitu.
„Na jaře jsme byli trochu zaskočeni, ale během dalších
čtrnácti dnů jsme najeli na pevné rozvrhy, online výuka probíhala přes platformu Google Classroom. Nyní
navazujeme na stejný systém, který máme osvědčený.
Vyučujeme online a probírané učivo je doplňováno zadáváním úkolů. Spolupráce dětí i rodičů je výborná, za to
patří rodičům velký dík,“ prozradila Helena Moravčíková,
ředitelka 2. ZŠ Holešov.
Škola vloni poprvé otevřela 1. třídu s rozšířenou
výukou. Z loňských prvňáčků se letos v září stali druháci, do 1. třídy nastoupilo celkem 19 žáků, z toho 9 dětí
do této speciální skupiny. Prvňáci se tedy spojují na
výchovy, zbytek vyučovacích hodin mají odděleně. Žáci
2. třídy používají stejný systém. „Pro otevření těchto tříd
pro bystré děti jsme se rozhodli v roce 2019. Celý koncept Světa vzdělání (vzdělávací organizace, která tyto
třídy spravuje v mnoha školách v ČR, pozn. redakce) se
nám moc líbí a za několik let je osvědčený – nabídka
logiky, angličtiny s rodilým mluvčím, Hejného matematiky a především podpora samostatného myšlení nás
ohromila. V současnosti máme otevřenou 1. a 2. třídu,

je vidět spokojenost a nadšení rodičů. Bohužel, aktuální situace počáteční krůčky v prvním ročníku ani těmto
dětem neusnadňuje. Prvňáčci zatím neumí číst a psát,
takže práce je a bude o to náročnější. Věřím však, že se
brzy opět sejdeme ve školních lavicích. Dětem kolektiv
spolužáků velmi chybí a současně děti chybí učitelům,”
uvedla Helena Moravčíková.
Všichni učitelé se snaží své žáky ve velkém podporovat. Moc dobře vědí, že opatření nejsou jednoduchá ani pro ně. Žáci 2. stupně se na 2. ZŠ během října
na základě nařízení vlády střídali, nyní se učí z domu.
Na prvním stupni se celou výuku snaží pojmout formou
hry. Např. pirátští prvňáčci v průběhu své dobrodružné
plavby získávají nové a nové poznatky, druháci detektivové zase přichází na kloub různým záhadám. „Ani
v online výuce nechceme v těchto světech polevit. Na jaře
zvládly děti celou online výuku na jedničku, tak pevně

věřím, že vše bude probíhat bez větších obtíží. Velké poděkování patří především rodičům,“ sdělila nám Kateřina
Zacharová, třídní učitelka 2. třídy Světa vzdělání, kterou
svým vyjádřením doplnila kolegyně Andrea Krejčí, která
učí prvňáčky: „Na první online výuce byli přítomni i rodiče
a vše funguje skvěle. I přes to, že distanční výuka u prvňáčků probíhá dobře, tak má bohužel i nevýhody. Jedná
se o sociální kontakt s vrstevníky i paní učitelkou a individuální pomoc, kterou děti v 1. třídě potřebují, jako jsou
např. názorné ukázky či pohybové aktivity.“
Díky nabytým zkušenostem z jara je naše škola
o krok napřed. Distanční výuku žáci většinou zvládají.
Děti ale jednoduše patří do kolektivu, mezi své vrstevníky. Osobní interakce je totiž naučí to nejdůležitější –
zákonitosti fungování v mezilidských vztazích. Snad se
budou moci vrátit do škol co nejdříve.
Hana Nevrlá

3. ZŠ Holešov v režimu spádové školy
Na začátku nouzového stavu podzimní vlny koronavirové pandemie byla naše škola vybrána k péči o děti
zaměstnanců profesí důležitých pro chod státu. Přihlášené děti do 10 let z celé spádové oblasti Holešovska
přicházejí denně nebo podle potřeby rodičů na několik
dní v týdnu. V šesti skupinách, které jsou rozděleny

do místností naší školní družiny, se o ně celý den starají
asistenti pedagoga z naší školy a vychovatelky školní
družiny. Ráno si děti plní povinnosti distanční výuky.
Nosí si práci zadanou svými vyučujícími. Mají také možnost internetového připojení, takže se mohou účastnit
i online hodin a zůstat tak v kontaktu se svojí třídou.

Po obědě si děti hrají, nebo pokud to počasí dovolí, jsou
na školní zahradě.
Pobyt ve škole je velkou pomocí pro jejich rodiče,
kteří nemusí s dětmi zůstávat doma na ošetřovném
a mohou pracovat dál na svých pozicích ve zdravotnictví
nebo veřejné správě.
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Malé poděkování za velkou práci
Ptáte se, komu děkuji? Následující řádky patří všem
rodičům, ale také učitelům z 1. ZŠ Holešov. Přirovnání
v nadpisu je opravdu namístě. Co víc můžeme pro rodiče žáků my jako učitelé udělat? Pravidelně posíláme
úkoly k vypracování, přidáváme rady, návody, posíláme
videa, nahrávky. K tomu přidáme i něco navíc – poděkování, přání dobrého zdraví nebo povzbuzení. Víme, jak
je pro rodiče i žáky distanční výuka náročná. Pro učitele
ale také. Práce máme mnohonásobně více a stejně jako
rodiče bychom raději učili ve třídách. Bohužel to nejde.
Chtěla bych moc poděkovat všem rodičům a žákům,

že zatím vše zvládají. Pokud se občas vyskytnou problémy
(bez těch to ani nejde ) a víme o nich, řešíme je společně. Děkuji rodičům za poctivý přístup, kdy pomáhají
nejen nejmladším, ale také starším dětem. Převzali velké
břemeno výuky na sebe a velké většině se to velmi dobře
daří. Jedna kolegyně mi sdělila, že její rodiče a spolupráce
s nimi funguje na 200%. Velmi nám také pomáhají „lajky“ rodičů, které znamenají, že vše je v pořádku a domácí
učení funguje.
Myšlenka, že rodiče a škola spolupracují, mi v minulosti připadala spíš jako otřepaná fráze. Teď ale dostává

konkrétní podobu. Proto prosím všechny, aby ještě vydrželi. Aby měli rodiče i učitelé vzájemně pochopení, pokud
některé straně přeteče míra trpělivosti. Aby vše zvládali
lépe a lépe, protože za pochodu pronikáme do on-line
výuky. Občas jsme někteří také trochu nemocní, takže vše
neplyne hladce.
Na závěr bych tedy chtěla všem popřát pevné zdraví
a pokud možno optimistický pohled do budoucnosti. Každý těžký, ale zdolaný úkol a překážka nás všechny posune
dál. A každá nová zkušenost je nám k něčemu dobrá.
J. Růžičková, 1. ZŠ Holešov

Ekologická výchova u druháčků v 2. základní škole
Dříve, než došlo k podzimnímu uzavření škol, stačil
naše druháčky navštívit kamarád Tomáš z Malé technické
univerzity. Děti si z minulého školního roku dobře pamatovaly, že nejprve musí naslouchat a až poté plnit úkoly,
které jsou založeny především na vzájemné spolupráci.
Tentokrát se žáčci zabývali velmi důležitým tématem – tříděním odpadu. Děti bez jediné chybičky zodpověděly, že existují speciální kontejnery odlišných barev,
do kterých patří konkrétní druh odpadu. Také si společně
s Tomem vyrobily papír. Závěrem postavily velké odpadní
centrum s příslušnými barvami kontejnerů.

Respektující přístup poskytuje dětem
hranice a rozvíjí jejich sebeúctu
Všichni rodiče se pravděpodobně shodnou na tom, že dětem je třeba nastavit
hranice. Jak si s tím ale poradit, aby neutrpěla dětská sebeúcta a vzájemný vztah rodiče a dětí? Odpověď na tuto otázku nabízí koncept, jemuž se dlouhodobě věnují kliničtí
psychologové a spoluautoři knihy Respektovat a být respektován manželé Kopřivovi.
Pavel a Tatjana Kopřivovi jsou psychologové s praxí v oboru klinické psychologie,
psychoterapie a poradenství. V manželském soužití žijí společně už 31 let a společně vychovali pět dětí. Jako lektoři kurzů pro rodiče a učitele působí již od roku 1999
a s respektujícím přístupem ve výchově mají bohaté praktické i teoretické zkušenosti.
“Naším postojovým rámcem je respekt, přesvědčení, že nikdo nemá právo utlačovat svobodnou vůli druhých a vnucovat jim svou. Naším záměrem pak je směřování k dohodám a spolupráci (namísto soupeření), které přinášejí uspokojení a užitek
všem zúčastněným,” vysvětlují manželé Kopřivovi.
Seminář Respektovat a být respektován proběhne ve Vzdělávacím centru Hájenka již podruhé. Během sedmi odpoledních kurzů nahlédneme do různých oblastí
problematiky respektujícího přístupu. S lektory se budeme věnovat odůvodněným
požadavkům, osvojíme si, že na emoce je třeba reagovat v první řadě poskytnutím
empatie a podíváme se také na problematiku odměn a trestů. Překvapením možná
budou rizika pochval, odměn a soutěží, které ač mohou být příjemné, mají své nežádoucí účinky.
Myšlenka respektujícího přístupu se odráží nejen ve výchově dětí, ale může mít
celospolečenský dopad. Rodiče často touží po poslušném dítěti. Jak se ale takové dítě
bude chovat, když nejsou nablízku rodiče? V takové situaci, může poslouchat starší
kamarády, vedoucího party či radikální politiky. Z toho je patrné, že respektující přístup jde ruku v ruce s demokratickými principy společnosti.
Kurz Respektovat a být respektován je určen nejen pro rodiče, ale všem, kteří by si rádi osvojili zásady respektujícího přístupu v mezilidských vztazích. Kurz
bude probíhat ve Vzdělávacím centru Hájenka od 16. března 2021. Více informací
na www.tokaheya.cz.
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VÝROČÍ - PROSINEC
19. 12. 1920 V Holešově se narodil BEDNAŘÍK Karel, palubní střelec a navigátor 96. a 68. (britské) perutě RAF. Syn pokrývače Leopolda Bednaříka a jeho ženy Marie, rozené Pospíšilové.
Po vychození obecné a měšťanské školy v Holešově se začal učit klempířem u firmy Sobota, v roce 1939 krátce pracoval u firmy Thonet-Mundus v Holešově. Po okupaci Československa se z nouze přihlásil na práci do Německa a pracoval na stavbách v tehdejším východním Prusku v Königsbergu. Na podzim se rozhodl, že odejde do zahraničního
odboje. Na bývalém československém konzulátu v Krakově se přihlásil do československé zahraniční armády. Po krátkém pobytu ve výcvikovém táboře v Bronovicích odjel do
Francie. Musel podepsat pětiletý závazek do francouzské cizinecké legie a na konci srpna se nejdříve hlásil v jejím shromažďovacím táboře v Marseille a odtud odjel do Alžíru.
Po přepadení Polska nacistickým Německem byl 23. září 1939 propuštěn z cizinecké legie a odplul zpět do Francie. Ve výcvikovém táboře československé armády v Agde Karel
Bednařík absolvoval v poddůstojnické škole spojovací kurz. Od 10. června 1940 byl nasazen při obranných bojích na řece Marně jako spojař štábu pluku. Po ústupových bojích se
na jihu Francie nalodil a odplul 28. června do Velké Británie. Zde se 21. září 1940 přihlásil do dobrovolnické zálohy britského královského letectva (RAF). Po tříměsíčním pozemním
kurzu palubního telegrafisty zahájil letecký výcvik. Byl zařazen do výcviku palubního střelce a 14. května 1941 zahájil první operační turnus u 96. (britské) noční stíhací peruti
ve funkci radiotelegrafista-palubní střelec. Od 14. září byl přeložen k 68. (britské) noční stíhací peruti na pozici navigátor-palubní radarový operátor. V únoru 1943 ukončil první
operační turnus a po dovolené působil u výcvikových perutí jako instruktor. Od února 1944 zahájil svůj druhý operační turnus u 68. perutě, která se zapojila do ochrany vojsk při
vyloďovací operaci ve Francii. Během druhého turnusu přežil Karel Bednařík dvě vážné havárie. Dne 20. dubna 1945 byla 68. peruť rozpuštěna. Válku ukončil v britské hodnosti
Warrant Officer a československé hodnosti rotmistr. Do vlasti se Karel Bednařík vrátil 4. srpna 1945. Dne 1. ledna byl povýšen do hodnosti podporučíka, to už ale byl rozhodnut
z armády odejít. Vrátil se do Holešova, kde pracoval jako vedoucí kina, později jako obchodní zástupce firmy Hubner. Po únoru 1948 byl vyhozen ze zaměstnání, rozhodl se proto
emigrovat. V březnu 1948 se v holešovském farním kostele tajně oženil s Andělou Hejníkovou a vzápětí se společně vydali na cestu. Přechod státní hranice u Aše byl ale vyzrazen
státní bezpečnosti a manželé Bednaříkovi byli zatčeni. Při zatýkání na hranici byl zastřelen holešovský kaplan P. Vojtěch Rygal. Po několika měsících žalářování byli manželé Bednaříkovi propuštěni na amnestii. Karel Bednařík musel pracovat v dělnických profesích a do Anglie se za svými spolubojovníky mohl podívat až v roce 1981. V roce 1991 byl Karel
Bednařík rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. Zemřel 26. února 2011 v nemocnici v Kroměříži. Za svoji službu v britském královském letectvu obdržel 4x
Čs. válečný kříž 1939, 3x čs. medaili Za chrabrost před nepřítelem, čs. medaili Za zásluhy I. stupně. (†26. 2. 2011 v Holešově) – 100. výročí narození
24. 12. 1945 Narodil se KORABÍK Petr, právník a spisovatel, publikující jménem Petr Halenkovský. Absolvoval Vysokou policejní školu v Praze, postgraduál pedagogika a psychologie. Dlouho žil
a pracoval v Holešově, v roce 1990 se vrátil na rodné Valašsko. Třicet let sbíral a studoval nářeční literaturu Valašska, kterou nyní vydává ve sbornících „Od ogarů po staříčky: o tem,
jak sa Valaši z horama, pl‘utama a ze životem bili - a často sa aj smíli“ (vyšlo jich dosud 16), v nichž systematicky zachycuje ze starších zdrojů i z původních rukopisů nářečních příspěvky valašských autorů ze širší valašské oblasti. Valašštinou zpracovává cenné informace a životopisné údaje o méně známých autorech. Součástí sborníků jsou obrazy starého
Valašska - život, práce, způsob obživy, zemědělství, řemesla a národopisné projevy valašského lidu. Pod vlastním jménem vydal i vlastivědné monografie „Lužná, dědinečko...“
a „Valašská Polanka - rodná naša dědina“ - 75. výročí narození
24. 12. 1995 Zemřel SCHNEEWEIS Jan, Profesor, hudební skladatel, publicista, kulturní pracovník, od roku 1965 čestný občan města Holešova. Pocházel ze známé holešovské hudební rodiny,
jeho rodný dům byl místem konání hudebních besed a večírků. Maturoval na holešovském gymnáziu, studoval na Karlově univerzitě moderní filologii a filozofii, hudební vědu
a skladbu, absolvoval Kompoziční mistrovskou školu. Profesor na středních školách v Praze, Žilině, Hořovicích a Berouně. Věnoval se hudební kompozici, vystupoval jako pianista
a sbormistr, působil jako sběratel lidových písní, hudební a vlastivědný publicista. Udržoval stálý kontakt s Holešovem, kterému věnoval řadu skladeb. 700 let trvání města Holešova oslavil vydáním alba „Dvanáct lidových písní z Holešovska“. Upravoval lidové písně české, moravské, slovenské, slezské, zejména z Valašska, především z Rusavy. Z tvorby
např. Dvě milostné písně, Vánoce, Lyrické zpěvy, Pět písní, Tři žalmy, Balada o nenarozeném dítěti. Některé skladby písňové (notový materiál) uloženy ve fondu Městské knihovny
v Holešově. (*1.1.1904 v Holešově) – 25. výročí úmrtí
30. 12. 1910 V obci Žopy se narodil MANĎÁK Eduard, český a československý odbojář, vysokoškolský funkcionář, politik Komunistické strany Československa, poúnorový poslanec Národního
shromáždění ČSSR, poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění za normalizace a rektor Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1963-1966. Maturoval na gymnáziu v Holešově. Angažoval se v československém Komsomolu. Roku 1930 vstoupil do KSČ. Za druhé světové války byl aktivní v odboji. 11. dubna 1940 byl zatčen
a roku 1941 v procesu s několika členy místní komunistické buňky odsouzen na 10 let. Po válce, na 8. sjezd KSČ, byl zvolen za člena Ústředního výboru Komunistické strany
Československa. Byl mu udělen Řád Vítězného února a Řád Klementa Gottwalda. Ve volbách roku 1960 byl zvolen za KSČ do Národního shromáždění ČSSR za Severomoravský
kraj. V letech 1963-1966 byl rektorem olomoucké univerzity. Byl nedostudovaným právníkem. Přispěl ovšem ke stabilizaci školy. K roku 1968 se profesně uvádí jako vysokoškolský
učitel z obvodu Olomouc-východ. Po federalizaci Československa usedl roku 1969 do Sněmovny lidu Federálního shromáždění (volební obvod Olomouc-východ). Ve volbách
v roce 1971 byl zvolen do Sněmovny národů Federálního shromáždění. (+ 20.11.2001 v Olomouci) – 110. výročí narození
31. 12. 1890 V Morkovicích se narodil NOP František, vystudoval učitelský ústav v Kroměříži, jako ředitel působil na Chvalčově, ve Všetulích (1928-1938), v Žopích (1939-1941). Věnoval se
osvětové a kulturní činnosti, vedl kroniku, knihovnu, pěvecký sbor. Župní funkcionář jednoty Sokol. Zapojen do protifašistického odboje, zatčen společně s profesorem Jarošem,
zemřel v Osvětimi. Na škole ve Všetulích je umístěna jeho pamětní deska. (†11. 3. 1942 v Osvětimi) - 130. výročí narození

Někdy stačí pro dobrou věc udělat málo
Určitě není pro mnohé z nás jednoduché současnou pandemii překonávat. Měnící se vládní restrikce za
účelem ochrany obyvatel, absence jednotného stanoviska z řad světových odborníků, složité číselné statistiky
a rozdělená společnost v debatě, jak by se to všechno
mělo nejlépe zvládnout. Jsem toho názoru, že člověk
všechno ihned nezmění, ale měl by nejdříve zapřemýšlet,
co pro změnu může udělat on sám. Kritizovat a nedělat
nic je velmi jednoduché.
Při tom všem mediálním šílenství se ke mně dostal
přes sociální sít příběh muže, který onemocněl Covidem.
V padesáti pěti letech se ocitl s těžkým průběhem v nemocnici, připojen na plicní ventilátor, uveden do umělého
spánku a bojoval o život. Jedna z jeho možností záchrany
bylo dostat transfúzi krevní plazmy od někoho, kdo toto

onemocnění již překonal a jeho tělo má dostatek protilátek v krvi. Rozhodl jsem se reagovat na tuto „výzvu
o pomoc“ a navštívil transfúzní oddělení. Překvapilo mě,
kolik lidí se zapojilo do této možnosti,
někomu prostě nezištně pomoci. A to je
právě dobře!
Chtěl bych tímto článkem veřejně
poděkovat všem lidem, kteří dokáží
v nelehké době udělat něco dobrého pro
ostatní. I mimo tuto pandemii, kterou jistě překonáme, jsou mezi námi lidé, kteří
dělají dobré skutky a ani o nich nevíme.
Zkusme začít v této negativní době vnímat opravdu to „pozitivní“, co pro sebe
děláme jako jednotlivci, občané a národ.

P.S: Pacient z článku sám za život 49 x daroval krev.
Nyní už je mu lépe a jistě bude brzo moci obejmout svoji
manželku, dceru, vnoučata a přátele.
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Foto soutěž „Léto s TYMY“ má své vítěze
V letošním roce proběhl v SVČ TYMY již 2. ročník fotosoutěže Léto s TYMY. Celkem bylo do soutěže zasláno 23
fotografií od 15 soutěžících. Všechny fotografie měly jedno společné zadání – a tím bylo vyfotit se na nějakém zajímavém místě o prázdninách v TYMY tričku. Sešly se nám
tak fotky z různých míst České republiky, ze ZOO, z lesa, ale
také z nemocnice, ze zahrady, z tábora. Ze všech fotografií
jsme měli velkou radost. Do konce října probíhalo divácké
hlasování na FB a přičetly se k němu také hlasy, které byly
odevzdány na hlasovacích lístcích v průběhu září v TYMY.
Největší počet hlasů obdržely - Anička a Eliška Velčovské,
na 2. místě se umístila Bára Dvořáková a 3. místo získala
Viktorie Ligasová.
Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a vítězkám blahopřejeme.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Zrníčko navštívilo rymický skanzen
Na začátku října se vydal folklórní soubor Zrníčko
na návštěvu do skanzenu v Rymicích. Děti zde strávily společně krásné odpoledne, dozvěděly se spoustu zajímavého
ze života našich předků z oblasti Hané. Podívaly se do některých domečků a také do mlýna. Dětem se tato návštěva
moc líbila, paní průvodkyni zazpívaly několik hanáckých
písniček a slíbily, že se vrátí na jaře ve svých krásných krojích a společně projdou další okruh, který skanzen nabízí.
Moc děkujeme za ochotu a vstřícnost paní Markétě
Hnilicové a také slečně průvodkyni.
členové souboru Zrníčko
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TYMY opět pořádalo
soutěž školních časopisů
Informační centrum mládeže při Středisku volného
času v letošním roce uspořádalo již čtvrtý ročník soutěže
školních časopisů - jedná se o postupovou soutěž vyhlášenou MŠMT. V letošním roce se do soutěže bohužel přihlásily jen 4 školy – bylo to díky situaci, která v průběhu
školního roku nastala.
Časopisy byly rozděleny do dvou kategorií – v jedné
kategorii soutěžily časopisy škol 1. stupně a ve druhé
kategorii to byly časopisy úplných základních 9 - letých
škol. Časopisy velmi pozorně hodnotila tříčlenná porota,
kterou tvořili novináři z Deníku a Holešovska. Každý časopis byl úplně jiný, v něčem specifický.
Vyhodnocení časopisů letos proběhlo pouze korespondenčně, bohužel se plánované slavnostní vyhodnocení v průběhu října nemohlo uskutečnit vzhledem
k nouzovému stavu. Všechny redakční týmy obdržely pamětní listy, budou jim zaslány ceny, které věnuje město
Holešov a také všechny časopisy z našeho krajského kola
postoupí do celostátního kola, které se uskuteční v listopadu v Brně. Děkuji všem redakčním radám, které se do
krajského kola přihlásily, děkuji také všem pedagogům
a vedení škol za vedení dětí a vytvoření podmínek pro
tuto činnost.
Děkuji také porotcům za jejich přístup a cenné rady.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ – TYMY

www.holesov.cz
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TYMY
LISTOPAD 2020:
U všech akcí na listopad i prosinec budeme vycházet z opatření vlády, sledujte náš FB + web!
Soutěž o NEJ vánoční stromeček – informace v kanceláři SVČ TYMY – předpokládaná vernisáž stromečků na náměstí 9. 12. 2020 v 17 hodin
Sedmikvítek – Republikové finále taneční soutěže
Sedmikvítek – v letošním roce proběhne distanční
formou
25. 11. Výroba adventního věnce – od 17 hodin
do 18:30 hod, vlastnoruční zhotovení adventního věnce, s sebou: korpus, 4 svíčky, mašle (větve
a drobné dekorace dodáme)
25. - 26. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční dopolední program pro děti MŠ a ZŠ, rezervace
předem
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu – od 16:30,
zahrada TYMY a tělocvična, předvánoční program
folklorních souborů na Hané a Valašsku, vstupné
dobrovolné, všechny srdečně zveme!
27. - 28. 11. Noční deskohraní – od 18 hod, cena:
100,- členové, 150,- ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky do 23. 11.
28. 11. Krajské kolo dětské Porty a Melodie – vysílání na youtube – předpokládaný čas od 14 hodin
PROSINEC 2020:
2. 12. Mikulášská dílnička – výroba z papíru,
od 16:00 do 17:00 hodin, cena: 30,- Kč, přihlášky
do 30.11.
4. 12. KOUZELNÉ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM – registrace od 16 hodin v podloubí zámku, putování
povede zámeckou zahradou
9. 12. Pečení vánočního cukroví
9. 12. Vernisáž stromečků na náměstí E. Beneše
11. 12. Andělská pošta – od 16 hodin, jízda andělů
Holešovem se zastávkami – děti budou mít možnost předat dopis Ježíškovi, bližší info sledujte na
FB + webu SVČ TYMY
11. 12. Festival deskových her v SVČ – TYMY, pro
veřejnost vstup volný, ukázka moderních deskových
her, poradenská služba, možnost zahrát si na místě,
vhodný tip pro rodiče na vánoční dárek !!!
11. – 12. 12. Vánoční noční deskohraní
14. – 18. 12. Vánoční dílnička pro děti – od 15 do 17
hodin, vyrobíme si drobné dárečky
15. 12. Vánoční posezení u čaje – v rámci Dne čaje
– čajovna SVČ TYMY, od 15 do 17 hodin, vstup volný
15. 12. Pečení vánočního cukroví
16. 12. Prales dětem – od 18 hodin, setkání s Green
Life + promítání pro veřejnost, vstupné dobrovolné
19. 12. Republikové finále Taneční Sedmikvítek
20. 12. Zvonečkové koledování se Zrníčkem – od 9
hodin na náměstí E. Beneše
30. 12. Noční pochod pro prales – sraz ve 14 hodin Obecní úřad Rusava, dobrovolný účastnický
příspěvek bude poukázán na transparentní účet
společnosti Green Life. Beseda s promítáním a setkání s aktivisty Green life se uskuteční na Hostýně
na Ovčárně

Připravujeme
JARNÍ POBYT PRO DĚTI
v období jarních prázdnin 8. - 14. 3. 2021
Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři TYMY
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V TYMY
v období jarních prázdnin 8. - 14. 3. 2021
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU
Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně
s kvalifikovanými instruktory lyžařské školy ESKIMÁK.
Předpokládaný termín zahájení 1. – 5. února 2021 /
pondělí až pátek po vyučování/. Výcvik bude probíhat ve
SKI areálu Troják.
PLYŠÁK PRO RADOST – charitativní sbírka plyšáků,
můžete nosit do TYMY oprané a vyčištěné plyšáky, které
můžou udělat radost dalším dětem, výtěžek sbírky bude
odeslán na konto Šance a Stonožka, plyšáky můžete nosit do SVČ TYMY každé pondělí až pátek do 30. 11.
DÍVKA ROKU 2021 – děvčata ve věku 13 – 16 let, můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do této zajímavé
soutěže, oblastní kolo bude v únoru 2021
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2021 – zájemci se všech oborů
zájmové činnosti – tanec, zpěv, kouzla, gymnastika,
žonglování atd….., hlaste se u nás co nejdříve, 1. kolo
proběhne v únoru 2021

Vážení, žijeme teď v nelehké době, která přináší spoustu nečekaného...
S tím souvisí také různá mimořádná opatření,
na která musíme operativně reagovat.
Všechny uvedené akce pečlivě připravujeme
a v případě změn Vás budeme včas informovat.
Sledujte naše stránky a facebook.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na kontakt s Vámi, buď osobní, nebo přes sociální sítě.
Věřím, že to i tentokrát společně zvládneme!
Za kolektiv pracovníků SVČ TYMY
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka

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

NABÍDKA:
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Kapacita cca 40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze
zahrady a součástí je také sociální zařízení. Informace na
tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
Nabídku zájmových kroužků na školní rok 2020 - 2021
najdete na stránkách – www.tymycentrum.cz
Přihláška do kroužků – v kanceláři TYMY
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Holešovští atleti posbírali v soutěžích družstev mnoho úspěchů!
Letošní sportovní rok byl významně ovlivněn celospolečenskou situací, spojenou s pandemií covid-19,
o to cennější je hodnocení sezony 2020 z pohledu Atletiky Holešov, která byla v celkovém měřítku jednoznačně
nejúspěšnější za dobu fungování klubu!
Je velmi potěšující a motivační do dalšího období,
že enormní snaha trenérů klubu zajistit pravidelnou tréninkovou činnost během celého roku (video-tréninky,
malé skupinky – v souladu s aktuálně platnými omezeními v průběhu roku...), dokázala sklidit svoje plody.
Těmi byly úspěchy v soutěžích družstev, kterým
je věnován tento článek, a napříč kategoriemi: Mladší

žactvo úspěšně bojovalo v krajské soutěží družstev, kdy
děvčata vybojovala 2. místo, chlapci byli 3. Na základě
těchto umístění z krajské soutěže obě družstva postoupila na Mistrovství Moravy a Slezska družstev. Tento
úspěch je velkou odměnou za vynaloženou tréninkovou
píli, a to jak našich mladých sportovců, tak všech trenérů. Starší žactvo žactvo rovněž soutěžilo v rámci krajského přeboru družstev.
Družstva děvčat i chlapců dokázala postoupit do
Semifinále Mistrovství Moravy a Slezska družstev, kde
poměřila síly s nejlepšími soupeři ze Zlínského a Moravskoslezského kraje.
Družstva mužů a žen, která dlouhodobě soutěží
v 2. ligové soutěži, také dosáhla historicky nejlepšího
umístění. Především družstvo mužů, složené hlavně
z mládežnických závodníků, vybojovalo v 12ti členné
skupině výborné 5. místo. Jen je škoda, že se letos neuskutečnila baráž o 1. ligu – hoši by s vypětím všech sil
bojovali o postup na tento výběrový závod!
NO A TO NEJLEPŠÍ NA KONEC – DOROSTENECKÉ
KATEGORIE! Celkem 5 členů Atletiky Holešov bojovalo
v rámci hostování v soutěžích družstev ve spřátelených
družstvech klubů Zlínského kraje – družstvo dorostenek
Uherského Hradiště a dorostenců Otrokovic. Všichni byli
silnými a nepostradatelnými členy těchto družstev, a pomohli k suverénnímu vítězství obou družstev v 3 kolové

soutěži Mistrovství Moravy. Skutečnou třešničkou pak
bylo Mistrovství ČR družstev, kde dorostenky skončily
nejtěsnějším možným způsobem druhé, dorostenci se
dokonce stali MISTRY REPUBLIKY! Denisa Peričová, Matěj
Eliáš, Jan Sedlář, Lukáš Vajda a Adam Šando jsou tak pro
následující rok hrdými držiteli vrcholných republikových
sportovních titulů!
Je mi velkým potěšením, že čas vynaložený tréninku a budování podmínek pro kvalitní přípravu sportovců
Atletiky Holešov, funguje, a jak závodníky, tak trenéry,
právě tyto úspěchy motivují do další náročné práce.
Jakub Hřib, šéftrenér Atletiky Holešov

SFK Elko Holešov - mladší přípravka
Výsledky Okresního přeboru
Holešov – Břest 9 – 4 (3 - 1)
branky –Skotek Štěpán 2x, Chytílek 3x, Konečný V. 1x,
Labancz 1x, Ševčík 1x, Uličník 1x
sestava - Zachara (B), Benda, Doležal, Chytílek, Jakubíček,
Konečný V., Konečný J., Labancz, Navrátil, Paštějka, Pouzar, Sichálek, Skotek Štěpán, Ševčík, Uličník
Koryčany - Holešov 10 – 11 (4 – 6)
branky - Skotek Štěpán 11x
sestava - Zachara (B), Horka T., Chytílek, Konečný V., Labancz, Navrátil, Sedlář, Skotek Štěpán, Uličník
Holešov – Hulín 7 – 8 (4 – 3)
branky – Jedlička 3x, Skotek Štěpán 2x, Horka T. 1x, Uličník 1x
sestava - Zachara (B), Horka T., Chytílek, Jedlička, Kopčil,
Labancz, Navrátil, Sedláček, Sichálek, Skotek, Sporek,
Štěpán, Ševčík, Uličník
Kvasice – Holešov 2 – 22 (1 - 11)
branky - Skotek Štěpán 12x, Chytílek 4x, Horka T. 2x, Uličník 2x, Zachara 2x
sestava - Zachara (B), Chytílek, Kopčil, Navrátil, Sichálek,
Skotek Štěpán, Uličník
Zdounky/Zborovice - Holešov 11 – 10 (8 – 6)
branky - Skotek Štěpán 7x, Chytílek 2x, Zachara 1x
sestava -Münster (B), Skotek Šimon, Klůj, Hrudík, Bakalík,
Arban, Hrnčiřík 1x, Sklenář, Olivík, Rákošová,
Břest - Holešov 6 – 20 (2 - 10)
branky - Skotek Štěpán 12x, Chytílek 5x, Jakubíček 1x,
Uličník 1x, Zachara 1x
sestava - Zachara (B), Benda, Chytílek, Jakubíček, Konečný J., Navrátil, Sichálek, Skotek Štěpán, Uličník

16 | holešovsko

Holešov – Koryčany 5 – 6 (2 - 5)
branky – Skotek Štěpán 5x
sestava - Zachara (B), Benda, Chytílek, Jakubíček, Navrátil, Sichálek, Skotek Štěpán, Uličník, Rákošová, Labancz,
Horka T.
Výsledky Krajského přeboru
14. 9. 2020
Holešov A - Chropyně A 20 - 3
Holešov B - Chropyně B 10 -5
branky - Hrudík 5x, Skotek 5x, Klůj 2x, Arban 1x
sestava - Zachara (B), Benda, Doležal, Horka M., Horka
T.,Chytílek, Jakubíček, Jedlička, Konečný V., Konečný J.,
Kopčil, Labancz, Mrázková, Navrátil, Sedláček, Sedlář,
Sichálek, Skotek Štěpán, Sporek, Uličník
28. 9. 2020
Holešov A – Morkovice A 9 - 7

Holešov B – Morkovice B 5 - 18
branky - Skotek Štěpán 7x, Konečný J. 4x, Benda 1x, Uličník 1x, Odstrčilíková 1x
sestava - Zachara (B), Benda, Chytílek, Jakubíček, Konečný V., Konečný J., Kopčil, Navrátil, Odstrčilíková, Šopík,
Skotek Štěpán, Sporek, Uličník
5. 10. 2020
Bezměrov A - Holešov A 6 - 22
Bezměrov B - Holešov B 4 - 11
branky – Skotek Štěpán 10x, Jedlička 7x, Benda 5x, Horka
T. 2x, Konečný J.2x, Sedlář 2x, Navrátil 2x, Konečný V. 1x,
Sporek 1x, Jakubíček 1x
sestava - Zachara (B), Benda, Benešová, Horka T., Chytílek, Jakubíček, Jedlička, Konečný V., Konečný J., Kopčil,
Labancz, Navrátil, Odstrčílíková, Sedláček, Sedlář, Skotek
Štěpán, Sporek, Uličník

www.holesov.cz
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Historicky nejlepší umístění vzpěračů z Holešova na MČR
Ještě před lockdownem a všemi vládními nařízeními proběhlo v Praze Mistrovství České republiky mužů
a žen, které je zpravidla nejkvalitnější soutěží národního charakteru. Z našeho klubu se do nominace dostalo
šest závodníků a jedna závodnice. Z pozice rozhodčího
na regulérnost soutěže dohlížel také člen holešovského
oddílu Vladislav Doležel.
V prvním soutěžním dni se pozornost upínala především k dopoledním skupinám, kde startovali kategorie do 96, 102, 109 a +109 kg. V kategorii nad 109 kg
jsme mohli sledovat vyrovnaný souboj dvou medailistů
z evropských šampionátů, Kamila Kučery a Jiřího Orsága, absolventa policejní školy v Holešově. Po trhu vedl
Kamil Kučera o 10 g, když zvládl dostat nad hlavu 180
kg. Jiří dokázal tento náskok v nadhozu smazat a s výkonem 401 kg ve dvojboji obsadil v supertěžké kategorii

1. místo.V kategorii do 102 kg bohužel kvůli nařízené
karanténě nemohl startovat juniorský reprezentant Jan
Kolář, který by rozhodně patřil ke kandidátům na medaili. Na svůj medailový debut v seniorské kategorii tak
bude muset ještě minimálně rok počkat.
V kategorii do 96 kg měl náš oddíl dvojnásobné zastoupení. Josef Kolář suverénně obhájil Mistrovský titul
z loňského roku, přičemž jej na stupních vítězů doplnil s
třetím místem Martin Novotný. Martin se v trhu pokoušel marně o juniorský rekord na 132 kg a zapsal pouze
126 kg z druhého pokusu. V nadhozu do soutěže často
zasahovala jury i v neprospěch našeho závodníka a základ na 152 kg byl uznán až na 3. pokus. Josef se předvedl
ve skvělé formě a nebýt zrušených mezinárodních soutěží
určitě by znova atakoval medailové příčky na vysokoškolském Mistrovství světa, které bylo plánováno na konec
Jméno
Lucie Režnarová
Petr Bárta
Vítězslav Maruška
Vít Kořínek
Martin Novotný
Josef Kolář

Kategorie
do 81 kg
do 73 kg
do 81 kg
do 89 kg
do 96 kg
do 96 kg

*Národní rekord mužů

Výkon Umístění
63 + 80
1.
104 + 126
4.
105 + 136
8.
126 + 159
3.
126 + 152
3.
147* + 187*
1.

října v Jižní Koreji. 147 kg v trhu a 187 kg v nadhozu představují nové České rekordy v této váhové kategorii.
Naším posledním medailistou v mužské části soutěže byl Vít Kořínek. Takticky výborně zvládnutá soutěž
a nové osobní rekordy vyústili v bronzovou medaili v kategorii do 89 kg. Tato váhová kategorii bývá pravidelně
jedna z nejvyrovnanějších. Letos byl rozdíl mezi 1. a 4.
místem pouze 8 kg.
V kategorii do 81 kg obsadil 8. místo Vítězslav Maruška a jako jeden z nejstarších závodníků ve startovním
poli stále prokazuje svoje kvality. Petr Bárta v kategorii
do 73 kg dokázal v konkurenci třech reprezentantů obsadit 4. místo a jako jediný z našich závodníků zapsal 6/6
platných pokusů.
Následující den mezi ženami soutěžila Lucie Režnarová. Ta vloni dokázala obsadit 2. místo. Letos se jí povedlo tento výkon ještě vylepšit a poprvé od roku 1997
má holešovské vzpírání Mistryni republiky. Při pohledu
do historických tabulek se celkově dokonce jedná o nejlepší oddílový výsledek v 41-leté historii. Dvakrát 1. místo a dvakrát 3. místo se nikdy v seniorské kategorii získat
nepodařilo. Vidíme tedy, že když je vůle a dostatečné
nadšení, dá se i v této nevyzpytatelné době v garážových podmínkách připravit na soutěž nejvyšší úrovně.
Celkové výsledky jsou k nahlédnutí na stránkách
portalvzpirani.cz

Lucie Režnarová – Mistryně ČR

Josef Kolář – národní rekord na 187 kg

Vyhlášení kategorie do 96 kg – 1. místo Josef Kolář (TJ Holešov), 2. místo Ladislav Maňák (TAK Hellas Brno), 3. místo
Martin Novotný (TJ Holešov)
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Americký park a pozitivní změny
Jak jistě víte, o Americký park skoro deset let dobrovolně pečuje spolek Proud Holešov. V podzimních měsících jsme opět začali vysekávat náletovou zeleň v zadní
části parku a okolo horního hřiště. Tato činnost přispívá
k přehlednosti a bezpečnosti parku. Na to také navazuje příslib města o budoucím pravidelném sekání těchto
travnatých části, aby opět nezarůstaly.
Poslední dva roky jsme se snažili park převážně
udržovat, jelikož jsme hledali s městem rozumnou
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Poznejte Kroměřížsko

Lechotice 105
768 52 Míškovice

Chtěl bych vám napsat o mladé amatérské sportovkyni z Holešova, která závodí na horském kole.
Jedná se o Natálii Sichálkovou. Na kole jezdí po celý
spolupráci pro další rozvoj parku. Jsem rád, že pan mísrok do práce.
Po práci trénuje.poměru:
Svými výkony dělá repřijme do hlavního
pracovního
tostarosta Ing. Karhan je otevřen dialogu a pragmaticky
klamu Holešovu a také dává příklad mladým lidem,
• dělníky, dělnice
do vvýrobny
lahůdek
se snaží hledat řešení.
jak se mají
dnešní hektické
době chovat.
Tel.:
040 jednání, má proběhnout
Podle 603
našeho447
posledního
Natálie vyhrála hodně těžkých závodů nebo
(ranní i noční směna)
obnova asfaltové cestičky od nového parkoviště LIDL až
dojela na předních místech. Například holešovský
po Rákosníčkovo hřiště. Již mnoho let jsme poukazovali
Drásal, o kterém jsme se bavili s Martinou Sáblíkona špatný stav těchto asfaltových cestiček a přístupu
vou, která ho letos jela. Potom to napsaly i noviny,
• vedoucí lahůdek
pro noční směnu
že tak těžký závod ještě nejela. A to jela jen 115 km
k Rákosníčkovu hřišti. Tolik tedy k pozitivním změnám
jako Natálie „OBRA“. Další závody, které jezdí,
(praxe v oborua nenutností)
v Americkém parku, které budou pokračovat i v budoucnu.
jsou 24hodinovky. Letos vyhrála „Babickou 24hod.“
Za
spolek
Proud
Holešov
Hledám byt 3+1
Jela i „Rusavskou 50“. Jezdí nejen u nás, ale i v zahraMgr. Jakub Nevřala
nebo 2+1, může být
ničí, v Rakousku
Salzburg,
v září Sudety atd. Její další
• dělnice do výrobny
teplé
kuchyně
i k rekonstrukci.
výsledky je možné si vyhledat na internetu.
Tel.: 736 717 611.
(balení hotovýchTakové
jídel –lidiranní
náš státsměna)
potřebuje. Hledat smysl života nejen v zábavě, ale sportem si utužovat svoje
zdraví a a pohled na život. Každý člověk nemusí být
Rodina hledá dům,
profesionál
a dělat605
sport272
jako zaměstnání
Bližší informace
na tel.:
638, za peníze,
může být
ale pro svoji zábavu a spokojenost. Hlavně rodiče by
pí Sekaninováměli vést ke sportu svoje děti již od útlého věku. Foti k rekonstrukci.
Tel.: 739 129 737.
bal, házená, atletika je to nejlepší, co jim do života
mohou dát. A také je učit slušnému chování ke starším lidem. Toto jako děda učím svoje vnuky a vnučky.
www.holesov.cz
Bohuš alias Bob

Křivolaké uličky starobylé Kroměříže, zahrady, ze
kterých přechází zrak, štíhlé gotické chrámy i buclaté kostelíčky pod horami. Historická města se zámky
a kavárnami se u nás střídají s tichým majestátem
lesů v Hostýnkách a Chřibech. Velkolepá díla člověka
tu soupeří o pozornost s křehkou nádherou polí, luk
a kopců. Náš region leží mezi hlubokými lesy Hostýnských vrchů, nížinami hanáckých polí a oblinami
Chřibů na Východní Moravě.
Jezdí se sem za památkami, za světově proslulými zahradami, za dobrým pivem i jídlem a přírodou,
kde nepotkáte davy turistů. Kroměříž, Holešov a Bystřice pod Hostýnem jsou plné romantických zákoutí
a uliček, ve kterých se před vámi otevírají tajemství
historie. A když si vyšlapete stovky schodů mezi dřevěnými stánky k poutnímu chrámu na Hostýně, budete mít náš kraj jako na dlani.
Jsou tady místa, která vás vezmou za srdce. Když
budete stát mezi kamennými věžemi Cimburku, vyšplháte se na rozhlednu Kelčský Javorník, nebo se
zatouláte v zapomenutých stezkách Chřibů, poznáte
duši naší krajiny. Neohromí vás zasněženými štíty, ale
pokaždé vás přivítá vřelou náručí lesů, polí a horských
luk. Hanáci i Valaši jsou tady u nás doma a oba k domovu váže pýcha a hrdost. Hanáckou rozvážnost můžete poznat v Rymicích, Morkovicích nebo Záhlinicích.
Valašský temperament zase na Rusavě, na Trojáku
nebo na Hostýně. Prostě všude tam, kde se velké širé
rodné lány zaoblují v kopce.
Příběhy z Kroměřížska, tedy i z Holešova a blízkého okolí, si můžete přečíst na našem turistickém
blogu. Třeba o tom, jak jsme objevili tajemnou chodbu pod zámeckou kovárnou. Nebo neuvěřitelnou
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legendu o mladém rabínu Šachovi, který odpočívá
na židovském hřbitově. V synagoze a na zámku nás
skvělý průvodce Vratislav Brázdil ohromil historkami,
které sype z rukávu jednu za druhou. Jako tu o velké osudové lásce posledního hraběte holešovského
zámku. Okouzleni černou krásou jsme byli v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, jestlipak víte jakou? Holešov nás vždy překvapí a nadchne, rádi se sem vracíme a jsme si jistí, že podkladů pro články na blog
tady ještě nasbíráme více než dost. Těšíme se na to,
až se zase usadíme v jedné z útulných holešovských
kaváren nebo restaurací. Šťastný ten, kdo tady žije,

i ten, kdo sem zavítá na návštěvu. Sledujte nás na
www.region-kromerizsko.cz.
Zdroj: KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní
ruch, z. s. s podporou Zlínského kraje

www.holesov.cz

POZVÁNKY / INZERCE

Sledujte nás na webu
a sociálních sítích

Výtěžek z oslav putoval Filípkovi

www.holesov.cz, www.facebook.com/holesov
a také na instagramu
- město
#cityholesov
- zámek
#zamekholesovofficial
- MIC
#visitholesov
- knihovna #knihovnaholesov

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vychází 23. listopadu 2020. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040.
Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172.
Tisk: TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků
odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční
rada si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. Kontakt: Bc. Hana
Helsnerová, tel.: 774 359 921, e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz

Dne 19. září oslavili fotbalisté v Holešově své 115. výročí mistrovským utkáním mezi domácím týmem SFK ELKO Holešov a FC Kvasice. Tato oslava ale byla spojena také s dobročinnou myšlenkou. Na zápase bylo vybíráno dobrovolné vstupné, které bylo z rozhodnutí
vedení SFK Elko Holešov následně věnováno Filípkovi Krejčímu. „Jsme moc rádi, že jsme
alespoň takto mohli pomoci,“ uvádí předseda klubu SFK Elko Holešov Milan Roubalík.
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Seriál o zajímavostech ze sbírek městského muzea a galerie
Holešov díl 3: Poklad z Libosvár
Pro další díl prezentace holešovské muzejní sbírky jsme v depozitáři vytipovali soubor mincí, který byl
nalezen ve vesnici Libosváry (dnes součást Loukova)
v 60. letech minulého století. Objev byl učiněn místními
občany před bývalou Váňovou stodolou. Dle pověsti měl
být v těchto místech ukryt poklad zbojníka Antonína Sehnálka, zvaného Antůšek z Libosvár.
Soubor obsahoval 16 mincí a doplnil tak již existující sbírku z této lokality. Zaměstnanec muzea, Václav Měsíc, provedl 15. července 1963 v místě nálezu průzkum
a podařilo se mu soubor doplnit o dalších 8 mincí. Jedná
se o groše, nejčastěji s datací 20. a 30. let 17. století (Ferdinand II., Ferdinand III.). Ocenění mincí provedl soudní
znalec v oboru numismatiky Bohumil Struhala.
Vedoucí muzea, Josef Svátek, poslal Místnímu národnímu výboru v Libosvárech 51,50 Kčs z muzejního rozpočtu, které byly předány nálezci – Vlastimilu Salvetovi.
Muzejní fond Numismatiky a faleristiky v současnoti zahrnuje 1411 sbírkových předmětů, jedná se tedy
o poměrně rozsáhlou podsbírku, která je členěna na dva
celky – numismatická část zahrnuje platidla; faleristická
část zase řády, vyznamenání, medaile nebo odznaky.
text a foto: Mgr. Nikol Holubová
správce muzea, kurátor sbírkových fondů, galerista

Detail groše, 1656, Bratři Jiří, Ludvík a Kristián (rod Piastovců); knížata břežská, lechnická a volavská ve Slezsku.

V Holešově zahajujeme výstavu
„Betlémy za sklem“
Oblíbenou součástí adventního období v Holešově bývá již tradičně výstava betlémů. Tento projekt, v rámci kterého jsou představovány umělecké unikáty, se těší
velkému zájmu veřejnosti. V letošním roce však kvůli vládním nařízením není možné
výstavu uskutečnit v obvyklém prostředí, pracovníci Městského kulturního střediska
proto připravují náhradní variantu.
Betlémy budou pro návštěvníky vystaveny v prosklených arkádách zámku, skrze
sklo si je tedy budou moci prohlédnout všichni návštěvníci například při procházce
zámeckým nádvořím. K vidění budou betlémy dřevěné, papírové, keramické a také vyrobené z vizovického pečiva. Několik z nich poskytne sbírkový fundus města Holešova,
další budou přivezeny například z Tovačova nebo Bystřice pod Hostýnem. Výstava nebude zpoplatněna, zájemci ale na její provoz budou moci přispět dobrovolným příspěvkem. Pro dotvoření atmosféry budou na nádvoří rozmístěny vánoční stromečky, které
si mohou vyzdobit sami návštěvníci jakoukoliv svou, nejlépe ručně vyrobenou, vánoční
ozdobou. Do zdobení se zapojí děti z mateřských škol i senioři z Centra pro seniory.
Netradiční výstava betlémů bude zahájena 28. 11. v 10 hodin zcela nekontaktním
vystoupením rezidenčního kvintetu ZUŠ Holešov Brass Q. Hudebníci budou hrát z oken
1. patra holešovského zámku.
Hana Helsnerová

Vánoční stromek pro Vás
Vánoční stromeček je tradičním symbolem českých vánočních svátků, bez kterého
bychom si jen stěží uměli představit ty pravé české Vánoce.
Přijďte i vy nazdobit stromeček dle vašich představ na nádvoří zámku Holešov
nebo alespoň zhodnotit, jak se to ostatním povedlo. Vaše ozdobené Vánoční stromky
budou součástí výstavy "BETLÉMY ZA SKLEM" až do 3.1. 2021.
PS: stromků bude omezený počet, raději si ten svůj rezervujte na tel. čísle 777 760 121
nebo 605 445 252.

BETLÉMY
za sklem

28. 11. – 3. 1. 2021

arkády zámku Holešov

Vánoční stromek pro vás / 23. 11. – 3. 1. 2020
Přijďte se vánočně naladit!
Budou vás čekat připravené vánoční stromečky, kterým můžete svými ozdobičkami
vdechnout vánoční atmosféru a udělat radost nejen sobě…
nádvoří a arkády zámku Holešov

