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Rozsvítili jsme adventní světla
Betlémy za sklem se těší velkému zájmu

Rozsvítili jsme adventní světla
Je již mnohaletou tradicí města Holešova, že v sobotu před první adventní nedělí probíhají celý den akce,
otevírající advent. Bohužel v letošní, opravdu divné
době, jsme nemohli uskutečnit obvyklé akce - konání
oblíbeného předvánočního trhu bylo odloženo na nižší
stupeň proticovidových omezení. Naopak městské kulturní středisko Holešov připravilo mimořádně originální
výstavu. Protože výstavy ve vnitřních prostorech nejsou
možné, naaranžovala špičková designérka paní Lenka
Jagošová tradiční výstavu betlémů do zasklené části
přízemních arkád zámku, takže ti, kteří se jdou projít
na zámecké nádvoří, si mohou betlémy navíc v nádherných vánočních aranzmá prohlédnout zvenku. Vánočně
vyzdobeny jsou i další prostory zámeckého nádvoří, otevřené arkády navíc obsahují výstavu živých vánočních
stromků, které nazdobili pracovníci městských institucí
a děti z holešovských škol. Nechybí vánoční stromek
vyzdobený pracovníky městského úřadu Holešov. I vernisáž adventní výstavy proběhla originálně a netradičně
– otevřela ji radní pro kulturu Jana Slovenčíková z okna

farnosti Holešov. Před jeho zahájením požehnal holešovský děkan a farář Jerzy Walczak adventní věnce
a společně s holešovským starostou Rudolfem Seifertem
zapálili první svíci na kostelním adventním věnci. HKO
vystupoval pouze ve smyčcovém obsazení pod taktovkou Lubora Horáka a provedl několik krásných melodií
klasiků světové hudby. Jako hosté vystoupili mladí skvělí
hudebníci – houslista Antonín Lacina a klarinetista
Jiří Loučka. Nádherná hudba, kterou si všichni zájemci
mohli živě poslechnout v teple domova, byla krásným
chvilkovým návratem do normální doby.
Zahájení adventu potom vyvrcholilo na náměstí
Dr. E. Beneše. Občané města si přinesli další adventní
věnce. O významu adventu promluvil nejdříve správce
sboru Jednoty Bratrské Holešov Milan Svoboda, po něm
požehnal adventní věnce děkan a farář Římskokatolické
církve Holešov J. Walczak a první svíci na jednom z věnců
zapálil starosta R. Seifert. I on pohovořil o začátku adventní doby a po něm se ujal slova místostarosta města
Pavel Karhan. No a potom už starosta s několika dětmi
rozžal světla na městském stromě stejně jako ostatní
světelnou výzdobu ve městě včetně světelné fontány
na náměstí. A i v oknech mnoha domů se rozsvítila adventní světla – oblouky, pyramidy, girlandy, svíčky nebo
světelné řetězy. A potom už zazněla píseň Aleluja v podání Anety Trněné a Lubora Horáka.
A od sobotního večera budou adventní světla prosvěcovat prosincovou temnotu v duchu Ježíšova Já jsem
světlo světa – neboť advent je dobou očekávání Kristova
příchodu – protože o Vánocích se narodil Kristus Pán.
Karel Bartošek

prvního patra zámku a zahrála učitelka ZUŠ Holešov
Ester Kuhlová se svým žákem. Originálnost a vtip této
výstavy ocenila i Česká televize, která o výstavě ihned
natočila reportáž a zařadila ji do vysílání Studia 6 Víkend na ČT 1. V čase 3:51:28

Odpoledne potom ve farním kostele proběhl adventní koncert. Protože nelze provozovat zpěv, letos
nevystoupil Holešovský chrámový sbor, ale pouze Holešovský komorní orchestr Ivo Kurečky. Koncert byl bez přístupu veřejnosti živě přenášen na webu Římskokatolické
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vánoční doba snad pomůže uzavřít rok s optimismem
Vážení a milí Holešováci, přátelé a čtenáři Holešovska,
ani jsme se nenadáli a čas nás dovedl do konce
letošního podivného a nelehkého roku. Procházíme adventní dobou a již brzy vánočním časem, tedy obdobími,
které by nás měly vést k uklidnění, ztišení a zapřemýšlení o zásadních otázkách existence, podstatě a smyslu
našeho žití.
Tento čas je tedy důležitý z hlediska setkávání se
a uvědomění si skutečných hodnot lidství, vzájemné
sounáležitosti a lásky. Prožíváme nejkrásnější období
roku především ve vztahu k našim nejbližším, přátelům
či spoluobčanům. Doufám, že tyto dny jsou a budou pro
vás příjemné a období Vánoc s připomínkou narození
Spasitele, tedy někoho, kdo se za druhé obětoval, nám
pomůže zvládnout toto složité a pro mnohé bolestné
období se ctí.
Tedy, že dokážeme omezit pokrytectví - „Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach,
že mi jednoho dne řekneš: miluji tě…“ (J. Lennon) a snad se budeme i nadále moci opřít o své blízké - „Přítel
je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.“ (A. Einstein) - a uvědomíme
si, v čem je naše podstata - „Lidé byli stvořeni k tomu,
aby byli milováni, a věci k tomu, aby byly používány.
Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.“ (Dalajláma).
COVID A HOLEŠOV
Letošní rok nezačal optimisticky, jaro bylo ve znamení první vlny příchodu covidové nákazy i k nám.
Tehdy se jednalo o zcela nový vir a pro naše generace neznámou událost. Ta se podařila zvládnout i díky
uvědomění si nebezpečí, nastolenými opatřeními
a činnostmi bezpečnostních a zdravotnických složek.
Druhá podzimní vlna se ukázala jako mnohem náročnější a odhalila všechny slabiny naší současné postmoderní a zcela globalizované konzumní společnosti.
Ale také sílu médií, i dezinformací, chyby některých
kompetentních orgánů, schopnosti a rozpínavost byznysu, který ochranu před virem doprovází, i vytrácení
zdravého rozumu. O nákaze se toho ví již mnohem více
a je jisté, že nás i celý svět bude nemile provázet také
v dalších letech.
Nyní se tady setkáváme s nepříjemnými až tragickými událostmi, dovídáme se o smutných osudech
i o obětování se především zdravotníky a sociálními
pracovníky a lidmi z dalších oblastí, které jsou nutné
k zachování přijatelné úrovně života a bezpečnosti. Důležitá ale je i odvaha být sám sebou a snažit se udržet
i společenskou a kulturní úroveň společnosti i nás samotných. A to je právě o práci pro druhé s nasazením
svého času. Ten je samozřejmě se zdravím největšími
hodnotami, co nám byly dány a kterých je třeba si vážit.
Zlínský kraj patří v rámci covidové situace nyní
k nejvíce ohroženým, ale v republice se neustále vše

mění a dřívější rozvolnění situaci skutečně zhoršila. Je
třeba si uvědomit, že kromě často zmiňovaných škol,
jsou největšími rizikovými oblastmi pracoviště, hromadná doprava i velké markety. Ale rozhodně již asi
není vhodné nechat zavřené školy, malé provozovny
a služby i další oblasti ekonomiky, na které jsou vázány
další živnosti a záměry. Stát ostatně také není bezedný a nebude schopen stále něco kompenzovat. Ono se
totiž může stát, že některá opatření a zákazy zasahující
do méně rizikových oblastí dovedou lidí do „sklepů
a garáží“, kde se budou nadále setkávat a především
nedodržovat základní hygienická opatření. Známe
z historie podobná údobí.
V Holešově proběhlo několik tradičních adventních akcí, jako je rozsvěcení vánočního stromu, adventní koncert Hol. kom. orchestru s žehnáním adventních
věnců, MKS zorganizovalo nádhernou výstavu betlémů, tentokrát ale v arkádách zámku „za sklem“, SVČ se
zapojilo také do výzdoby náměstí, uspořádalo „Ježíškovu poštu“ i další aktivity, hasiči přispěli s „čertovskou
jízdou“ i s Mikulášem, vánoční stromy rozsvítili v Količíně, ve Všetulích i s Mikuláškou nadílkou, v Žopech
a dalších obcích. Proběhly i malé řemeslnické trhy
s hudbou. Tato omezená setkání jsou důležitá pro udržení společenského života a dokazují, že se lidé i v tomto nelehkém času rádi na chvíli setkají nebo se projdou
po vyzdobeném městě i obcí. A za toto si všichni organizátoři zaslouží poděkování.
Město umožnilo i otevření stánků na náměstí
i se zázemím, ale kvůli nařízením vlády musely být
po několika dnech uzavřeny a zdá se, že do Vánoc
už asi nebudou moci být otevřeny. Město připravilo
ve spolupráci s Charitou a Centrem pro seniory „Ježíškova vnoučata“, tedy obdarování starších spoluobčanů,
kteří zůstali na světě sami. Tentokrát ale akce proběhne
ve velmi hygienicky upravené podobě. Určitě se uskuteční i vánoční a novoroční bohoslužby, ale v jaké podobě, ještě uvidíme.
Rada města předpokládá také vybudování venkovního kluziště - tentokrát na orelském hřišti. Alespoň tento malý dárek a možnost se sportovně vyžít by
si holešovské děti i dospělí v současné covidové době
zasloužili!
INVESTICE
V prosinci byly postupně dokončeny všechny započaté investice. Jedná se o parkoviště na Novosadech
a Plačkově, za 1. ZŠ a MěÚ, oprava ulice Partyzánská
a veřejné osvětlení v ulici Tovární, oprava jedné z kotelen atd. Budování vodovodu v Količíně bude pokračovat v příštím roce, ale dodavatelská společnost přislíbila, že práce nebudou probíhat během vánočního času,
aby byl v obci klid. Podobně i společnost VaK Kroměříž
dokončí opravu kanalizace a přípojek v ulici Grohova
tak, abychom se dostali ve vánočním času bez problé-

mů na hřbitov. V ulici bude opět platit jednosměrný
provoz! Všem dodavatelským firmám je třeba poděkovat, přestože se sem tam může objevit nějaký problém.
Další investice se připravují na příští rok a hlavní
bude bezesporu zahájení opravy krytého bazénu. Velmi
důležité je nyní schválení rozpočtu města Zastupitelstvem, aby se investice mohly dále připravovat. Je jich
nemálo a jsou velmi důležité pro rozvoj našeho města.
NOVÁ PARKOVIŠTĚ A JEJICH ZPOPLATNĚNÍ
Město se letos pustilo do výstavby tří celkem významných parkovišť. Náklady na tyto stavby jsou nemalé a významně zasahují do investičních možností
města. Z tohoto důvodu jsou parkoviště pronajímána
Technickým službám, aby bylo možné neplatit z investice DPH. Proto se připravuje opatření, jenž by umožňovalo nalézt takový systém, který by umožnil místním lidem bez problému parkovat, ale do jisté míry
i generoval malé finanční částky na budování dalších
parkovacích ploch. Jde o vytvoření a rozšíření systému
parkování ve městě. V příštím roce by mělo být např.
vybudováno nové parkoviště v ul. Tovární naproti Rehabilitačního centra aj.
Rok 2020 se každému z nás asi vryje do paměti
a každému z nás něco přinesl či vzal. Po materiální
stránce a v oblasti kulturního, sportovního a společenského vyžití více vzal. Možná ale díky tomu nacházíme
radost z maličkostí a drobných krásných věcí a vztahů.
Je třeba opět poděkovat všem pracovníkům Centra pro seniory za zvládnutí nelehkého poslání i za
dodržování všech opatření a zachování provozuschopnosti zařízení, Charitě za udržení všech služeb, Městské
policii, Policii ČR a hasičským jednotkám za práci a také
udržení akceschopnosti a provozu, za totéž i pracovníkům Tech. služeb, úřadům a samozřejmě všem obchodům a službám. Poděkování si zaslouží pedagogové
a základní a mateřské školy i další zařízení za udržení
výuky a výchovy. A samozřejmě a především všichni
zdravotníci.
Vážení a milí spoluobčané,
dovolím si touto cestou poděkovat i všem aktivním Holešovákům, členům spolků, zástupcům
místních firem, kolegům, kteří vytvářejí a obohacují dění a popřál jim i vám a nám všem pokojné
prožití a požehnané vánoční svátky plné klidu,
pohody a souznění a do roku 2021 vám popřát
to důležité pozitivní myšlení a hlavně zdraví, lásku
a štěstí a plno zdravého rozumu. A nezapomeňte
se obejmout a políbit. Je to víc, než honosné dary...
A ty, prosím, nakupujte u našich obchodníků.
Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY

Výpis z usnesení z 26. a 27. zasedání RM Holešova
Rada města schválila:
• výši finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací města
• vyhlášení výběrového řízení na „Obnovu mlýnského
náhonu” dle předložených zadávacích podmínek.
• dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720803934 se
společností Kooperativa pojišťovna, a. s., ViennaInsurance Group
• dodavatele pro zpracování projektové dokumentace
mezi etapy "Stavební úpravy budovy rehabilitačního
centra Tovární čp. 1081, Holešov" jako nejvýhodnější
společnost projekce LOCHMAN, s. r. o.
• prodloužení účinnosti „Plánu prevence kriminality
města Holešova pro období 2016-2020” o 1 rok, tedy
do 31. 12. 2021
• pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu města Holešova dle předloženého a upraveného návrhu
• realizaci akce "Ježíškova vnoučata” pro osamělé seniory z Holešova s udělením finančního příspěvku ve
výši 25.000 Kč
• změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 16/2020
dle předloženého návrhu
• pronájem pozemku p. č. 31, jehož součástí je budova
bez čp. (stánek č. 3 o velikosti 13,42 m2), k. ú. Holešov, společnosti Pekárna Třebětice, s. r. o., na dobu
neurčitou
• uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2/2019
mezi městem Holešov a společností AGROVA, a. s.
• uzavření dodatku nájemní smlouvy s Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Kroměříž na dočasné snížení nájemného za období od 01. 10. 2020
do 31. 12. 2020
• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu” (vnitřní předpis č. 3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci „Vánoční
výzdoba - Holešov”, a to společnost Bachere-Ilumination CZ, s. r. o.

• uzavření smlouvy se společností Innogy Energie,
s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha 10 - Strašnice, IČ
49903209, na dodávky plynu na roky 2021 a 2022 za
cenu dle předložené platné nabídky k 18. 11. 2020
• žádost příspěvkové organizace Středisko volného času
Holešov o čerpání prostředků z investičního fondu na
dokončení modernizace EZS a čerpání prostředků
z fondu odměn na dofinancování mezd zaměstnanců
dle předloženého návrhu
• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci „Zpevněná manipulační plocha, ul. Masarykova za domem čp.
631, Holešov”, a to společnost RAVALINTERIER, s. r. o.
• změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci
Městské kulturní středisko Holešov
• změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci
1. Základní škola Holešov

Holešov TV
Již měsíc je v provozu nová komunikační platforma,
prostřednictvím které se snažíme přinášet zajímavé
informace z našeho města. Reportáže lze sledovat na
webové stránce www.holesovtv.cz, proklikem z webu
města nebo v youtube kanálu s názvem Město Holešov.

Stolní a nástěnné kalendáře
na rok 2021 i publikace v prodeji
Stolní kalendáře města Holešova na rok 2021 i další
oblíbené publikace - „Holešov - město ve spirálách času”,
„Holešovské devítky”, „Opera na holešovském zámku”
a mnoho dalších titulů je možné zakoupit na podatelně
MěÚ a také na Městském informačním centru. Stolní kalendáře má v prodeji také trafika u kostela.

Město Holešov obdrželo ocenění i odměnu
Město Holešov obdrželo odměnu 20 000 Kč za sběr
vysloužilých elektrospotřebičů v kategorii město nad
10 000 obyvatel s největším procentním nárůstem elektrospotřebičů při meziročním srovnání 2018 a 2019.
Jednalo se o nárůst 36 %. V roce 2018 činil sběr 30 tun,
v roce 2019 pak 44,4 t. Ocenění uděluje společnost Elektrowin a Zlínský kraj.
Slavnostní předání poukazu podepsaného Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou představenstva akciové
společnosti Elektrowin, proběhlo ve čtvrtek 3. prosince
2020 v kanceláři starosty města Holešova Mgr. Rudolfa
Seiferta. Vedle něj byli přítomni Ing. Pavel Karhan a Milan Roubalík, místostarostové města Holešova a také Libor Liška, jednatel společnosti Technické služby Holešov.
Poukaz i sošku předával za společnost Elektrowin
Ing. Michal Jurda, za Zlínský kraj Ing. Jana Káčerová, vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky.
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• bezplatný převod sněhové frézy zřizovateli z majetku
příspěvkové organizace Ústřední školní jídelna Holešov
• zřízení komise pro vytvoření koncepce sportu pro volební období 2018-2022
• udělení „Pamětního listu” v deskách Anně Dědičové,
Zdeňku Dovrtělovi, Františku Darebníkovi, a Liboru
Machátovi u příležitosti jejich padesátého bezpříspěvkového daru krve
• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu” (vnitřní předpis č. 3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci Dodávka
telekomunikačního řešení pro město Holešov, a to
společnost STAND CZ, spol. s r.o.
• výplatu odměn členům komisí Rady města Holešova
za výkon jejich funkce v roce 2020 dle předloženého
a upraveného návrhu
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva města jsou zveřejněny na úřední desce.

Úřední hodiny MěÚ Holešov
od 14. do 18. 12. 2020
a v době vánočních svátků
Vážení občané,
na základě usnesení Vlády České republiky ze dne
10. 12. 2020 č. 1294 se z důvodu rizika nákazy koronavirem mění úřední hodiny Městského úřadu
Holešov od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 takto:
po 08:00 – 10:00 14:00 – 17:00
út 08:00 – 11:00
st
08:00 – 10:00 14:00 – 17:00
čt
08:00 – 11:00
Podatelna úřadu je otevřena:
po 08:00 – 10:00 14:00 – 17:00
út 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
st
08:00 – 10:00 14:00 – 17:00
čt
08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
pá 08:00 – 11:00
Otevírací doba v období vánočních svátků je stanovena následovně:
21.12. pondělí 8.00 – 10.00 14.00 – 17.00
22.12. úterý
8.00 – 11.00
23.12. středa
8.00 – 11.00 12.00 – 14.00
28.12. pondělí 8.00 – 10.00 14.00 – 17.00
29.12. úterý
8.00 – 11.00 12.00 – 14.00
30.12. středa
8.00 – 11.00 12.00 – 14.00
31.12. čtvrtek z technických důvodů zavřeno
Své záležitosti vyřizujte přednostně elektronicky
prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@holesov.cz, datovou schránkou x8qbfvu, emailem přímo na pracovníky nebo telefonicky na
čísle 573 521 111.
Ing. František Fuit
tajemník městského úřadu

www.holesov.cz
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Předvánoční ohlédnutí a poděkování
Končící rok 2020 je příležitostí, jak se ohlédnout za
odvedenou prací a vyjádřit poděkování všem, kterým
není lhostejné prostředí našeho města. Do funkce místostarosty Holešova jsem před dvěma lety nastupoval
s nadšením. Věděl jsem, že jsou mezi námi lidé, kteří
nehledí na svůj čas a pohodlí a jsou ochotni ve prospěch
ostatních občanů přiložit ruku k dílu. Měl jsem tehdy
čerstvou zkušenost z právě dokončené a symbolicky
v první den nového volebního období požehnané stavby
všetulské zvonice, která se stala hmatatelným symbolem obrovského nadšení, úsilí, ochoty a nezištnosti.
Doba, kterou prožíváme letos, už není tak úplně
optimistická jako před dvěma lety. Ale o to více cítím
potřebu se s Vámi i v této nelehké době rozdělit o radost,
že jsou stále mezi námi lidé, kteří nám pomáhají v úsilí
o čisté město. Starají se o své okolí, zametou chodník
nebo posekají před svým domem. Rád bych je všechny
vyjmenoval, ale o spoustě z nich bohužel ani nevím.
Také máme mezi sebou občany, kteří se dobrovolně zapojují do práce i ve větších lokalitách. Moc si jich
vážíme a snažíme se jim vytvořit takové podmínky, aby

jejich práce byla co nejefektivnější. Jedná se například
o spolek Všetuláci sobě, který se stará o všetulský park
nebo spolek Proud Holešov, který již několik let aktivně
pracuje v Americkém parku. S předsedy obou spolků koordinujeme jejich úsilí a plánujeme budoucnost těchto
lokalit. Všetulský park by měl doznat změn již v příštím
roce. Bude revitalizován v případě schválení podaného
dotačního projektu. Americký park teprve zahrnujeme
do projektových příprav, ale už nyní provádíme drobná vylepšení. V těchto dnech nákladem 400tisíc korun
opravujeme cestičku k Rákosníčkovu hřišti.
Mezi velké pomocníky města konkrétně patří pánové Hlaváč, Grygera a Navrátil, které můžete potkat
při údržbě lokalit na Letišti, za pumpou nebo na Novosadech. Další, jako například pan Jiří Daněk z Letiště,
jsou ochotni zvelebit své okolí na vlastní náklady, i když
se nejedná o jejich pozemek. Město má i své polnosti,
uvědomuje si nutnost napravit mnohdy nevhodné zásahy do krajiny. I tady nachází podporu u zemědělců na
tučapsku pak absolutorium zaslouží rodinná farma Trhlíkových i prusinovická společnost Agrova.

Chci poděkovat i za kritiku, která se ke mně dostává.
I ta přináší inspiraci a chuť do další práce. Na kritiku, která
je adresná a věcná, rád reaguji. Vážím si všech, kteří si za
svým názorem stojí, umí se podepsat nebo se dokážou
postavit za skupinu obyvatel, které společně trápí nějaký
konkrétní problém, jako jsou například pánové Haviar
a Baťa ze Všetul nebo pan Jiří Janalík z Dukelské ulice.
Město Holešov má své velké problémy. Tíží nás doprava, parkování, stání aut na zelených plochách, jízda na kole
po chodnících, stav městské zeleně a městských objektů,
situace veřejných komunikací nebo hospodaření s odpady,
ale to se do vánočního čísla nehodí. Pozitivní je, že máme
před sebou spoustu rozpracovaných projektů a plánů.
V těchto dnech u řady z nich probíhají schvalovací procesy.
O tom, jak jsme uspěli, se s Vámi rád podělím v příštím roce.
Ještě jednou děkuji Vám všem za pomoc a spolupráci. Přeji Vám krásné a požehnané svátky vánoční
a do nadcházejícího roku všechno nejlepší, především ale
pevné zdraví a pohodu v našem krásném a čistém městě.
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova

Americký park je zase o něco lepší
Nejenom pro nás členy spolku pečující o Americký
park, ale i pro širokou veřejnost máme dobrou zprávu.
Přibyla nám tu nová asfaltová cestička u Rákosníčkova
hřiště a to díky další investici města, která vyplynula
z našeho jednání s panem místostarostou Ing. Karhanem. Pohyb pro maminky s kočárky, cyklisty, kolečkové bruslaře, ale samozřejmě i chodce tak teď bude díky
zhruba 120 metrům nového povrchu snazší a bezpečnější. Podle fotografií posuďte sami. Jsme velmi rádi,
že naše snaha o revitalizaci parku vlivem dobré spolupráce s radnicí stále nachází podporu.
Na jarní období pro návštěvníky parku chystáme
další změny. Bude opět provedena údržba zeleně a obměníme spolkem vytvořené lavičky v přední části parku
a hlavně: v zadní části parku se už brzy po novém roce
objeví nová a velmi zajímavá atrakce. Zatím na ní usilovně pracujeme mimo park, ale o tom až příště. Věříme,
že se vám bude líbit! Děkujeme všem za přízeň v uplynulém roce a těšíme se na setkání s vámi v postupně zkrášlovaném zeleném kousku Holešova - Americkém parku.
Mgr. Jakub Nevřala

Požehnané svátky Božího Narození,
radost v srdci a pohled plný naděje
do Nového roku 2021
přejí a v modlitbách vyprošují
duchovní farnosti Holešov,
Rymice a Třebětice
P. Jerzy Walczak
P. Jan Faltýnek

Vánoční bohoslužby
Římskokatolická farnost Holešov – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
čtvrtek 24. prosince – Štědrý den: MŠE SVATÁ v 15 hod. PRO DĚTI; 22 hod. „PŮLNOČNÍ“
pátek 25. prosince – Boží hod vánoční: MŠE SVATÉ v 7, 8, 9:30 a 18 hod.
sobota 26. prosince – svátek sv. Štěpána: MŠE SVATÉ v 7, 8 a 9:30 hod.
neděle 27. prosince – svátek Svaté rodiny: MŠE SVATÉ v 7, 8, 9:30 a 16 hod.
čtvrtek 31. prosince – MŠE SVATÁ v 16 hod. na poděkování za uplynulý rok
pátek 1. ledna 2021 – slavnost Matky Boží, Panny Marie: MŠE SVATÉ v 7, 8, 9.30 a 18 hod.
Všechny mše svaté můžete v aktuálním čase sledovat přes odkaz na internetové stránce: farnostholesov.cz
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Kluziště v Holešově bude!
S ohledem na nepříznivé podmínky pro možnosti
sportovního vyžití dětí, mládeže i dospělých rozhodlo zastupitelstvo města, že kluziště pro veřejné bruslení bude
součástí zimních radovánek v Holešově také tuto zimu.
„Veškeré vnitřní prostory jsou pro amatérský sport uzavřeny, sněhová nadílka je zatím v nedohlednu, a tak bychom
rádi našim občanům alespoň částečné chtěli zpříjemnit
toto období,“ osvětluje starosta města Rudolf Seifert.
Tentokrát ovšem kluziště nebude instalováno v zámeckém parku ale na orelském hřišti v ulici Zlínská (za

Kanadou). Věříme, že i přesto si na něj najdou sportovci cestu a kluziště bude plně využíváno, samozřejmě
v rámci vládních nařízení a opatření. Provoz bychom rádi
zahájili opět ještě před vánočními svátky, datum však
zatím není jisté. Sledujte, prosím, webové stránky města
www.holesov.cz.
Pokud budou vhodné podmínky, můžete se opět
těšit na školičku bruslení a v nabídce by mělo být také
broušení bruslí.
Hana Helsnerová

„Betlémy za sklem“ se těší velkému zájmu
veřejnosti
Opravdu povedená a velmi vyhledávaná je výstava
„Betlémy za sklem“, kterou pro návštěvníky připravilo
programové oddělení Městského střediska Holešov.
Pracovníci se nechtěli této tradice vzdát, a tak si vymsleli
způsob, jak tuto výstavu realizovat pro širokou veřejnost.
Máme štěstí, že jsou arkády zámku částečně zasklené…
Na podrobnosti realizace výstavy jsme se zeptali
koordinátorky výstavy Lenky Eisové z MKS.
Jak vznikla myšlenka výstavy Betlémy
za sklem?
V podstatě to vyplynulo z debaty mezi mnou, Janou
Slovenčíkovou a panem ředitelem. Chtěli jsme tradiční
výstavu betlémů udělat. Jenomže nebylo jasné, jak. Padaly návrhy a myšlenky ode všech, šlo tedy o kolektivní
debatu programového oddělení.
Jak těžké bylo sehnat dostatek výstavního
materiálu?
Bylo to kupodivu docela snadné. I když to vyplývá
ze současné situace. Veškeré výstavy a akce se ruší, a tak
sběratelé, které jsme oslovili, měli betlémy volné. Vystavené exponáty jsou z části ze sbírky zámku, autorem je
p. Král z Ostravy, další poskytla Řezbářská škola Tovačov,
dále Mgr. Růžičková z Bystřice pod Hostýnem a pan Říha
z Dřevohostic. Materiál na zelené dekorace pochází z dostupných přírodních zdrojů a zámecké zahrady, stromky
dodali nebo zapůjčili pan Jan Dvořák- dvorakovystromky.cz, Zahradnictví Stella Holešov, Lesy pod Hostýnem
s.r.o.
Kdo se postaral o krásné designové provedení
výstavy?
Aranžmá, instalace a dekorace u betlémů jsou dílem paní Jagošové - Jaga kreativ, Pravčice.
Musím pochválit zámeckou studnu, která
je opravdovou třešničkou na dortu. Velmi hezky
zpracovaná. Máte tak vlastně svůj vlastní obrovský adventní věnec, že? Jak vás to napadlo?
Zámecká studna je velmi hezky zakryta kovanou
mříží a její tvar se přímo nabízí k vytvoření adventní dekorace. Trošku složitější bylo vymyslet materiál na svíce,
abychom zůstali u přírodní varianty. Původní záměr byl
ze silnějšího kmene břízy, aby svíce vynikly, nicméně
se nepodařilo dřevo sehnat, proto se musela vymyslet
náhradní varianta. Příroda vytvořila různé druhy a tvary
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a při pohledu na ně přišel nápad, jak danou věc zrealizovat a vytvořit finální podobu věnce.
Který betlém je nejzajímavější?
Nejzajímavější betlém je zřejmě vyřezávaný z ovčí
kůže, jinak jsou betlémy z tradičních materiálů, na které
jsme zvyklí - řezbované,keramické, papírové, ze šustí…
Všechny svým způsobem krásné.
Jak hodnotíš tento projekt?
Projekt hodnotím velmi příznivě, jsme rádi, že
máme možnosti vytvořit pro lidi zase něco jiného, pozitivního a zpříjemnit tak chvíle v předvánočním čase.
Zaznamenala jsi už ohlasy veřejnosti? Jaké jsou?
Ohlasy jsou kladné, lidé ocenili možnost potěšit se
hezkou výstavou a rovněž uvítali zpestření o hudební
vystoupení na první adventní neděli. Výstava betlémů
byla doplněna vystoupením Holešovských trubačů, kteří
v průběhu odpoledne dotvořili atmosféru vánočními koledami. Vánoční koledy pak zní na nádvoří zámku každý
den až do večerních hodin.
Děkujeme za krásnou výstavu i rozhovor.
Hana Helsnerová

Adventní trhy v Holešově
Po mnoha peripetiích a nejistých okolnostech se
v Holešově uskutečnily adventní trhy. Ovšem ne tradiční,
na jaké jsme zvyklí. Musel být omezen nejen nabízený
sortiment, ale také rozsah této akce. Z důvodu vládních
nařízení mohlo být na náměstí Dr. E. Beneše umístěno
pouze několik stánků, které byly doplněny také prodejními stánky na nádvoří zámku. Atmosféru, která byla
o dost smutnější, než se na adventní dobu sluší, dokázal
pozvednout krásný hudební program, kdy nám zahrála
Hudecká partyja, a také skutečnost, že se konečně jednalo o opravdu řemeslné trhy, po kterých mnozí z návštěvníků již dlouho volali.
Návštěvníci si navíc mohli kromě výstavy „Betlémy za sklem“ prohlédnout také výstavu prací studentů
nábytkářské školy, která je umístěna v prvním poschodí
zámku.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Nenápadný úspěch – Ústřední školní jídelna v Holešově
Snad každý Holešovák někdy jedl v Ústřední školní jídelně ve Smetanových sadech. My hodně dříve
narození z doby svého školního stravování možná trpíme občas nějakými traumaty (například já dodnes
nesnáším sladký rýžový nákyp a segedínský guláš),
naopak jako rodiče a prarodiče jsme si s překvapením
pochutnávali v době nemoci svých dětí a vnoučat na
dobrých a levných obědech. Ale asi většině uniklo, že
v posledních letech se v bývalé Záhlinické pivnici, budově od významného holešovského stavitele Vladimíra
Fišera, obrácené do náměstí dodnes velmi reprezentativní fasádou, vytvořilo mimořádně kvalitní a úspěšné
stravovací zařízení. V roce 2017 sem nastoupil jako
vedoucí zkušený Karel Kotouček a ihned začal s opravami, úpravami a zkrášlováním.
Od onoho roku 2017 se předělala prakticky celá
Ústřední školní jídelna – ÚŠJ. Ve dvoře dodláždili přístupovou cestu a další úpravy včetně parkové úpravy a laviček a dalších součástí mobiliáře. Z doposud nehostinné
pustiny tak vznikla sice malá, ale příjemná odpočinková
a komunikační zóna. V ÚŠJ se podařilo opravit velkou
část fasády, vyměnit venkovní osvětlení a opravit střechu, natřít a vyměnit dveře.
Ještě viditelnější ale jsou úpravy interiéru. Celá jídelna teď působí čistě, vše je natřené, ze stěn zmizelo

prastaré dřevotřískové obložení a nahradily ho veselé
motivy nástěnných maleb s holešovskými motivy, tam,
kde je to třeba, jsou nové hygienické keramické obklady. Zcela skvělé je zřízení nových toalet v přízemí, které
desítky let moc chyběly. V obou výdejnách je nový nábytek a vybavení, pořídil se nápojový automat, takže
celá ÚŠJ splňuje požadavky na pěknou, účelně a vkusně
zařízenou restauraci. Modernizaci podstoupily rovněž
provozní, skladovací prostory, zázemí včetně šaten
a varna včetně elektrických rozvodů, podlahy, kanalizace a vzduchotechniky. Obdivuhodné je, že řadu oprav
a úprav dělali pracovníci ÚŠJ svépomocí a tedy se zanedbatelnými náklady.
Jak prozradil pan vedoucí Kotuček připravuje ÚŠJ
denně 2 druhy jídel oběda a dále přesnídávky a svačiny.
Přihlášených strávníků je 1009. Samozřejmě se každý
den všichni nehlásí, takže reálně vaří ÚŠJ něco přes 900
porcí. Jídlo dokonce i vyváží a to do mateřských škol Masarykova, a Žopy, dále pro Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov a obecní úřad Rymice. Prostředí a vybavení ÚŠJ
je natolik dobré, že mimo provozní dobu - třeba o prázdninách – může sloužit jako restaurace. Na začátku srpna
letošního roku se zde například stravovali frekventanti
Letní školy barokní hudby z celé Evropy a po prvotních
rozpacích, že musí chodit do školní jídelny, když v dří-

vějších ročnících byli zvyklí stravovat se na zámku, byli
spokojeni.
A ÚŠJ není jen dobře zařízená, vybavená a nevaří
jen dobrá jídla. Její pracovníci jsou také pružní a vstřícní
- citujeme jen poděkování, kterého se ÚŠJ dostalo letos
z Přílep:
„V neděli 1. listopadu v 12:30 hod. bylo ředitelce MŠ
Přílepy Zdence Chmelařové telefonicky oznámeno uzavření provozu školní jídelny v Přílepích a to od pondělí
2. listopadu z důvodu karantény. Tímto opatřením byla
přerušena dodávka stravy pro MŠ. Paní ředitelka bezprostředně kontaktovala ředitele ÚŠJ v Holešově Karla
Kotoučka, který požadavku o zajištění stravy ochotně
vyhověl a ve dnech 2. – 16. listopadu jídlo pro MŠ Přílepy zajistil. Za ochotu a profesionální přístup si pan Karel
Kotouček zaslouží pochvalu.“
A když se pana Kotoučka zeptáme, co plánuje do
budoucna, tak má spoustu nápadů: „Co nás ještě čeká?
Oprava podlahy v přípravnách, vyřešení špatně provedené vzduchotechniky, výměna ventilů na rozvodech, vybudování třetí jídelny a jako bonbónek oprava střechy“.
Tak hodně úspěchů do dalších let a hlavně spousty
spokojených strávníků od těch nejmenších až po dospělé!
Karel Bartošek

MKS připravuje na příští rok pestrý program
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S andělem strážným na zemi i ve vzduchu
(Vzpomínka na plukovníka v.v. Karla Bednaříka ke
100. výročí narození)
S bývalým válečným letcem v Anglii Karlem Bednaříkem jsem se blíže seznámil na besedě Klubu mladých
holešovských lidovců, která se konala v zasedací místnosti bývalého národního výboru na náměstí v Holešově
v polovině r. 1968. Nabídl mně tenkrát přátelství, které
trvalo až do jeho smrti 26. února 2011. Nesmírně jsem si
ho vážil pro jeho statečnost a občanskou angažovanost
a pro jeho charakterové vlastnosti – zejména skromnost,
a v neposlední řadě pro jeho příslovečný humor, který
prokazoval i v těch nejtěžších životních chvílích.
Po sametové revoluci v roce 1989 jsem ho doprovázel na mnoha besedách v jednotách Orla, na setkáních
členů KDU-ČSL, sportovních memoriálech P. Vojtěcha
Rygala a dalších akcích pro veřejnost. Poskytl mně řadu
cenných materiálů o svém působení v době 2. světové
války ve Velké Británii u 96. a později u 68. britské noční stíhací perutě. Jako jeden z nejmladších příslušníků
československého letectva ve svazku RAF se stal jedním
z nejlepších a nejzkušenějších navigátorů. Za zásluhy
v bojích ve Francii a ve Velké Británii byl vyznamenán
řadou československých a britských vyznamenání.
O svých životních osudech po skončení války, mně
tento holešovský rodák později napsal tuto krátkou
vzpomínku:
V březnu 1946 jsem demobilizoval a dělal jsem jako
exportní úředník. Vyhazov jsem dostal hned koncem
února 1948. O měsíc později jsem se pokusil o ilegální
přechod hranice, ale byl jsem zadržen a vězněn. Po propuštění jsem pracoval jako kalkulant ve Zlíně, kde mne
v roce 1951 vyzvali neznámí pracovníci KSČ, abych vrátil
anglická vyznamenání jako protest proti angažovanosti
Velké Británie ve válce v Koreji, což jsem odmítl. Za dva
týdny dostal vedoucí od KSČ příkaz, aby mne ihned propustil. Nesehnal jsem potom jiné místo, než v podniku
Stavomontáže, kde jsem se naučil svařovat. Ve stavebnictví jsem dělal až do důchodu jako dělník, s příkazem
od KSČ, že musím dostávat nejhorší a nejméně placenou
práci. Našli se ovšem lidé, kteří toto nařízení obcházeli ...
V roce 1961 jsem byl odveden na StB, vyslýchali mě tři

hodiny, byl to však jen důvod, aby mne získali jako spolupracovníka. Nesouhlasil jsem a nic se nedělo, ostatně,
co horšího se mi mohlo stát: těžce jsem pracoval a pětičlenná rodina strádala...
Teprve po změně politického systému se v r. 1990
pan Bednařík dočkal morální a politické rehabilitace
a zároveň byl mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka v záloze. Křesťanská sportovní organizace
Orel, jejímž byl dlouholetým členem, mu u příležitosti
75. narozenin udělila ocenění za účast ve 2. zahraničním
odboji a za věrnost Orlu. Zastupitelstvo rodného Holešova ocenilo jeho aktivní přínos v boji proti nacismu a další
občanskou angažovanost u příležitosti jeho osmdesátky
udělením velké pečeti města.
Naposledy jsme s přítelem Josefem Bartoškem
navštívili br. Bednaříka den před jeho devadesátými
narozeninami, abychom mu poděkovali, a to jménem
svým i členů holešovských organizací KDU-ČSL a Orla
za vše, co udělal pro naši zemi a zmíněné organizace.
V krátké besedě si zavzpomínal nad fotografiemi na své
kamarády a bojové druhy z Anglie i na přátele z Hole-

šova. Na otázku, co mu v životě pomáhalo, odpověděl:
„Řekl bych: spoléhat se na anděla strážného – na zemi
i ve vzduchu. Pomáhal a pomáhá. A když bylo zle, putoval jsem na Hostýn, nedaleké poutní místo ...”
František Rafaja
za holešovské členy Orla a KDU-ČSL

Přání ke krásnému životnímu jubileu
I přes nepříznivou situaci se za
dodržování všech opatření dostavili
zástupci města předat srdečné blahopřání milé seniorce žijící v Centru pro seniory Holešov. Paní Olga
Kopcová z Prusinovic letos oslavila
103. narozeniny. V mládí hrála divadlo
a žila velmi aktivním životem. S přáním všeho nejlepšího a hlavně zdraví
se k vedení a zaměstnancům CPS připojil pan starosta a paní matrikářka.
Hana Helsnerová
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak

ekolikvidace Vašeho autovraku

až 1500 Kč

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz

www.holesov.cz

SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ÚMRTÍ
Josef Škrabala – Holešov
Marie Navrátilová – Holešov
Emília Pilová – Holešov
Vlasta Blahová – Holešov
Růžena Florová – Holešov
Josef Konečný – Tučapy
Jiřina Podhajská – Holešov
Blažena Štefková – Holešov
Ladislav Winter – Holešov

Josef Žáček – Holešov
Milada Očadlíková – Količín
Karel Fiodr – Holešov
Marie Šebestová – Holešov
Helena Gáborová – Holešov
Jaromír Fuksa – Holešov
Marie Kratochvílová – Holešov
Božena Zapletalová – Holešov
Věra Skýpalová – Žopy

Úspěšná certifikace oblastní
destinační společnosti Kroměřížsko
KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, z. s., které zajišťuje podporu
a rozvoj cestovního ruchu v našem regionu, splnilo požadavky kategorizace
organizací destinačního managementu
a dne 22.10. 2020 bylo úspěšně certifikováno. To mimo jiné zavazuje organizaci
k dodržování podmínek stanovených odbornou komisí agentury Czech Tourism.
Certifikované organizace mohou také
žádat o dotace na marketingové aktivity
z národních dotačních programů.
„Je to pro nás velký úspěch a zároveň
závazek k tomu rozvíjet činnosti vedoucí
k posílení turismu v regionu dle metodik
Czech Tourism tak, abychom i společně
s krajskou centrálou cestovního ruchu
společně budovali silnou značku Východní Morava – turistický region Zlínského
kraje a Kroměřížska,“ říká Alena Horáková, manažerka destinační společnosti.
Organizace Kroměřížsko funguje od
roku 1998. V roce 2017, kdy se jednotlivé
oblasti na svém území rozhodl finančně
podpořit Zlínský kraj, se začala naplno rozvíjet spolupráce mezi veřejným,

neziskovým a soukromým sektorem.
Aktivní marketing tak vede ke zvýšení
atraktivity regionu.
„Stěžejní pro naši činnost je spolupráce mezi městy Kroměříž, Holešov,
Bystřice p/H, Chropyně, Hulín nebo
Koryčany, i mikroregiony Holešovsko
a Podhostýnský. Spolupracujeme také
s informačními centry, provozovateli
turistických cílů a podnikateli z oblasti
služeb cestovního ruchu. Společně tak
tvoříme ucelenou turistickou nabídku.
Primárně cílíme na domácí turisty, komunikaci na zahraničních trzích zajišťuje
krajská centrála“ doplňuje Horáková.
Kroměřížsko disponuje unikátním
kulturně historickým dědictvím, přírodními krásami a sítí turistických a cyklistických tras v Hostýnských vrších nebo
Chřibech i bohatou nabídkou kulturních
a sportovních akcí.
Destinační společnost směrem
k potenciálním návštěvníkům sází na
originální a autentický obsah, jako je
blog o regionu, poutavé fotografie nebo
videa ze známých i méně známých míst.

Hedvika Bílková – Holešov
Drahomíra Bobalíková – Holešov
Marie Brančíková – Holešov
Vlasta Zichálková – Žopy
Zdeňka Mikulčáková – Holešov
Zdeňka Pavelková – Holešov
Jaroslav Vrla – Holešov
Marie Drozdková – Holešov
Oldřich Chytil – Holešov

Antonín Bazalka – Količín
Marie Prusenovská – Holešov
Jindřich Tomaňa – Holešov
Ludmila Vaculíková – Holešov
Marie Macešková – Holešov
Ladislav Galetka – Holešov
Jaromír Vrtělka – Tučapy

Tříkrálová sbírka se připravuje
Vážení občané města Holešova,
i když je letošní rok v mnoha
ohledech jiný a netradiční, chtěli
bychom tradici Tříkrálové sbírky (koledy) zachovat a přinést vám požehnání do roku 2021, tak jak jste byli
vždy zvyklí. Protože je ale na prvním
místě zdraví koledníků i dárců, připravujeme jak klasickou, tak i online
koledu. Doufáme, že se nám to s vaší
pomocí podaří.
Termín Tříkrálové sbírky je v sobotu 9. ledna 2021.
Pro zorganizování tradiční sbírky
sháníme dobrovolníky z řad dospělých, (starších 15ti let), kteří by si vytvořili svou vlastní skupinku s dětmi.
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci nebude možné seskupit
děti a vedoucí na jednom místě tak,
jak se to realizovalo předešlé roky.

V letošním roce se podílela na natáčení
oblíbeného TV pořadu Cyklotoulky z Kroměříže do Holešova a ve spolupráci s městem Bystřice p/H také do Hostýnských
vrchů. Díky kladným ohlasům budou
navazovat Běžkotoulky z Hostýnské magistrály a na jaře opět cyklistika z Chřibů.
Soukromé subjekty jsou důležitou
součástí destinačních managementů,
spolupráce je přínosná pro obě strany.
Hotely, restaurace a další provozy jsou
podporovány v různých marketingových
kampaních, sdílejí mezi sebou zkušenosti či přinášejí podněty k plánovaným

Přihlašovat se je možné na mobilu: 733 741 907, kde vám rádi poskytneme podrobné informace.
Vzhledem k aktuální situaci je
možné se přihlašovat až do 7. ledna
2021, samozřejmě s přihlédnutím
k epidemiologickému stavu k danému datu.
Včas a pravidelně vás budeme
informovat na webových stránkách
a na Facebooku Charity Holešov,
webu města Holešov, plakátovacích
plochách a místním rozhlase. Chceme vás upozornit, že pokud to aktuální epidemiologická situace nebude
umožňovat, tak Tříkrálová sbírka
neproběhne formou klasického koledování.
Děkujeme vám za pomoc
a pochopení.
Charita Holešov

aktivitám. Tento rok ale byl pro mnohé
z nich velmi těžký.
„Nyní před vánočními svátky podporujeme naše partnery tak, že jsme
společně s krajskou centrálou zahájili
reklamní kampaň na dovolenou v roce
2021. Pokud lidé budou chtít dát svým
blízkým atraktivní dárek ve formě pobytového balíčku nebo zážitku na příští
rok, tak zároveň pomohou podnikatelům
v nelehké situaci“, uzavírá Alena Horáková.
Více informací o činnosti organizace a kontakt pro případnou spolupráci
najdete na www.region-kromerizsko.cz.
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Advent na 1. ZŠ
Vánoční stromeček je tradičním symbolem českých vánočních svátků, bez kterého
bychom si jen stěží uměli představit ty pravé české Vánoce. Děti ze 4. A, kromě svědomitého plnění školních povinností během distanční výuky, doma vyráběly vánoční ozdoby
z papíru a přírodních materiálů. Svoje výrobky si nechtěly nechat jen pro sebe a chtěly udělat radost i jiným, zapojily se tak do akce MKS Holešov „Vánoční stromeček pro
vás“. V posledním listopadovém týdnu 4. A nazdobila na zámeckém nádvoří hned dva
stromečky v květináčích, které jsou součástí výstavy „BETLÉMY ZA SKLEM“ netradičně
prezentovaných v prosklených arkádách zámku až do 3. ledna. A protože ozdob vyrobených i z domu donesených se sešla opravdu spousta, tak jsme nakonec byli požádáni,
abychom zaměstnancům MKS Holešov pomohli nadekorovat i velký centrální strom.
Běžte se podívat a zhodnotit, jak se nám dařilo.
Ani další třídy nebo ročníky nezůstaly pozadu. Školní družina si nazdobila stromek
do soutěže pořádané SVČ TYMY, prvňáci a druháci vyráběli keramické svícny a jiné vánoční ozdoby. Ve škole voněly vanilkové rohlíčky, které napekli nejmladší žáci a celá

škola je vyzdobena dvěma stromky i jinými ozdobami. Mikulášská nadílka proběhla
i bez tradiční družiny Mikuláše, čertů a andělů. Žáci 1. stupně našli své balíčky ukryté
za dveřmi tříd. Všichni se snažíme atmosféru svátků dětem nezkazit i přes náročná hygienická opatření.
B. Winklerová a J. Růžičková
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Pozdrav od prvňáčků z 2. ZŠ Holešov
Svůj první školní rok zahájily děti z 1. A tradičně za přivítání vedení školy, paní
učitelek, zastupitelů města a svých nejmilejších rodičů. První školní den bývá vždy
vzpomínkou na celý život. V letošním školním roce zasedlo do lavic celkem 19 žáků,
z toho 9 dětí do speciální třídy Světa vzdělání.
Všechny děti se během měsíce září bez problémů adaptovaly na podmínky školy
a postupně krůček po krůčku se z nich stávají velcí školáci.V prvních dnech se děti poznávaly navzájem mezi sebou, objevovaly prostory školy a díky podzimní vycházce také
její nejbližší okolí. Pilně se seznamovaly s novými pravidly a prvními písmenky. Letos
zatím sice nemohly mezi sebou přivítat děti z mateřských škol, jak už to každým rokem
bývá, a zároveň svým mladším kamarádům ukázat, jak to v první třídě chodí, ale jistě
se společné setkání brzy uskuteční.
Zahájení distanční výuky a nepřítomnost žáků ve škole nám mnoho možností vzájemného sblížení, spolupráce a aktivit sebralo. Nicméně celé to období, kdy byli od sebe

kamarádi odděleni, pracovali doma s rodiči a s paní učitelkou na dálku, všichni zvládli.
Naši prvňáčci si zaslouží velkou jedničku a pochvalu. Rodičům patří velké poděkování za
spolupráci. Díky tomu jsme nezůstali ani krůček pozadu a po návratu do školních lavic
můžeme krásně a plynule navázat na další učivo. Nejvíce práce nám pravděpodobně dá
opět se sladit jako kolektiv a pěstovat mezi sebou navzájem hezké vztahy. Po celý školní
rok se učíme být dobrými žáky a pro druhé i kamarády.
Cílem naší společné cesty bude dobře se poznat, vážit si jeden druhého, vzájemně
si pomáhat a prohlubovat své znalosti i dovednosti. A všichni jsme moc rádi, že se opět
vidíme ve škole.
S přicházející zimou se blížíme ke konci Živé abecedy. A víte, co nás čeká, abychom
se mohli zdokonalovat v dalším čtení? SLABIKÁŘ! ... a ten nám přinesl hodný Mikuláš.
2. ZŠ Holešov

I druháci 2. ZŠ si umí poradit
s projektem v prvouce
Distanční výuka je za námi. Druháčci ji zvládli na výbornou – plnili svědomitě všechny
zadané úkoly a v online výuce krásně pracovali. Mimo jiné si během nedobrovolného „volna“ zkusili vytvořit svůj první projekt. Tématem bylo učivo z prvouky – savci, ptáci, hmyz.
Děti hledaly informace v encyklopediích, naučných knihách i na internetu. Výsledkem jsou práce plné zajímavých informací a krásných obrázků.
Po návratu do školních lavic je děti prezentovaly před celou třídou. Všichni žáčci si
zaslouží velkou pochvalu. 				
2. ZŠ Holešov
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ZUŠ F. X. Richtera v jedinečném projektu MenART
Program MenART zaštiťuje Nadační fond Magdaleny
Kožené, který podporuje a zviditelňuje základní umělecké
vzdělávání v ČR. MenART nabízí dvojici student a pedagog
ZUŠ roční stipendium ve spolupráci se špičkovým profesionálem oboru, s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a pod-

poru mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy,
kteří se jejich výuce věnují.
Letošního 3. ročníku stipendijního programu se
účastní i žačka sólového zpěvu ZUŠ F.X.Richtera ANNA
JAKUBÍČKOVÁ. Sopranistka Kateřina Kněžíková si ji vybra-

la spolu s dalšími jedenácti zpěváky ze všech základních
uměleckých škol.
První setkání stipendistů i s dalšími mentory hudebních, tanečních, výtvarných a dramatických oborů se uskutečnilo na konci letních prázdnin v Kroměříži. Během tří dnů
jsme se mohli seznámit a začít pracovat s Kateřinou Kněžíkovou a poznat její svérázné pěvecké technické pomůcky
a neotřelé vyučovací metody, které opakovala stále a znovu
s obrovskou energií a trpělivostí se všemi svými svěřenci.
Pro Aničku i mne byla zajímavá nejen práce na naší
pěvecké technice a interpretaci písní, ale i vedení ostatních žáků, které jsme mohli poslouchat a navzájem se
ovlivňovat. Odjížděly jsme povzbuzeny a vyzbrojeny úkoly
do dalších hodin. Říjnové a listopadové lekce nám sice
překazil koronavirus, ale v prosinci už nás čeká další individuální lekce s Kateřinou Kněžíkovou, tentokrát v Praze.
Následující tři setkání, by měly proběhnout v příštím roce
a snad se dočkáme i společných veřejných koncertů.
Bc. Kateřina Jurášková

Učitel? Umělec?
ZUŠ F. X. Richtera představuje v cyklu Učitel? Umělec? své pedagogy, kteří jsou mimo svou pedagogickou
činnost aktivními výkonnými umělci. Ve druhém rozhovoru je to učitel kontrabasové třídy a člen Filharmonie
B. Martinů Zlín Jakub Veleta, kterého jsme se zeptali na
několik otázek.
Jak dlouho jste učitelem ZUŠ F. X. Richtera?
Na ZUŠ v Holešově působím teprve druhým rokem
a vyučuji zde hru na kontrabas. S ředitelem Mgr.art. Petrem
Juráškem, ArtD. se nám podařilo z žáků místních základních škol a gymnázií otevřít nemalou kontrabasovou třídu
talentovaných hochů, která nabývá svých kvalit. I když je to
poměrně krátký čas, který byl navíc zkrácen ještě o dvě vlny
epidemie koronaviru, můžu s jistotou říct, že jsem zde velmi
spokojený, a to především díky vedení školy a výbornému
kolektivu učitelů. Již po prvním roce studia máme na svém
kontě 1. místo v okresním kole hře na smyčcové nástroje.
Kdo vás ke hře na kontrabas přivedl?
Byla to spíše náhoda. Když jsem přemýšlel o studiu na
konzervatoři v Kroměříži, měl jsem na mysli housle, na které jsem hrál od dětství, ale díky velké konkurenci mnohem
lepších houslistů jsme s mým učitelem na ZUŠ Veselí nad
Moravou rozhodli zkusit talentové zkoušky na kontrabas
k věhlasnému kantorovi Miloslavu Gajdošovi a ono to vyšlo.
Ovládáte také další hudební nástroje?
Povinností na konzervatoři byly hodiny klavíru, za
což jsem nyní rád. Často žáky doprovázím. Sice velmi jed-

noduchým způsobem, ale pro představu souhry, přesné
intonace a rytmu je to dostačující. Stejně tak by šla použít
i kytara, kterou občas u ohně s kamarády vytáhneme.
Máte svůj hudební vzor?
Spíše bych to nazval inspirací, a tou je lidová hudba
Slovácka.
Jaká je pro vás současná doba? Dokážete improvizovat a přizpůsobovat se novým požadavkům, které s sebou tato složitá situace nese?
Tak jako všichni jsem musel spoustu zaběhlých věcí
změnit a přizpůsobit se. Konkrétně ve Filharmonii Bohu-

slava Martinů Zlín, kde pracuji jako kontrabasista, jsme
díky covidu přestali nějakou dobu úplně koncertovat
a zkoušet. Čas jsem ale mohl věnovat individuální přípravě a především manželce a čerstvě narozené dceři. V ZUŠ
jsme přešli na výuku pomocí videohovorů. Tady jsem se
bál toho, aby moji žáci (převážně úplní začátečníci) neztráceli motivaci a chuť na kontrabas hrát. Naštěstí vše
funguje dál a máme v plánu se ještě rozrůstat.
Jaké jsou vaše umělecké úspěchy, zajímavé
projekty, koncerty, které Vám uvízly v paměti?
Během mého působení na konzervatoři v Kroměříži
a později na JAMU v Brně jsem se účastnil mezinárodních
interpretačních soutěží, odkud jsem asi několikrát přivezl
třetí cenu. Taktéž jsem se často setkával s těmi nejlepšími
kontrabasisty a muzikanty světa. Díky hraní v orchestrech
jsem se dostal třeba do Hongkongu, Jižní Koreje a Indie,
což patří k mým největším zážitkům. Vybavuji si jeden
open air koncert ve Veroně s italskou zpěvačkou Giannou
Nannini, na který přišlo přes 20 tisíc posluchačů a užívali
si koncert i přes to, že se nad nimi strhla silná bouřka.
Jaké jsou Vaše pracovní a životní cíle?
Mám zaměstnání v oboru, který jsem 11 let studoval
a baví mě to. Mám milující rodinu. Obě považuju za velký
úspěch a jsem šťastný. Mým cílem je v tom pokračovat
i nadále.
Děkuji za rozhovor. Hana Helsnerová

Sbírka Krabice od bot v 2. ZŠ Holešov
Letos již poněkolikáté se naše škola zúčastnila sbírky Krabice od bot. Sbírka má podtitul Děti darují dětem.
V předvánočním shonu a náročnosti práce v nouzovém
stavu se do této sbírky zapojili naši žáci i učitelé.V každé
třídě naplnili žáci krabici pro dívku nebo chlapce v určitém věku. Do krabice přinesli školní potřeby, sportovní
potřeby, drogerii, hračky, drobné sladkosti, knížky a hry.
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Děti se tak učí pomáhat druhým lidem, podělit se o své
vlastní hračky, myslet na ostatní.
Celkem jsme darovali 11 vánočních dárků, které poputují k dětem žijícím v tíživé životní situaci. Děkujeme
všem, kteří se do sbírky zapojili.
2. ZŠ Holešov

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - LEDEN
11. 1. 1946
30. 1. 1966
23. 1. 1931

8. 1. 1946

11. 1. 1931
14. 1. 1926

4. 1. 1921

Zemřel DOKOUPIL Antonín, také páter Alberti, český kněz, historik a spisovatel. Farář a děkan v Kvasicích, autor životopisů světců a dějin papežů, překlady náboženské literatury z latiny a italštiny. Teologické spisy: „Sv. otec Pius XI.“ (1929), „Světec Don Bosco“ (1934), trojdílná publikace „Papežové“ (1931-1932, 1934, 1938) pod pseudonymem
P. Alberti. (*13. 6. 1881 Žeranovice) 75. výročí úmrtí
Zemřel ŠERÝ Karel, hudební pedagog, absolvoval Janáčkovu varhanní školu v Brně, profesor na gymnáziích i na učitelském ústavu v Kroměříži, ředitel kůru a učitel hudby
v Uherském Brodě a v Holešově (1920-1929), kde byl i dirigentem Podhoranu, přednášel na pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci (1948-1950). (*22. 6. 1892)
55. výročí úmrtí
Zemřel v Praze PECK, Eduard, řídící učitel, archeolog, numismatik, botanik, sběratel lidových pohádek, vlastivědný pracovník. Přispíval do Vlastivědného spolku muzejního
v Olomouci. Dětství prožil ve Štípě a ve Zlíně, studoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, učitelský ústav absolvoval v Brně. Za učitelského působení v Holešově (1888–
1893) zpracovával a v Domaželicích u Dřevohostic dokončil své nejcennější dílo „Lid na Vizovicku“. V Holešově uspořádal již v roce 1889 výstavku starožitností. Ve vesnicích na
Holešovsku prováděl archeologické výzkumy. Po usilovném studiu pramenů vydal roku 1892 u Lamberta Klabusaye v Holešově „Okresní hejtmanství holešovské“, popisující
soudní okresy Holešov, Vizovice, a Bystřice pod Hostýnem. Prostudoval a uchoval písemnou pozůstalost bratrského kazatele Mikuláše Drabíka. Sborník „Upomínka na národopisnou a průmyslovou výstavu v Holešově roku 1893“ obsahuje Peckovy závažné studie o lidovém kroji a jiných tématech. Po jeho smrti byly vydány rukopisy „Valašské
národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřazenými“ a „Valašské národní pohádky z Vizovic“. (*10. 10. 1857 ve Vrahovicích u Prostějova) – 90. výročí úmrtí
V Holešově se narodil MIKŠOVIČ, Emil, Ing. arch., absolvent VUT Brno, fakulta architektury (1970). Po ukončení studia pracoval až do roku 1991 u firmy Obchod obuvi a. s.
jako vedoucí oboru projekce a technického rozvoje. V roce 1991 založil se svým synem projekční ateliér ATIS-em spol. s.r.o. ve Zlíně, jehož hlavním předmětem činnosti jsou
architektonické návrhy včetně realizací, zejména komerčních staveb a interiérů, výstavních expozic a rodinných domů. Jeho prvním návrhem byla v roce 1968 rekonstrukce
sklepních prostor Lidové školy umění Holešov na Sorry klub, který založil se svým bratrem a do roku 1972 vykonával funkci prezidenta Sorry klubu (později Klub přátel umění).
Z realizovaných akcí lze např. uvést: interiéry obchodních sítí obuvi firem Stival, KCS a Timberland, realizace vítězného návrhu rockové kavárny Masters of Rock Café ve Zlíně
na Čepkově, zakázkový interiér bowlingu a restaurace Apollo Otrokovice, výstavní expozice firmy Zlín Groupe oceněná cenou EXPO IMAGE za architektonický návrh a realizaci
a rekonstrukce objektu bývalé Baťovy nadace na rodinnou vilu ve Zlíně. 75. výročí narození
V Lukově se narodil PAGÁČ, Miroslav, absolvent holešovského gymnázia, vydavatel. Ve své tiskárně R P6 ve Fryštáku vydával pohlednice, kalendáře, drobné regionální práce.
Spolupracoval s časopisem „Podřevnicko“. († 23. 10. 1999 ve Zlíně) – 90. výročí narození
V Brezovicích, okr. Prešov, se narodil TOMŠŮ, Miroslav, MUDr., CSc., kardiochirurg. Dětství prožil ve Všetulích, v Holešově absolvoval gymnázium, r. 1950 promoval na Fakultě
všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Lékařskou praxi zahájil v Bruntále, od r. 1957 v Olomouci. Jako chirurg díky odborným a organizačním kvalitám získal
věhlas doma i v zahraničí. V září 1983 byl ustanoven jako přednosta 1. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, stal se vedoucím katedry chirurgie Lékařské fakulty
Palackého univerzity a r. 1983 jmenován univerzitním profesorem. Stál u zrodu laserového skalpelu. Jako první český lékař provedl 16. 9. 1981 úspěšnou operaci za pomoci
laserového paprsku. Historický význam této akce zachytil televizní film Paprsek světla – paprsek naděje. Stal se uznávanou lékařskou autoritou doma i v zahraničí. Hluboký
vztah k umění – literatuře, hudbě, filmové tvorbě. Působil v porotě i organizačním štábu festivalu Academia film Olomouc. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Holešově.
(† 20. 1. 1999 v Prostějově) 95. výročí narození
Ve Všetulích se narodil VYHLÍDAL, Oldřich. Maturoval na holešovském gymnáziu r. 1941. Po válce studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity psychologii a sociologii.
Po dobu studií pracoval jako zedník, drenážník, kolportér. Studia předčasně ukončil, těžkou práci nevydržel, začal brát invalidní důchod. Vrátil se do Všetul, kde pracoval
a později při plné invaliditě se vrátil do Prahy. Pracoval jako úředník a korektor v Technickém nakladatelství (1951–1957) a v sekretariátě Svazu československých spisovatelů, vstoupil do redakce nakladatelství Československý spisovatel, kde pracoval do r. 1981. Udržoval blízké přátelství s Františkem Branislavem, Janem Nohou a Františkem
Halasem. Verše publikoval od r. 1946 v denících a časopisech Literární noviny, Kultura, Host do domu, Tvorba aj., účastnil se básnických almanachů 1956–59, 1973 a 1974.
Překladatel starokorejské lyriky, německé, maďarské, bulharské, arménské a rumunské poezie. Překlady přispěl do antologií Jižní vítr (1974), Mladý den (1975) aj. První
básnická sbírka „Řeka pod okny“ (1956), dále „Hnízda na vodě“ (1959), „Ptáci nad Atlantidou: verše z let 1959-1961“ (1963), sbírka sonetů „Snímání podob“ (1966), sbírky
„Pod útokem hvězd: verše milostné“ (1970), „Svatá rodina“ (1972), „Pláňky“ (1977), „Tatínkovy ruce“ (1978), knížka sonetů „Vodopád“ (1979), sbírka „Cirkus“ (1981), výbor
básní „- a neopouštěj nás: výbor z poezie“ (1984). Výroční cenu Svazu českých spisovatelů za literaturu roku 1988 obdržel in memoriam za sbírku „Ars poetica: verše z nemoci“.
Kromě esejů, recenzí a veršů překládal starokorejskou lyriku, verše z němčiny, bulharštiny a maďarštiny, arménskou poezii J. Čarence (Sladký ohnivý svět, 1962), z rumunských
básníků T. Argheziho (Závěť, 1971), podílel se na překladech z Rilka (Obrazy a elegie, 1974). Vyhlídalovy edice: výbor „Vonička lidové poezie“, výbor ze starořímské lyriky „Tisíc
polibků“. Účastnil se besed se čtenáři holešovské knihovny. († 14. 5. 1989 v Praze) 100. výročí narození

V Holešově startuje nový projekt, Vzdělávací centrum Hájenka nabídne bohatý
program pro děti i dospělé
Hájenka stojící v krásném prostředí zámeckého parku
v Holešově prošla před několika lety velkou rekonstrukcí.
Její dveře jsou otevřeny dětem i rodičům z Holešova a okolí.
Nejen, že zde sídlí Skřítkova lesní školka a turistický oddíl
mládeže, ale každé léto zde probíhají příměstské tábory
pro děti a kurzy pro mládež. Od nového roku by zde mělo
vzniknout také vzdělávací centrum pro širokou veřejnost.
„Hájenka je naše srdcová záležitost, žije vlastním
životem a my bychom nyní chtěli její dveře otevřít i široké veřejnosti,” říká jeden z autorů projektu Jakub Šneidr.
Hájenka by se od nového roku měla stát místem, kde se
budou moci lidé setkávat za účelem vzdělávání a osobnostního růstu. „Na programu právě usilovně pracujeme,
rádi bychom nabídli zajímavé kurzy a workshopy týkající
se především osobnostního růstu. Máme kolem sebe velkou komunitu dětí i rodičů z Holešova a širokého okolí,

především pro ně chceme připravovat zajímavý program,”
dodává Jakub Šneidr.
Na co se tedy můžeme těšit?
„Máme v plánu například kurz o montessori výchově
dětí se zkušenou lektorkou Irenou Kubantovou. Jejím seminářem jsem si sám prošel a musím říct, že jsem si odnesl
spoustu zajímavých poznatků a ještě jsem se u toho dobře
bavil,” směje se Jakub. Na jaře se pak uskuteční oblíbený
kurz Respektovat a být respektován. Kurz o respektující výchově proběhne na Hájence již podruhé. Jedná se o sedm
odpoledních seminářů, kterými provází kliničtí psychologové a autoři stejnojmenné knihy, manželé Kopřivovi.
„Moc se těšíme také na kurz první pomoci zážitkem, který
pro nás připravuje organizace ZDrSEM. Kromě vzdělávacích
kurzů bychom rádi organizovali také řemeslné workshopy.
V jednání je například víkendový kurz s potulnou kovářkou

Martinou Turečkovou či výroba barefootové obuvi,” říká
další z autorů projektu Petr Němčík.
Kompletní program Vzdělávacího centra najdete
na www.tokaheya.cz nebo na facebookových stránkách
@Vzdělávací centrum Hájenka Holešov.
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Zámeckou zahradou za Mikulášem

PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ: pondělí – pátek 8:00 – 18:00 hodin
VÁNOČNÍ PROVOZ:
Máme otevřeno také 23. 12. a 28., 29., 30. 12.
od 10 do 16 hodin /stolní tenis, kulečník, fotbálek,
zájemci o pronájem tělocvičny a dalších prostor rezervujte si čas předem v kanceláři TYMY/ - provoz
bude záležet na stupni „PES“

Již 5. rokem pořádalo SVČ TYMY Kouzelné putování
za Mikulášem. Díky letošní situaci jsme museli tuto akci
uskutečnit v jiném formátu. Putování začalo v podloubí holešovského zámku, kde děti přivítal andílek, který
jim také zazvonil na cestu. Pak děti musely překonat
nepříjemné pocity. Jejich úkolem bylo zaklepat na vrata a říct kouzelné slovíčko – poté se jim vrata otevřela
a děti vstoupily do večerně osvětlené zámecké zahrady.
Nejdříve na ně čekali čertíci, kteří se střídali s andílky. Na
každém stanovišti měly děti úkol – například přejít po
osvětleném laně, zazvonit andílkům na zvoneček, házet šišky do kotle a tyto úkoly děti přivedly až na závěr
putování k Mikuláši, andílkovi a čertovi. Děti předaly
vyplněnou kartu, zazpívaly písničky nebo řekly básničku
a za to od Mikuláše dostaly sladkou odměnu. Kouzelné
putování bylo opravdu kouzelné, všem dětem zářily oči
nedočkavostí a byly plné očekávání, co je čeká.

PROSINEC 2020:
19. 12. Republikové finále Taneční Sedmikvítek –
předpoklad od 10 hodin na youtube
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, trasa: Rusava – Hostýn –
Rusava (10km), dobrovolný účastnický příspěvek
bude poukázán na transparentní účet společnosti
Green Life zabývající se záchranou pralesů na Sumatře. Každý účastník obdrží účastnickou placku.
Předpokládáme uskutečnění besedy s promítáním
a setkání s aktivisty Green life na Hostýně v Poutním domě / vše záleží na stupni „PES“.

Dětem patří velké poděkování za to, jak všechny
úkoly zvládly, děkujeme také rodičům, kteří respektovali
všechna opatření a děti dopředu na akci nahlásili. Poděkování si zaslouží všichni andělé, čertíci i Mikuláš.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Zrníčko rozsvítilo vánoční strom v TYMY
Letošní rozsvícení vánočního stromu v TYMY bylo
tradiční a přitom úplně jiné...
Od roku 2003 se pravidelně tato malá slavnost koná
vždy těsně před 1. adventní nedělí v zahradě TYMY. Vzhledem k opatřením letošního roku bylo letošní rozsvícení
velmi komorní. Zúčastnili se ho pouze členové folklorního
souboru Zrníčko. Děti se na rozsvícení velmi těšily.
Dosavadní zkoušky probíhaly pouze přes sociální
sítě a text je doma učili rodiče. Děti vystoupily s krátkým

TYMY

vánočním pásmem o narození Ježíška. Poté zazvonil
zvonek a vánoční stromeček se rozsvítil. Děti také řekly
svá přáníčka. Celý program jsme tentokrát vysílali on-line, věříme, že potěšil všechny, kteří se na nás dívali nebo
ze záznamu na FB.
Přejeme všem krásný adventní čas a hodně klidu
a vzájemného porozumění.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
SVČ TYMY

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2021:
9. 1. 2021 – Novoroční parkourová jízda s Ondrou
8. 1 2021 Klub deskových her – od 16 hodin v TYMY
11. 1. 2021 – Zdravé vaření s Martinou – od 16:30
14. 1. 2021 – Anglický čaj o páté – v čajírně TYMY
15. 1. 2021 – Centrum preventivní medicíny –
od 9 hodin, objednávky na www.premedical.cz
15. 1 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
16. 1. 2021 – Sportování s Martinem - od 14 hodin
20. 1. 2021 Výroba přírodních mýdel – od 17 hodin
22. 1. 2021 – Sousedská - ples TYMY – od 20 hodin
22. 1. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
29. 1. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
29. – 30. 1. 2021 – Noční deskohraní
30. 1. 2021 – Dětský karneval – od 15 hodin pestrý
program
PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT PRO DĚTI
v období jarních prázdnin 8. - 14. 3. 2021 !!!
Bližší informace jsou k dispozici již nyní v kanceláři
TYMY
PŘIPRAVUJEME 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.
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, hlaste již nyní, proběhnou přípravná setkání
a workshopy
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Na náměstí jsou vystaveny „NEJ“ vánoční stromečky
Středisko volného času uspořádalo pro školy, školky,
organizace a spolky soutěž „O NEJ vánoční stromeček“. Do
soutěže se zapojilo celkem 10 organizací, které dle vlastní
fantazie nazdobily stromky v květináčích. Výsledky jejich
snažení je možné si prohlédnout na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově, kde zůstanou vystaveny až do konce roku.
Všechny stromečky jsou krásně a nápaditě nazdobeny,
proto měla porota při jejich hodnocení nelehký úkol. Nakonec si všechny stromečky vysloužily ocenění a diplom,
každý je totiž svým způsobem „NEJ“. A tak můžete vidět
stromek nejromantičtější, nejpřírodnější, nejvlastenečtější, nejoriginálnější nebo třeba nejmodernější.

Vernisáž i ocenění proběhlo v komorním duchu
9. 12. jako součást tradiční akce Česko zpívá koledy, která
se ale letos bohužel nemohla uskutečnit v plném rozsahu. A tak si pouze několik zájemců zanotovalo spolu
s kapelou Čechomor ty nejznámější české koledy u našeho krásného holešovského vánočního stromu.
Děkujeme za zorganizování milé a skromné akce,
takové jsou právě v této době jedny z nejhezčích.
Hana Helsnerová

Nový muzejní depozitář
Kompletní péče o muzejní sbírku, její ochrana
a adekvátní uložení artefaktů je naprosto zásadním prvkem, bez kterého nelze muzejní sféru a její činnosti dále
rozvíjet. Proto vznikl v prvním patře zámku nový muzejní
depozitář, který se stal klíčovým milníkem v ochraně sbírkových předmětů Městského muzea a galerie v Holešově.
Jelikož sbírkový fond čítá na 36 016 předmětů, bylo nevyhnutelné investovat do rozšíření depozitárních prostor,
které by splňovaly jak přísnou muzejní legislativu, tak
i bezpečnostní parametry.
Do nového depozitáře byl přestěhován fond archeologie, fond numismatiky a faleristiky, fond militarií, část
fondu etnografie (textilie), část fondu výtvarného umění

a muzejní akvizice. Artefakty jsou uloženy tak, aby byly
eliminovány nežádoucí vlivy a mohla být zachována nevyčíslitelná historická a kulturní hodnota. Součástí depozitáře je také badatelna.
Mgr. Nikol Holubová
(Kurátor sbírkových fondů, správce muzea)
Na vzniku depozitáře se podílelo Městské muzeum a galerie
Holešov (Holubová), provozní oddělení MKS (Michal Novotný, Jakub Dorazín, Pavel Mysla, Martin Sobotka), Městské
informační centrum Holešov (Jana Spáčilová, Andrea Dvořáková, Pavla Ponížilová), průvodci holešovských památek
(Leoš Thomayer, Vratislav Brázdil). >

Ceny vody pro rok 2021
Vážení odběratelé,
na základě respektování podmínek Státního fondu
životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž, výstavba
ČOV Počenice - Tetětice, kanalizace a ČOV Hlinsko pod
Hostýnem, kanalizace a ČOV Střílky, kanalizace a ČOV
Podhradní Lhota, na které byly společnosti poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, rozhodlo
představenstvo společnosti dne 26. 10. 2020, že s účinností od 1. 1. 2021 vstupují pro zákazníky Vodovodů
a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:
Cena v Kč/m3
bez DPH

Cena v Kč/m3
vč. DPH 10%

Voda pitná

36,50

40,15

Voda odpadní

39,20

43,12

Cena celkem

75,70

83,27

S platností od 1. 1. 2021 dochází oproti roku 2020
k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem
o 3,70 Kč, tj. o 4,65% včetně DPH.

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází
v důsledku nárůstu nákladů na obnovu infrastrukturního majetku, modernizaci odečtových zařízení a čištění
vodovodních a kanalizačních zařízení.
Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také
ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských
fondů a z Operačního programu životního prostředí
v uplynulých letech. V letech 2010 - 2019 nám byly poskytnuty z OPŽP dotace ve výši 293,664 milionu korun.
V roce 2017 byla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž také poskytnuta dotace z Ministerstva
zemědělství ve výši 25,4 mil. Kč na projekt Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín. Dále byla společnosti schválena dotace
z Ministerstva zemědělství programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II ve výši 24,309 mil. Kč na obnovu vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavbu VDJ
Chropyně.
Dalších 248,63 milionu korun bylo na jednotlivé
akce financováno z rozpočtu společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a. s. Jednou z podmínek přijetí
dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným
zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové

ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro
vodu pitnou dle finanční analýzy konkrétního projektu
a stanovením minimální výše ceny vody odpadní dle
nástroje udržitelnosti stanoveným Operačním programem životního prostředí 2014 – 2020.
V roce 2020 byla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. schválena dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 75,827 mil. Kč na vybudování kanalizace a ČOV Podhradní Lhota a odkanalizování obce Prusinovice. Dalších 59,107 mil. Kč bude
financováno z rozpočtu společnosti.
Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen
vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak,
aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna
zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.
Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti
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Vítězství ze světového poháru v kickboxu putuje do Holešova
I v těžké covidové době, která příliš nepřeje sportu, se podařilo v Praze na konci listopadu uspořádat
světový pohár v kickboxu, nejprestižnější kickboxerské
organizace WAKO.
Turnaj provázela přísná opatření v podobě izolace na hotelu a testování na covid všech účastníků.

Za Holešovský oddíl Rednecks gym nastoupil Jan
Sklenář, který nejprve úspěšně přešel přes semifinále,
a následně se o mistrovský pás utkal s českým reprezentantem v kickboxu, Pavlem Wolfem. Přestože byl
Jan Sklenář jako ortodoxní thaiboxer lehce limitován
kickboxerskými pravidly, jednoznačně svého soupeře

přebodoval a v utkání po celou dobu dominoval. Titul
vítěze světového poháru a pás championa tedy získává
Jan Sklenář z Holešova.
Mgr. Petr Osokin
Trenér Rednecks gym

Chilská nadace vysazuje stromy světovým
inovátorům
Nadace Imagen de Chile je instituce, která letos
v listopadu udělovala ceny Straitof Magellan Award
za inovace a průzkum s globálním dopadem.
Magellanova expedice znamenala nový způsob vidění světa, spojila Atlantik s Pacifikem a představovala
začátek globalizace.
K výročí této významné světové události a k připomenutí expedice oceňuje Nadace inovátory, kteří
dokázali překročit své hranice a přejít do neznáma. Prostřednictvím svého průzkumného snažení objevují inovátoři nová řešení s globálním dosahem, která umožňují
budovat lepší svět.

Ve snaze oživit tuto sílu i globální potenciál inovace
ENCELADUS a současně ji udržet v Chile, zasadila Nadace jménem Jaromíra Tomšů, jednatele SATTURN HOLEŠOVstrom v regionu Magallanes, který spolu s dalšími
finalisty tvoří zalesňovací projekt v chilské Patagonii.
Udělený certifikát umožňuje najít vysazený strom
a sledovat jeho růst. Prostřednictvím tohoto stromu
bude inovační projekt na území Chilské republiky stále
naživu a nadále bude přispívat k vytvoření lepšího prostředí pro budoucí generace.
Tento strom je součástí inovace ENCELADUS, která
se zhmotnila při zalesňování pralesů v Chile.

Poděkování
Tělocvičná jednota Sokol Holešov touto cestou
děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na rekonstrukci
a opětovném zprovoznění sokolovny, zejména pak městu Holešov v čele se starostou Rudolfem Seifertem, které
podpořilo rekonstrukci finančně, a SDH Holešov, který
se podílel na všech pracích s rekonstrukcí spojených.
Výbor T. J. Sokol Holešov pak děkuje také všem trenérům
a cvičitelům za dobrovolnou práci s mládeží a všem cvičencům za trpělivost nejen v době rekonstrukce, ale také
v době pandemie.
Všem přeji pohodové svátky a v příštím roce štěstí
a hlavně zdraví.
Irena Smrčková,
starostka T. J. Sokol Holešov
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oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová.
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřejnost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační
skříňce umístěné na Sokolském domě.
Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a oddíl přijímá zájemce o tento sport. K tomu poslouží cvičební
hodina pro zájemce na začátku září.
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cukrárny „U Ámose“ na posezení u kávy se zmrzlinou. Polovinu prázdnin zabralo procvičování sletové skladby „Princezna republika“, se kterou naši senioři vystoupili první
zářijovou neděli na oslavách 100 let založení Sokola v Třeběticích. V příštím roce bude Sokol Holešov spolu se Sborem
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Na ZŠ v Přílepích se tvořily adventní věnce

župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG
a zúčastnili se jej cvičenci Sokola Třebětice, Přílepy a Žalkovice.
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Přátelské setkání bývalých fotbalistů Slavoj Všetuly
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí restaurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské setkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlavně si užili příjemné chvíle s přáteli, z nichž některé viděli
po mnoha letech. Velké poděkování patří iniciátorům
a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu
Františku Staňkovi.

Zahrádkáři z Dobrotic děkují
za dotaci MěÚ Holešov
z Akce Milion.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Přejí všem krásné prožití
vánočních svátků
a do nového roku pevné zdraví.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105
768 52 Míškovice

Tel.: 603 447 040

přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek
(ranní i noční směna)
• vedoucí lahůdek pro noční směnu
(praxe v oboru nutností)

Hledám byt 3+1
nebo 2+1, může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.
Rodina hledá dům,
může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 739 129 737.
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• dělnice do výrobny teplé kuchyně
(balení hotových jídel – ranní směna)
Bližší informace na tel.: 605 272 638,
pí Sekaninová
www.holesov.cz
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Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám pronájem menšího nebytového
prostoru v Holešově. K využití jako malířský
ateliér. Cena dohodou. Tel.: 775 234 665
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PF2021
MĚSTO HOLEŠOV

Příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce především zdraví, lásku, štěstí
a mnoho osobních úspěchů
Vám přejí

Mgr. Rudolf Seifert
starosta

Ing. Pavel Karhan
místostarosta

Milan Roubalík
místostarosta

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

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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