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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Kluziště slouží sportovcům, i když omezeně
Novinkou bylo Štěpánské vyhrávání

Novinka ve společenském dění - Štěpánské vyhrávání
Současná, bohužel stále nepříznivá epidemiologická situace si vyžádala další novinku v našem městském
společenském dění. Jelikož nebylo možné se setkat
a vyslechnout si koledy osobně na žádném z tradičních
koncertů, připravilo město Holešov pro své občany Štěpánské vyhrávání s Holešovskou muzikou. Muzikanti
projeli městem a na několika stanovištích zahráli ty nejkrásnější koledy. Pro radost nejen seniorům v CPS a DPS,

ale také všem lidem, ke kterým se tóny koled donesly.
O vyhrávání nebyli ochuzeni ani obyvatelé místních částí
Količína, Dobrotic, Tučap a Žop.
Děkujeme všem muzikantům za milý hudební zážitek a poděkování patří také panu starostovi Rudolfu
Seifertovi a paní Janě Slovenčíkové, kteří uskutečnění
této akce zajistili.
Hana Helsnerová

Byl předán dar pro záchranáře ZZS ZK oblast Kroměříž
Přejeme záchranářům, aby jim dezinfekční přístroj
dobře sloužil, děkujeme jim za obětavost a ceníme si
nasazení, s jakým svoje povolání vykonávají.
Hana Helsnerová

Zastupitelé města Holešova na svém zasedání schválili poskytnutí daru Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje pro oblast Kroměříž. Předání daru proběhlo
dne 29. 12. 2020 v prostorách MěÚ Holešov, kam si pro
něj přijeli a z rukou starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta
převzali vedoucí lékař MUDr. Marek Obrtel a PhDr. David
Románek. Tímto darem je dezinfekční přístroj Nocospray
2 včetně náplní v hodnotě sto tisíc korun, který usnadní
práci záchranářů při výjezdech k pacientům. Přístroj bude
sloužit na stanici v Bystřici pod Hostýnem.
„Nesmírně si tohoto daru vážíme a děkujeme všem
zastupitelům, kteří jeho poskytnutí schválili. Našim pra-

covníkům opravdu velmi pomůže. Dezinfekce sanitek
je v současné době nutná po každém výjezdu, kdy se
objeví i pouhé podezření na covid pozitivního pacienta,
a s tím se teď setkáváme prakticky stále“, vysvětluje
PhDr. Románek.
Díky přístroji je sanitka velice rychle připravena
k dalšímu výjezdu. Přístroj pro plošnou dezinfekci funguje na bázi použití peroxidu vodíku a komplexu iontů
stříbra. Je prokazatelně efektivní proti bakteriím, virům,
houbám a zároveň také proti koronaviru. „Oproti UV
lampám jde o podstatně rychlejší proces, to je pro nás
hlavní výhodou, doplňuje MUDr. Obrtel.

100% automatizovaná dezinfekce povrchů biologicky rozložitelnými prostředky

Starosta města Holešov Rudolf Seifert předává dar do rukou zdravotníků ZZS ZK
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Přijali jsme pozvání a s kamerou jsme se zajeli podívat na stanici ZZS do Bystřice pod Hostýnem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, které jsme pro Vás
shrnuli do reportáže holešovské televize. Reportáž si
můžete pustit na webové adrese www.holesovtv.cz.

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Na úvod roku – žijeme až zbytečně ze dne na den
Vážení Holešováci, milí spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2021 a doufám, že první dny
a týdny se vám vydařily, i když požíváme velmi těžké období nouzového stavu, uzavření společnosti a především výrazné epidemické zasažení velké části společenství. Virová
covidová nákaza se nevyhnula ani našemu městu a karantény či nemoci ochromily řadu institucí a podniků i u nás.
Těžko nyní předvídat, co nás letos čeká, ale s jistotou
můžeme předpokládat velmi postupné uvolňování přísných opatření. Přesto nám ale nezbývá, než doufat, že letošní rok bude pozitivnější a obohatí naše žití zajímavými
setkáními a možná i událostmi.
Sebemenší úspěchy v oblasti osobní, ve vzájemných
vztazích, ve využívání nám svěřeného času a důležitém
upevňování psychické, duchovní a fyzické kondice a tím
zdraví nám pomohou. Stále platí, že pokud ztratíme sny
a rezignujeme na svá předsevzetí a necháme se znechutit, nepřestaneme tím žít, ale naše žití bude chudobné
a prázdné.
Nikdy by nás neměla opouštět radost a naděje, protože v těžkých chvílích to jsou mnohdy ty nejdůležitější
hnací motory, které v sobě máme. Proto nemějme „svůj
koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději.“ (Sókratés) a že „Pesimismus tupí nástroje, které
člověk potřebuje k úspěchu. Optimismus je víra a naděje zároveň.“ (Bruce Lee).
COVIDOVÁ SITUACE
Zatím stále nouzový stav trvá a zřejmě bude i prodloužen po 22. lednu. Tím jsou omezeny i úřední hodiny
úřadů a některých institucí. O dalším postupu a možnostech bude veřejnost informována přes elektronická
média města. Nouzový stav a protiepidemická opatření
se výrazně dotkla každodenního života na sklonku
loňského roku a znemožnila všechny plánované společenské a kulturní akce a setkání na počátku letošního
roku. Adventní koncerty i schůzky byly rušeny podobně
jako novoroční kulturní pořady a zatím všechny plesy.
Společenské i sportovní dění je silně poznamenáno
a zřejmě i několik týdnů nadále bude.
Ale řada opatření se dotýká i dalších oblastí, a to
především živností a soukromého podnikání. Z tohoto
důvodu dochází k postupné devastaci společnosti, kterou nebude jednoduché v příštích týdnech a měsících
obnovit nebo napravit. To je úkolem všech odpovědných orgánů, spolků a organizací.
NÁMĚSTÍ, VÝSTAVY „ZA SKLEM“, KLUZIŠTĚ, TŘI
KRÁLI, MĚSTSKÁ TELEVIZE...
Přesto se i za této nelehké situace a v covidové
době město snaží udržet alespoň možné střípky společenského dění. K tomu přispěla vánoční výzdoba
a omezené fungování stánků na náměstí. To opět bylo
centrem města, kde se mohly rodiny s dětmi potěšit
výzdobou a vánoční atmosférou.
Městské kulturní středisko připravilo výstavu
betlémů v arkádách zámku - „za sklem“ - a tato expozice byla velmi úspěšná a navštěvovaná a jistě také

přispěla k vánoční atmosféře a vnímání tohoto krásného času. Na základě této výstavy připravilo MKS další
expozici do arkád zámku. Jedná se o výstavu Střední
nábytkářské školy z Bystřice p. H., jejíž žáci a absolventi představí své výrobky i repliky starého nábytku.
Studenti svými pracemi navazují na odkaz bystřických a holešovských nábytkářských společností, které
proslavily náš region před více než sto lety ohýbaným
nábytkem a svou produkcí. Výstava bude také působivě
nasvícena a obohatí dění na začátku tohoto roku. Vstup
bude opět volný.
Holešovské kluziště je letos provozováno na
orelském hřišti za podobných podmínek jako v minulých letech. Ale proticovidová opatření omezila možnosti vstupu, z toho důvodu jsou možnosti bruslení
korigovány pro veřejnost tak, aby se na určené ploše
mohly potkat jen dvě cizí osoby nebo jen členové jedné
rodiny. Tento systém je mnohem náročnější pro obsluhu, protože ta navíc musí zajistit objednávkový systém.
Za zvládnutí provozu kluziště si zaslouží pracovníci
Technických služeb poděkování i hlavní správce Dušan
Polášek.
Holešovské kluziště je jedno z málo sportovišť v širokém regionu, které je funkční a nabízí milovníkům
bruslení alespoň malé vyžití a především pohyb. Zájem
je skutečně nečekaně velký a je dobře, že zastupitelstvo
města otevření umožnilo.
Tříkrálové koledování nemohlo také z důvodu
protiepidemických opatření proběhnout podle dřívějších scénářů. Je sice řízené on line celostátní charitou,
ale v Holešově se podařilo rozdat pokladničky do řady
míst a provozoven a tím probíhá tříkrálová sbírka blíže
lidem a její smysl se alespoň trochu vrací k původním
myšlenkám. Za spolupráci a ochotu si zaslouží všichni
spolupracovníci velké poděkování a uznání. Seznamy
kontaktních míst jsou uvedeny na jiném místě a na internetu. Jedná se o některé provozovny ve městě, osadní výbory i např. ve Veštulích Dr. Miklík. V uvedených
místech mohou zájemci přispět a tím podpořit charitu
a její programy na pomoc potřebným.
V rámci informování v této nelehké době a také
trochu i pro pobavení vytvořilo na podzim město vysílání „Holešovské televize“. Jednou týdně je zpracována reportáž přibližující nejrůznější události a je
zveřejněna na internetových stránkách města. Tímto
způsobem byly např. také natočeny a představeny adventní a vánoční koncerty Holešovského komorního orchestru i další dění, které nemohlo proběhnout za přítomnosti veřejnosti. Televize tak doplňuje a obohacuje
informační kanály města. Je vedena odborem kultury
MěÚ a paní H. Helsnerovou.
INVESTICE A KRYTÝ BAZÉN
Od roku 2017 je opět plavecký bazén spravován
městkou společností (Tepelným hospodářstvím). Měs-

to má schválený úvěr 85 milionů korun a nyní dokončuje úpravu projektové dokumentace na realizaci opravy
bazénu a části areálu. Objekt vyžaduje výraznou modernizaci a jednoznačnou letošní prioritou zůstává zachování provozu, pokud to podmínky dovolí, a potom
od léta zahájení oprav.
Předpokládá se, že práce budou rozloženy na etapy a první bude směřovat do bazénu a jeho technologií
a zázemí. S opravou bazénu souvisí také vybudování parkoviště v ul. Tovární (aby mohla být plocha u bazénu využívána jako zázemí staveniště). Z toho důvodu probíhá
řada jednání se společností MGM, které pozemky patří.
Další letošní prioritou je obnova ulice Grohova,
vytvoření infrastruktury v lokalitě Třešňových sadů
a další menší investice. Jednou ze zásadních zůstává
další oprava objektu Centra pro seniory, především
venkovního pláště (zateplení, balkony, střecha, kotelna, technologie). Město bude myslet i na dětská hřiště,
zeleň (uvádíme jinde), budování další infrastruktury.
Po mnoha letech a jednáních na různých úrovních
se také podařilo vrátit správu autobusového nádraží
městu. S tím souvisí i zatím velmi postupné budování
integrované dopravy v kraji. Prioritou nadále zůstává
obnova chodníků, komunikací a osvětlení, objektů
města (knihovna, zámek, kino), investice v místních
částech a vybudování stálého kluziště. Pokračuje stavba vodovodu v Količíně a příprava na další investice
do čistoty města (podzemní kontejnery aj.).
PODĚKOVÁNÍ
Bohužel žijeme ve smutné době a v posledních
dnech nás navždy opustilo nemálo blízkých lidí. Ať ve
spojení s covidovou nákazou či z jiných příčin. I na tuto
oblast musíme myslet a uvědomit si všechny stránky
života a reality. Nežijeme v jednoduché době, proto je
třeba podpořit ty, kteří prožívají zdravotní či osobní problémy, podporovat všechny aktivity, jež vracejí naději
a také poděkovat. Poděkovat všem, kteří se zapojují do
společenského, kulturního a sportovního dění a reprezentovali nás. Těm, kteří investují své nemalé prostředky do obnovy různých objektů a infrastruktury a kteří
pomáhají městu v oblastech zkvalitňování veškerého
života. A oceňme všechny pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, službách pro občany, školství;
ty, kteří se starají o naše nemocné a potřebné.
Uvědomme si, že je třeba žít i pro budoucnost a že:
„Příroda je zdrojem všech skutečných znalostí. Má svou
vlastní logiku, své vlastní zákony, nemá žádný účinek
bez příčiny ani vynález bez nutnosti.“ (L. Da Vinci) a že:
„O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý žebrák
je šťastnější než nemocný král.“ (Schopenhauer).
Šťastný, požehnaný, podnětný a smysluplný rok
2021 všem... A mnoho zdraví, naděje, lásky a optimismu!
Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY

Výpis z usnesení z 28. zasedání RM Holešova
Rada města Holešova schválila:
• počet zaměstnanců zařazených do organizační složky Pomocná hospodářská správa s účinností od 01. 01.
2021 na 27
• provozní řád, provozní dobu a ceník kluziště v předloženém znění za předpokladu schválení rozpočtu na rok
20221 zastupitelstvem města
• uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.,
z 31. 12. 2019 týkajícího se rozšíření pachtu o kotelnu PK-19
• podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR
(117DS8230 - Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli)
na akci „Obnova místních komunikací v Holešově“ a finanční spoluúčast projektu
• předběžnou kalkulaci dodávky tepelné energie pro budovu čp. 1419 na ul. Pivovarská, knihovnu v Količíně,
budovy Městského úřadu Holešov na ul. Masarykova
čp. 628 a ul. Tovární čp. 1407 a pro provozovnu Střelni-

•
•
•
•

•
•

ce na rok 2021 se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., v předloženém znění
uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služby
„Senior taxi“ v Holešově s Ivetou Zezulkovou, provozovatelkou taxislužby
sazby za krátkodobý pronájem nebytových prostor dle
sazebníku v předloženém návrhu
změnu odpisového plánu č. 1 na rok 2020 příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, Příční 1475, Holešov, dle předloženého návrhu
uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcemi Třebětice a
Holešov při zajištění úkolů vyplývajících pro obec ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v předloženém znění
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 18/2020 dle
předloženého návrhu
na základě doporučení hodnotící komise dodavatele
stavebních prací na veřejnou zakázku „Obnova mlýn-

Mobilní kluziště je v provozu, o bruslení
je velký zájem
V Holešově bruslíme! O možnost užít si chvilku sportu
na čerstvém vzduchu je velký zájem. Není to sice ideální
stav a určitě jsme si provoz kluziště představovali jinak, ale
zase mít kluziště (i když na omezenou dobu) téměř jen pro
sebe má taky své kouzlo. Děkujeme panu správci za trpělivost při vyřizování enormního počtu telefonátů
Orelské hřiště Holešov (za restaurací Kanada)
– Zlínská ulice
Otevřeno časově: od 10:00 do 20:00 hod., popř. po
telefonické domluvě i v jiný čas
Na základě nařízení vlády je od 27. prosince 2020
umožněno bruslit na venkovním mobilním kluzišti dvěma
osobám. Bruslení je rozděleno na bloky po půl hodině,
max. 1 hod. (je třeba nahlásit), a dle určení provozovatele.
Plánovací modul je k dispozici osobně u správce kluziště pana Dušana Poláška, nebo na telefonu 736 420 956.
Pokud nemáte rezervaci a není volno na kluzišti, prosíme příchozí, aby se neshromažďovali z důvodu protiepidemických opatření u areálu a objednali se na jiný termín,
nebo posečkali na vstup (mimo areál). Používejte, prosím,
roušky a dodržujte rozestupy 2 m dle vládního nařízení.
VSTUPNÉ je z technických důvodů od pondělí 11. ledna
2021 stanoveno takto:
dospělý
15 Kč/osoba/1/2h
dospělý
30 Kč/osoba/1h
dítě do 18 let, senioři
10 Kč/osoba/1/2h
dítě do 18 let, senioři
20 Kč/osoba/1h
broušení bruslí do 2 dne 50,-Kč
půjčení bruslí
30,-Kč
půjčení hrazdy
30,-Kč
záloha na brusle
200,-Kč
pronájem kluziště
700,-Kč
Objednávání vstupu: prosíme, preferujte
osobně u správce nebo na telefonu: p. Dušan Polášek: 776 488 964.
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DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH
POKYNŮ OBSLUHY KLUZIŠTĚ A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU A SMYSLUPLNÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ V NAŠEM MĚSTĚ.

ského náhonu“ jako nejvýhodnější společnost TALPA-RPF, s. r. o., Holvekova 645, Ostrava, IČ 46415391,
za nabídkovou cenu 5.929.402 Kč Kč bez DPH
• uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu parkovacích ploch v Holešově se společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČ 25583140, za nájemné ve výši
890.000 Kč/rok vč. DPH s účinností od 01.1.2021
• uzavření smlouvy o užívání autobusového nádraží se
Zlínským krajem v předloženém a upraveném znění
• rozpočtová opatření příspěvkovým organizacím dle
předložených návrhů:
- 1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630
- 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625
- 3. Základní škola Holešov, Družby 329
- Ústřední školní jídelna Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392
- Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409
- Centrum pro seniory, Příční 1475, Holešov.

Úřední hodiny
Městského úřadu Holešov
od 4. 1. do 22. 1. 2021
Vážení občané,
od 4. 1. do 22. 1. 2021 jsou stanoveny úřední hodiny Městského úřadu Holešov takto:
pondělí 08:00 – 10:00 14:00 – 17:00
středa
08:00 – 10:00 14:00 – 17:00
Podatelna úřadu je otevřena:
pondělí 08:00 – 10:00 14:00 – 17:00
úterý
08:00 – 10:00
středa
08:00 – 10:00 14:00 – 17:00
čtvrtek
08:00 – 10:00
pátek
08:00 – 10:00
Své záležitosti vyřizujte přednostně elektronicky
prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@holesov.cz, datovou schránkou x8qbfvu,
e-mailem přímo na pracovníky nebo telefonicky
na čísle 573 521 111.
Ing. František Fuit
tajemník městského úřadu

Poděkování
Výstava "Betlémy za sklem" nám všem zpříjemnila
závěr loňského roku a pomohla vytvořit krásnou vánoční
atmosféru. Byla cílem mnoha vycházek nejen jednotlivců
ale i "delegací" školkařů a školáků. Dělala radost místním
i přespolním návštěvníkům a ze všech stran byla slyšet jen
slova chvály. Velké poděkování patří všem, kteří se do organizace této velice milé výstavy zapojili. Stejně tak ale
patří velké poděkování i vám všem, kteří jste na nádvoří
zámku zavítali a dokázali nám, že i takové akce mají význam. Díky vám se také v kasičce na dobrovolný příspěvek
nastřádalo úctyhodných 36 502 Kč.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Tři králové dorazili on-line, je možné ale přispět také přímo do kasičky,
a to až do 24. 1. 2021
Letošní, v pořadí již 22. ročník Tříkrálové sbírky pořádané Charitou české republiky, je stejně jako většina
společenských událostí ovlivněn koronavirovou epidemií. Tentokrát tedy probíhá nekontaktní formou, a proto
k našim dveřím nemohou dorazit koledníci, jak jsme byli
zvyklí. Sbírka se přesunula do on-line prostoru, potrvá až
do 24. 1. 2021. Bankovním převodem je možné přispívat
přímo na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Holešov: 77707006 nebo Dárcovskou DMS – DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) nebo DMS TRV
KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo: 87 777.
Přispět hotovostí do zapečetěných pokladniček je
však také možné, a to hned na několika místech v Holešově i v osadních výborech. Časové možnosti vkladu
finanční hotovosti se liší dle otevírací a provozní doby
jednotlivých míst. V obci Dobrotice pak bude sbírka probíhat až od pondělí 11. 1. 2021.
Seznam zapečetěných pokladniček ve městě Holešově a místních částech:
Charita Holešov (Tovární 1407)
Charitní pečovatelská služba (Novosady 1597)
Městský úřad Holešov (Masarykova 628)
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově (ŘK farnost
Holešov)
Městská policie Holešov
Městská knihovna Holešov (výdejní okénko)
Lékárna Dr. Max (Palackého 545/3)
Lékárna Atakama (Sušilova 1505)
Lékárna Pod Věží (nám. Dr. E. Beneše 41/11)
Lékárna Medica (Palackého 972/23)
Městské kulturní středisko Holešov
Květinářství Ivona (nám. Dr. E. Beneše 55/8)
Teta Drogerie (nám. Dr. E. Beneše 56/10)
Květiny Kamélie (nám. Dr. E. Beneše 61/20)

OD Morava (nám Dr. E. Beneše 7)
Drogerie Janalík (nám. Dr. E. Beneše 26)
Tabák Alexy (nám. Dr. E. Beneše 42/9)
Pekařství Svoboda Březík (nám. Dr. E. Beneše 42/9)
Všetuly – spolek Všetuláci sobě (MVDr. Zbyněk Miklík,
R. Seifert)
Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Střední škola nábytkářská a obchodní (Bystřice pod Hostýnem)
Osadní výbor Dobrotice
Osadní výbor Količín
Osadní výbor Tučapy
Osadní výbor Žopy
Obce Mikroregionu Holešovsko
Opravdové zakončení křesťanských Vánoc připadá
právě na 6. ledna. Typický je pro tento den zpěv koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme
vám…, kdy jdou Tři králové symbolicky požehnat našemu domu. Na důkaz jejich návštěvy nám nad vchodovými dveřmi zanechají svoji značku (K † M † B † a příslušný
rok). Písmena C † M † B † , u nás pak obvykle K † M † B
†. Nejsou to ale počáteční písmena jmen "Třech králů":
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž

zkratka latinského "Christus mansionem benedicat":
"Kristus žehnej tomuto domu".
Svátek Tří králů je také svátkem zjevení Páně. Dá
se to vysvětlovat i tak, že v tento den se Bůh zjevil jako
člověk i pohanům.
Vybrané peníze budou stejně jako v minulých letech
sloužit pro charitativní účely v našem regionu. Tento
projekt si v České republice vybudoval již pevnou tradici
a my jsme rádi, že alespoň takovou omezenou formou
může proběhnout i letos. I když nám bude chybět osobní
šíření radosti, o které se koledníci vždy postarali, má tato
varianta sbírky opravdový smysl.
„Město Holešov děkuje všem partnerům a spolupracovníkům, kteří se do sbírky zapojili a jsou ochotni
v dnešní nelehké době převzít odpovědnost za spoluorganizování sbírky. Jedná se o velmi vstřícný a podnětný krok,
který napomůže nejen k získání finančních prostředků pro
naše potřebné spoluobčany, ale také podporuje smysl této
významné benefiční, humanitární a také symbolické akce.
Děkujeme velmi všem za spolupráci, účast a podporu!“,
doplňuje starosta města Rudolf Seifert.
Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou do Tříkrálové sbírky přispějí.		
Hana Helsnerová

Ježíškova vnoučata v Holešově, jak jinak než netradičně
Město Holešov a pracovníci odboru sociálních věcí
a zdravotnictví se i letos připojili k akci Ježíškova vnoučata a obdarovali seniory. Je důležité, a v současné situaci obzvláště, aby se o Vánocích tito lidé necítili až tak
sami. Vytipovaným osamělým seniorům z řad klientů
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále Centra pro

seniory Holešov a Pečovatelské služby Charity Holešov
byly dárky během prosince rozdány. Vzhledem k aktuální nouzové situaci bylo nutné dodržet i při této akci
přísná opatření, proto přišli ve čtvrtek 17. 12. děti z MŠ
Havlíčkova a také pracovníci SVČ Tymy se svými přáníčky
za seniory před Dům s pečovatelskou službou na Novo-

sadech a před Centrum pro seniory a zazpívali jim koledy alespoň na dálku. Přejeme holešovským seniorům
klidné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví a lepší
společenské podmínky.
Hana Helsnerová
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Další nevýhodná smlouva pro město ukončena
V roce 2009 přišel tehdejší starosta s návrhem,
aby město pronajalo autobusové nádraží v Holešově
soukromé společnosti s tím, že tato nádraží opraví
a město z něj bude mít příjem. Byla uzavřena smlouva,
na jejímž základě město za nájem inkasovalo 150 tisíc
Kč ročně. Společnost nádraží samozřejmě neopravila.
Rekonstrukce se dočkalo až v roce 2017/18, ale tehdejší
veškeré investice šly za městem nákladem cca 30 mil.
Kč (s pomocí dotace).
Po svém nástupu do funkce v roce 2018 jsem díky
tehdejšímu náměstkovi hejtmana pro dopravu Ing.
Pavlu Botkovi( KDU–ČSL) zjistil, že ročně lze na našem
nádraží získat příjem za vjezdy autobusů ve výši cca
3 mil. Kč. Proto jsem se snažil o to, aby nádraží provozovalo město Holešov přímo. Stávající smlouva byla prakticky nevypověditelná, ale naštěstí byla podepsána na
dobu určitou a uplynula 31. 12. 2020.
Díky pochopení a vstřícnosti nového náměstka pro
dopravu Ing. Radka Doležela (ANO) se podařilo dotáh-

nout s minulým vedením kraje předjednanou smlouvu
do jejího uzavření a od 1. 1. 2021 je provozovatelem
nádraží město Holešov. Do jeho rozpočtu tak plyne namísto 170 tisíc (navýšení původního nájmu o 20 tisíc po
rekonstrukci nádraží), téměř 3 mil. Kč bez DPH, tedy více
než sedmnáctinásobek!

Osobně se budu zasazovat o to, aby se tyto peníze použily jednak k udržení a zlepšení kvality prostoru
autobusového nádraží, ale zapojily se také do dalších
investic města, které souvisejí s dopravou a zejména
s bezpečností chodců a cyklistů.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města

Město bude letos investovat do zeleně a náhonu
Město Holešov v letošním roce investuje 24,6 mil.
Kč do obnovy zeleně a opravy mlýnského náhonu. Na
tento účel obdrželo státní dotaci ve výši 22,1 mil. Kč.
Spoluúčast města je tak pouhých 2,5 mil. Kč.
Zeleň a životní prostředí nebylo v Holešově dlouhodobě dostatečně podporováno. Město nevyužívalo
možností dotací, které se nabízely. Tuto skutečnost jsem
v předchozích volebních obdobích se svými kolegy zastupiteli za KDU–ČSL opakovaně ostře kritizoval.
Městskou zeleň měl na starosti odbor životního prostředí, který současně řešil i agendu státní správy. Stav
údržby města a zeleně ve městě dlouhodobě strádal.
Proto jsem hned po svém zvolení v roce 2018 prosadil
změnu v organizaci údržby zeleně a s novými kolegy na
útvaru správy zeleně a údržby města se pustil do práce.
Operační program životní prostředí 2014–2020 byl však
již ve své druhé polovině a bylo nutné rychle jednat, aby-
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chom dohnali časovou ztrátu zapříčiněnou nezájmem
dříve odpovědných pracovníků.
Především městu chyběl základní strategický materiál, kterým měl být generel zeleně. Ten jsme stačili vypracovat a schválit do konce roku 2019. Generel zmapoval stav
stávající zeleně a na jeho základě pak řešíme jednotlivé
lokality. Začali jsme největším problémem, kterým je zámecká zahrada a obora, k ní jsme přidali další drobnější
lokality: Smetanovy sady, Všetulský park a dva kruhové
objezdy. Na tuto akci o celkovém objemu 13,8 mil. Kč činí
státní dotace 11,7 mil. Kč, spoluúčast města je pouhých
15%. Již nyní se připravujeme na novou předpokládanou
výzvu MŽP. Máme vytipovány další lokality k revitalizaci
a obnově. Chceme dotačně řešit zejména zanedbaná sídliště,
Americký park, Švehlovy sady a další lokality. Rádi bychom
s touto dotací na zeleň propojovali i naše stavební investiční
akce, např. opravu ulice Grohova, Očadlíkova nebo Plačkov.

Věnujeme se však i zeleni v krajině, protože má
nezastupitelnou úlohu v boji proti erozi půdy a jejímu
vysušování. Největší problémy v tomto směru jsou na
Tučapsku. Zde jsme uspěli hned se dvěma projekty. Jeden ve výši 2,5 mil. Kč se spoluúčastí 0,5 mil. Kč a druhý
ve výši 1,35 mil. Kč s nulovou spoluúčastí města!
Dalším obrovským úspěchem je získání dotace na
opravu mlýnského náhonu, který byl v minulosti společným majetkem svých uživatelů – tedy mlynářů a zámku.
Ať chceme nebo ne, jeho hlavním uživatelem dnes zůstalo pouze město a tak mu nezbývá, než aby se přestalo
vymlouvat na to, že náhon není ničí a problém vyřešilo.
Tento spor trval od nabytí zámku, vlastně až do roku
2018, kdy jsme si tuto skutečnost definitivně uvědomili
a problém vzali za svůj.
Abychom co nejvíce využili dotační možnosti, rozdělili jsme celý úsek na 4 části. Část, kterou letos nebudeme řešit, je od vantrok v Dobroticích po zámeckou
oboru, protože není na pozemku města a museli jsme
ji z dotace vyjmout. Na opravu zbylé–nejdelší – části
jsme obdrželi dotaci ve výši 7 mil. Kč, bez spoluúčasti
města – tedy 100 % dotaci! Po dvou letech příprav se
můžeme letos dát do práce a vyřešit tak letitý odkládaný
problém. Přitom jeho vyřešení nám tehdy ještě opozičním zastupitelům slibovalo vedení města po celé minulé
volební období. V současné době usilujeme o získání
zbylého dílu náhonu do majetku města a poté přijde na
řadu i jeho rekonstrukce.
Je před námi ještě spousta práce a vím, že v tomto volebním období zdaleka všechno nestihneme.
Za zásadní však považuji vznik koncepčních materiálů
a postupné realizace projektů, které z nich vychází. Jsem
rád, že se nám tento úkol podařilo splnit už za pouhé dva
roky volebního období.
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města

www.holesov.cz
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Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí v roce 2021
Také v roce 2021 bude město Holešov poskytovat
za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní,
společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí
finanční dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání
a sociálních věcí města Holešova (dále jen FKSVSV), který navazuje na dřívější Fond kultury, sportu a vzdělávání.
Dotaci bude možno čerpat z následujících programů:
- Akce milion,
- mimořádné finanční dotace,
- dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení
především pro děti a mládež,
- dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých
soutěžích,
- dotace na významné akce v Holešově,
- dotace na sociální služby a
- dotace na sociální oblast.
Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově či
s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací, dotací na významné
akce v Holešově a dotací na sociální oblast i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající.

Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři (každý program má svůj vlastní
formulář) a přílohy dle článku 2 Obecných pravidel pro
poskytování a vyúčtování dotace z fondu (tyto přílohy
stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou,
a to u první podané žádosti žadatele). Povinné přílohy
jsou tři, a to
1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,
2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (je možno nahradit
sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně)
3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce
2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.
Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ
Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, nebo
jsou k dispozici na internetových stránkách města (www.
holesov.cz, sekce Město – Dotace a ocenění – FKSVSV).
Největší finanční částka je tradičně rozdělována
v programu Akce milion. Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci v rámci Akce milion bude 1. 3. 2021. K tomuto datu

je třeba podat také žádosti o dotaci na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež
(v případě, že subjekt žádá na celý kalendářní rok) a dotaci na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích.
Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace a o dotace
na významné akce v Holešově bude probíhat v termínu
1.3. 2020 – 30. 11. 2021. Žádosti o dotace na sociální
služby lze podávat do 15. 2. 2021, u dotací na sociální
oblast není termín stanoven.
Podstatnou změnou v pojetí mimořádných finančních dotací, která platila již v roce 2020, je jejich
poskytnutí pouze na opravdu mimořádné účely, ne na
každoročně se opakující akce. Ty lze zahrnout do Akce
milion. Další informace týkající se fondu jsou k dispozici
na oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné
dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech: ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.
chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.
Mgr. Ilona Augusti
odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova za rok 2020
Město Holešov každoročně oceňuje nejvýznamnější
osobnosti města, a to na základě návrhů, které podáváte
vy, občané Holešova. Naše město se může pochlubit velmi
pestrými kulturními, sportovními, spolkovými i volnočasovými aktivitami. Zástupci města chtějí touto formou
podpořit a ocenit osobnosti, které jsou v těchto odvětvích
nejaktivnější, a poděkovat jim za práci, kterou pro město
převážně ve svém volném čase odvádějí. Pokud vás napadá osobnost či kolektiv, který si zaslouží ocenění a poděkování, neváhejte a návrh na ocenění podejte.
Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo
právnická osoba. Nominaci na předepsaném formuláři
je třeba podat na podatelně Městského úřadu Holešov
nebo zaslat na adresu - Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze také využít datovou schránku
x8qbfvu či emailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz.
V letošním roce bude probíhat příjem návrhů do 1. března 2021. Nominační formulář si můžete stáhnout na
stránkách města Holešova v sekci Město – Dotace a ocenění – Osobnosti města Holešova nebo si jej vyzvednout
osobně na Městském úřadě, na odboru kultury, školství
a památkové péče.
Nominovat můžete osobnosti v následujících kategoriích:
1. Osobnost města Holešova
2. Osobnost v oblasti kultury
3. Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
4. Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
5. Sportovní naděje (do 15 let)
6. Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
7. Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
8. Kolektiv působící v oblasti sportu
9. Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu
10. Čin roku

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba
starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která významným způsobem ovlivnila některý obor lidské činnosti
a významně působila ve prospěch občanů města, šířila
či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku
2009 získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová,
JUDr. Lubomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František Rafaja, Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík,
JUDr. Jarmila Pokorná, Milan Šrámek, Jan Flora a PaedDr.
Zdeněk Janalík.
Na osobnost města Holešova v oblasti sportu,
kultury a dalších aktivit může být nominován člověk či
kolektiv, který působí či působil na území města Holešova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit

uděluje rada města. Cílem vyhlašování osobností města v uvedených oblastech je podpořit veškeré aktivity
v tělovýchově, sportu, kultuře, volnočasových a dalších
oblastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost a snažit
se tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit a ocenit
jednotlivce nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizovanou za významný čin nad rámec jejich činnosti.
Všechny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam.
Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích
není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán
na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři
musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo
spolku, na internetu…).
Mgr. Ilona Augusti
odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov
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Železniční stanice Holešov a Bystřice pod Hostýnem čekají
investice za 900 milionů Kč
Správa železnic počítá s rozsáhlou rekonstrukcí
dvou železničních stanic (žst.) na regionální trati 303
z Kojetína do Valašského Meziříčí. Náklady na obě akce
dosahují zhruba 900 milionů korun.
Půjde o žst. Holešov a Bystřice pod Hostýnem.
V případě Holešova již Správa železnic vypsala soutěž
v hodnotě 354 milionů korun, v Bystřici pod Hostýnem
se počítá s náklady 540 milionů korun. V obou případech má dojít k vybudování nových nástupišť a změně
kolejiště ve stanici.
V Holešově prošla samotná výpravní budova rekonstrukcí před deseti lety.Tehdy bylo nádraží ještě
v majetku Českých drah.
Nyní Správa železnic připravuje celkovou rekonstrukci kolejiště a částečnou rekonstrukci výpravní
budovy. Stavba byla původně projektována současně
s terminálem autobusového nádraží, který je investicí
města, jehož realizace byla dokončena v roce 2018, a to
tak, aby na něj plynule navazovala.
Cílem rekonstrukce je zvýšení rychlostí, zlepšení
komfortu cestujících při nastupování, vystupování,
přístupu k vlakům, zvýšení bezpečnosti a odstranění nevyhovujícího stavu zařízení železniční dopravní
cesty. Dosud jsou ve stanici tři dopravní koleje a devět
manipulačních kolejí. Po rekonstrukci zde zůstanou
tři dopravní a pět manipulačních kolejí. Nově budou
vybudována dvě nástupiště. První bude vnější, druhé
poloostrovní jednostranné, jehož součástí bude také
přístřešek. Obě nástupiště budou mít nástupní hranu
550 mm nad temenem kolejnice a budou přístupná
bezbariérově z centrálního přechodu. Ten bude navazovat na průchod výpravní budovou a bude zabezpečen
návěstidly a výstražným systémem pro cestující. Délka
obou je s přihlédnutím na současné i výhledové záměry
objednatelů veřejné osobní dopravy stanovena na 130
metrů. V případě potřeby je v budoucnu bude možné
prodloužit o dalších 40 metrů.

Celá stanice dostane nový orientační a informační
systém, nástupiště budou rozdělena do sektorů. Na nástupištích a z obou stran centrálního přechodu budou
umístěny hlasové majáčky pro nevidomé. Nově bude
zřízen přechod přes účelovou kolej, ten ale nebude součástí bezbariérových přístupových cest a bude zabezpečen výstražnými kříži.
Jelikož se záměr nachází v ochranném pásmu
2. stupně vodního zdroje Holešov, bude zemní pláň
v prostoru stanice zabezpečena proti průniku látek
znečišťujících pitnou vodu a bude osazen odlučovač
ropných látek.
Přípravné práce na rekonstrukci žst. Holešov
budou zahájeny během letošního května. Přestavba
kolejiště proběhne v letních měsících, kdy bude z důvodu nepřetržité výluky nahrazena železniční doprava
autobusy a celkové dokončení stavby je naplánováno
do konce roku 2021.

V Bystřici pod Hostýnem se připravuje také celková
rekonstrukce kolejiště. Navíc současná výpravní budova
bude nahrazena novostavbou, která bude obsahovat
odjezdovou halu, čekárnu, veřejná WC, dopravní kancelář i zázemí pro zaměstnance. Nová budova bude tvořit
kompaktní celek s přilehlým autobusovým nádražím.
Vedle výpravní budovy se pak postaví samostatný objekt pro umístění technologie. Stavba bude zahájena
po dokončení rekonstrukce žst. Holešov.
Bc. Jaroslav Chmelař

Farma Ležák Pacetluky nabízí pravidelný
prodej kvalitního a vyzrálého hovězího
masa v 10kg nebo 5kg balíčcích. Objednávky na www.farmalezak.cz,
tel. 732 670 729

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
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ÚMRTÍ
Bohumil Vašík – Holešov
Ivana Tománková – Holešov
Růžena Ondrušková – Holešov
Karla Galetková – Holešov
Libuše Kurečková – Holešov
Eva Soušková – Holešov
Miloslav Svačina – Holešov
Jiřina Adámková – Holešov
Jiřina Krejčířová – Holešov

Roman Lukeš – Holešov
Evženice Marková – Holešov
Petr Krejčíř – Holešov
Věra Janečková – Holešov
Jaroslav Fuksa – Holešov
Anežka Mistalerová – Holešov
Jaroslav Vysloužil – Holešov
Věra Doleželová – Holešov
Jaromír Ondrušák – Holešov

SŇATKY
Jana Neplechová – Kroměříž
Marian Frýdl – Kroměříž
Jarmila Smítalová – Chvalčov
Lukáše Karásek – Chvalčov
Jarmila Medková
matrikářka

Z TECHNICKÝCH DŮVODU A NAŘÍZENÍ
VLÁDY NOUZOVÉHO STAVU NASTÁVÁ
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY ODPADOVÉHO CENTRA/SBĚRNÝ DVŮR/:
DOBA PLATNOSTI: 2. - 3. TÝDEN
2021 tj. 11. - 23. 1. 2021
PO-PÁ 8:00-10:30 11:00-14:00
SO
8:00-12:00
Děkujeme za pochopení.

Ludvík Mlýnek (1936-2020)
Ludvík Mlýnek se narodil v roce 1936
v Holešově Ludvíkovi a Vincencii (rozené
Zapletalové) Mlýnkovým. Jeho rodina
bydlela v domku v Sušilově ulici kousek
od náměstí a jeho první vzpomínky byly
z doby, kdy Němci okupovali Československo. Ludvík měl mladší sestru Lídu,
která se později provdala za Karla Bubílka, a která dlouhá léta učila ve chvalčovské základní škole.
Ludvík vychodil základní školu v Holešově, Střední ekonomickou školu ve Zlíně a v roce 1955 odešel do Prahy studovat
na Vysokou školu ekonomickou. V té době
ještě nevěděl, že se do Holešova už bude
vracet jen na návštěvy.
Po ukončení studií a s čerstvým titulem inženýra Ludvík nastoupil jako obchodní zástupce do Československých Aerolinií. Ve stejné době se seznámil s Evou
Buriánovou a v Praze se roku 1962 vzali.
Ludvík měl v roce 1964 příležitost odjet
jako vedoucí kanceláře ČSA na Kubu, kde
tuto funkci zastával až do roku 1969, kdy
byl nucen z této pozice odejít. V roce 1964
se Evě a Ludvíkovi narodil syn Petr a o pět
let později přivítali na svět syna Jana.
Ludvík pracoval v ČSA až do roku
1976. V létě toho roku se rodina rozhodla socialistické Československo opustit.
Během jejich dovolené v Jugoslávii se
jim podařilo přejet hranice s Rakouskem
a tam požádat o politický azyl. Po devíti
měsících strávených v utečeneckých táborech Traiskirchenu a Bad Kreuzenu jim
bylo povoleno emigrovat do USA.
Rodina přiletěla do New Yorku
v březnu 1977, když Ludvíkovi bylo 41 let.
Ve Spojených státech jim začal nový život.
Po pár týdnech v New Yorku a několika
měsících v Ohiu se rodina odstěhovala
do Kalifornie, kde se usadila v městečku
Lafayette blízko San Franciska. Ludvík si
našel práci u malé banky a díky své pracovitosti a trochu štěstí se nakonec stal
zaměstnancem v ředitelství Bank of Ame-

rica v San Francisku. Tam měl úspěšnou
kariéru ve finančním oddělení, která pokračovala až do jeho důchodu v roce 2001.
Mlýnkova rodina se s americkým
a kalifornským stylem života rychle sžila. Synové začali chodit do místních škol
a vstoupili do skautského oddílu, Eva si
našla práci a všichni docházeli do místního katolického kostela. Rodina se stýkala
s českými emigranty a pomáhala českému katolickému sdružení v Kalifornii.
Rodina spolu šťastně žila až do roku
1984, kdy Evě našli nádor na mozku. Eva
prodělala několik těžkých operací a v roce
1990 na nádor zemřela. Po úmrtí Evy
a poté, co synové odešli za studiemi na vysokých školách, se Ludvík seznámil s Mary
Sharpovou a po několikaleté známosti se
Mary a Ludvík v roce 1994 vzali. Mary se
stala Ludvíkovou doživotní družkou. Oba
dva měli vášeň pro cestování a tak projezdili skoro celý svět. Ludvík ve svých 65
letech stanul na vrcholu Kilimandžára a ve
svých 78 letech se potápěl na Galapágách.
Ludvík ale nikdy na Čechy a na milovaný Holešov nezapomněl. Holešov
a celý rodný kraj miloval, vášnivě četl
Holešovsko a v jeho domě v Kalifornii měl
fotografie a malby z holešovského okolí.
Poprvé od emigrace se do Holešova vrátil
hned po otevření hranic v létě 1990 a od
té doby svoje rodiště navštěvoval skoro každý rok až do svých 80 let, kdy mu
dlouhodobá nemoc zabránila cestovat.
Rád navštěvoval příbuzné včetně Bubílků, Mlýnků, Rudelů, Majdlochů, Zapletalů, Petrášů, Doležalů, Zdražilů, Hanulíků,
Daďů a Štěpaníků, a také jeho kamarády
z dětství: Zdeňka Pavelku, Radka Polánka
a Radka Štelziga. Vždy se také snažil, aby
nezmeškal zlínská pomaturitní setkání se
svými bývalými spolužáky.
Ludvík byl šestinásobným hrdým dědečkem. Vnoučata byla jeho pýchou, stejně jako Renée, dcera Mary. Největší potěšení mu dělalo, když se celá velká rodina

sešla dohromady a on mohl usednout
u čela stolu a vychutnávat společné chvilky.
Ludvík byl poslední 3 roky svého života odkázán na dialýzu ledvin a Mary se

o něj celou dobu pečlivě starala. Onemocnění ledvin se Ludvíkovi stalo osudným.
Odešel z tohoto světa v září 2020 ve věku
84 let.

Větrné mlýny na Holešovsku
čtvrtek 28. ledna 2021, 17.00 hodin
studovna Městské knihovny Holešov
Přednáška Ing. Jana Dúbravčíka, člena výboru Vlastivědného kroužku Holešov,
pojedná o obecné historii větrných mlýnů, jejich konstrukci a rozšíření v jednotlivých obcích na Holešovsku. Pořádá MKS Holešov – Městská knihovna & Městské
muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov. Vstupné 25,- Kč.
Upozornění:
Místo a čas platí, pokud hygienická omezení skončí do 22. ledna 2021. Jestliže budou opatření prodloužena, přednáška se uskuteční tentýž den v 18 hodin online
(prostřednictvím aplikace ZOOM). Instrukce budou zveřejněny prostřednictvím
webových stránek a Facebooku Městské knihovny a VK Holešov.
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Holešovské knihovnictví letos slaví výročí, připomene si jej
mnoha různými projekty
Oslavy výročí městské knihovny, dovolí-li to
epidemiologická situace, se budou konat v průběhu celého roku. Od přednášek, tematických
projektů, workshopů až po velkou výstavu, která
je připravována na konec léta. Budeme doufat,
že se podaří všechny připravované akce uskutečnit, protože knihovnictví v Holešově má opravdu
dlouholetou tradici a je neodmyslitelnou součástí
našeho města. Ve spolupráci s pracovníky knihovny jsme si o veřejném knihovnictví v Holešově
připravili několik historických zajímavostí, které vám představujeme v následujících řádcích.
V tomto vydání se zaměřujeme na vznik a činnost
Čtenářského spolku, příště se ohlédneme za vznikem veřejné knihovny.
Prvním čtenářským spolkem, který vznikl na Moravě
po vydání Říjnového diplomu, byl právě Čtenářský spolek v Holešově, jehož stanovy byly schváleny 14. června
1861, svou činnost pak zahájil 5. srpna téhož roku. Letos
tedy uplyne 160 let od tohoto historického mezníku.
Založení čtenářského spolku bylo ovlivněno rokem
1860, který přinesl zásadní obrat ve společenském dění.
Pád Bachova absolutismu nabídl holešovským občanům
nadějné vyhlídky. V občanech se začalo probouzet vlas-
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tenectví a národní vědomí. Několik horlivých vlastenců
z řad měšťanů tedy v dubnu roku 1861 sepsalo stanovy čtenářského spolku, které předalo c. k. moravskému
místodržitelství ke schválení. Zakládajícími členy byli
Jan Skupil, František Janalík, Ignác Lehký, Vincenc Stavěníček, Antonín Stratil, Václav Prusenovský a Antonín
Janál. Svou činnost spolek zahájil v budově dnešního
kina Svět.
„Čtenářský spolek Holešov klade sobě za účel
společenskou zábavu v místnostech k tomu zvláště
ustanovených, šetřic při tom meze zákona předepsaného. Čítání časopisů a knih obsahu politického
i zábavného jest prostředek, jímž se společenská
zábava dosáhnouti zamýšlí.“ Tak zní citace ze stanov
Čtenářského spolku. Členství ve spolku nebylo nijak
omezeno, členem se mohl stát každý občan Holešova.
Schůzky se konaly každou neděli. Ke konci roku 1861
měl spolek 112 členů.
Čtenářský spolek podporoval společenský a kulturní
život ve městě a stal se jeho centrem. Kromě pravidelných schůzí se konaly také přednášky, koncerty, výlety
a plesy. Stal se duchovním střediskem české inteligence. Mezi pravidelné návštěvníky patřila například paní
Zdenka Hajdušková, dcera Bedřicha Smetany, která žila
se svým manželem v nedalekém Lukově.

Společenský a kulturní vývoj byl negativně ovlivněn 1. světovou válkou, atmosféra nebyla vhodná pro
spolkovou činnost. Proto v letech 1914 – 1916 nefungoval ani Čtenářský spolek. Už na jaře roku 1917 se
ale několik aktivních jedinců zasloužilo o znovuoživení
spolku. Otevření spolkové čítárny připadlo na 22. dubna
1917. Následně bylo rozhodnuto o nutnosti zřídit pro
knihovnu novou místnost a také jmenovat zodpovědnou
osobu do funkce knihovníka. Mimo jiné bylo rozhodnuto
o pořádání kulturních akcí. Jednou takovou významnou
akcí byl koncert České filharmonie, která dne 7. 5. 1917
zahrála Smetanovu Mou vlast. Čtenářský spolek koncert
uspořádal ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol.
Akce byla hodnocena velice pozitivně, ostatně jako vše,
co se neslo ve vlasteneckém duchu. Podobných kulturních akcí a přednášek se uskutečnilo ještě několik.
Po době zvýšené aktivity spolku v letech 1917 –
1918 začalo pomalu docházet k úpadku a činnost členů
již nebyla příliš aktivní. Tento jev vyústil až k úplnému
ukončení dlouholeté činnosti Čtenářského spolku. Poslední valná hromada se konala 17. ledna 1923.
Veškeré informace byly se souhlasem autorky
čerpány z bakalářské práce paní Ireny Železné, vedoucí Městské knihovny Holešov.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Knihovna v době covidové
Měsíc leden je vždy obdobím bilancování, statistik
a hodnocení, co se v uplynulém roce povedlo a co naopak
méně. Rok 2020 bude nejen v knihovnách, ale i ve všech
odvětvích a oborech na celém světě hodnocen úplně jinak, než předchozí léta. Covid-19 citelně zasáhl všechny.
Na rok 2020 jsme měli v naší knihovně jako vždy
naplánováno spoustu akcí, jak pro děti, tak pro širokou
veřejnost, a to především ve spolupráci s Vlastivědným
kroužkem Holešov a s MAS Moštěnka v rámci projektu
Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov. A ani
v nejhorším snu by nás nenapadlo, že se jich podaří uskutečnit jen minimum. Březen – měsíc čtenářů byl akcemi
přímo nabitý. Ovšem 13. březen se stal dnem, kdy jsme
knihovnu museli uzavřít pro své návštěvníky a vůbec
jsme netušili, kdy ji zase zpřístupníme. První informace
hovořily o 3. červnu, nakonec se ale otevřela 27. dubna,
ovšem za přísného dodržování karanténních opatření
- roušky, desinfekce, dostatečná vzdálenost, vrácené
knihy uložit na 3 dny do karantény a až pak mohly zpět
mezi čtenáře. Po prvotním šoku z této výjimečné situace
jsme se v knihovně pustili do práce, na kterou v běžném
provozu není čas. Vysmýčili jsme všechny regály, aktualizovali fond, spoustu knížek přebalili a opravili, vyřadili
duplicitní, poškozené nebo zastaralé knižní tituly. Nenudili jsme se, ale stejně jsme s nadějí očekávali den, kdy
opět za námi budou moci přijít naši čtenáři. Ale i během
uzavření knihovny jsme se snažili vyjít vstříc těm, kte-

ří ke studiu nebo z jiných nutných důvodů potřebovali
zapůjčit konkrétní knižní tituly, a po předchozí domluvě
jsme jim žádané knihy bezkontaktně doručili.
Také nám bylo velmi líto, že neproběhly naplánované
akce, např. představení knihy „Pohádky a pověsti z Držkové“ a velmi oblíbená Noc s Andersenem. Tyto akce se nám
nepodařilo zrealizovat ani v říjnovém náhradním termínu
v Týdnu knihoven, kdy opět začala platit přísnější opatření.
A již tradiční červnové pasování prvňáčků na čtenáře se
částečně zrealizovalo na podzim, ale ne v zámecké sala terreně, ale v prostorách školních tříd, bez přítomnosti rodinných příslušníků a dalších prvňáčků. Ale i v těchto ztížených
podmínkách, nyní již žáky druhých tříd, opět pasoval král
Vilém III. se svým doprovodem, ovšem tentokrát i s nezbytnými rouškami. A kde pasování nestačilo proběhnout, tam
se nám to snad podaří v jarních měsících letošního roku.
V srpnu proběhla dlouho plánovaná revize knihovního fondu a pak jsme již s nadějí očekávali, že podzim
k nám všem bude vlídnější a koronavirus nezaútočí tak
jako na jaře. Ovšem to jsme se přepočítali a opět začala
série postupných doporučení, zákazů, příkazů a omezení. Knihovna byla uzavřena a fungovala pouze „výdejní
místa“. Na toto období jsme se ale již lépe připravili
a našim čtenářům zprovoznili v rámci knihovního systému novou službu, tzv. „odložení z poličky“. Do doby,
než byla tato služba zpřístupněna, si naši čtenáři mohli
přes své uživatelské konto zarezervovat pouze vypůjčené

tituly. „Odložení z poličky“ umožňuje rezervaci knih, které jsou v knihovně dostupné. Opět přes své uživatelské
konto si tak čtenáři mohou zarezervovat tituly, o které
mají zájem. Požadavky se zobrazí ve výpůjčním protokolu, a jakmile knihy připravíme, tak žadateli dojde sms
zpráva, že si knihy může vyzvednout. Díky knihovnímu
systému Tritius a moderním technologiím tak můžeme
našim čtenářům v době velkých omezení zajistit služby
knihovny i za zpřísněných vládních opatření. Knihy lze
také zamluvit telefonicky nebo e-mailem. A určitě je
z čeho vybírat. Nákup nových knih se totiž nezastavil ani
v této době. Jejich přehled najdete v on-line katalogu
a hned si je také můžete zarezervovat. Na webových
stránkách knihovny také zjistíte aktuální informace
o provozu knihovny a kontakty na všechny pracovníky
(www.knihovna.holesov.info).
Do nového roku nás všechny opět provází ta nejpřísnější vládní opatření – 5. stupeň PES. Ale i přes všechny
problémy, která tato omezení přináší, máme možnost
bezkontaktního předání žádaných knih. I když v omezené míře, přesto knihovna může sloužit svým čtenářům
jako jedna z mála kulturních institucí. A to je pro knihovny a jejich pracovníky velmi povzbudivé zjištění.
Všem přejeme v novém roce pevné zdraví a příjemné chvilky strávené s pěknou knížkou. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
MěK Holešov
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Pamětní odznak „Za nasazení při epidemii nemoci COVID-19 v roce 2020“
Dne 6. ledna 2021 proběhl v síni tradic VPŠ a SPŠ MV
v Holešově slavnostní akt předání pamětního odznaku
„Za nasazení při epidemii nemoci COVID-19 v roce 2020“.
Toto ocenění bylo zřízeno Rozkazem policejního
prezidenta č. 197/2020 a je udělováno zejména příslušníkům Policie ČR v souvislosti s prováděním mimořád-

ných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření
koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 během nouzového stavu vyhlášeného na území
České republiky.
Dále je udělováno příslušníkům, kteří se podíleli na
plnění úkolů bezpečnostních sborů a integrovaného zá-

chranného systému České republiky při provádění krizových opatření vlády České republiky, nebo kteří vykonávali jiné činnosti související s řešením celospolečenských
dopadů epidemie.
Ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově vrchní rada plukovník
PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA předal Pamětní odznak
„Za nasazení při epidemii nemoci COVID-19 v roce 2020“
deseti policistům VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kteří byli
nasazeni ve prospěch Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a sloužili na obvodních odděleních v Kroměříži, Holešově, Hulíně, Uherském Hradišti, Napajedlech,
Luhačovicích a Vizovicích. Za jejich nasazení a profesionalitu jim poděkoval. Zdůraznil také, že i touto formou
naplňovali motto Policie České republiky, tedy ono symbolické „Pomáhat a chránit“.

Uvedení do funkce ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Dne 4. ledna 2021 první náměstek ministra vnitra
pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováček uvedl do funkce nového
ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
Ministerstva vnitra v Holešově vrchního radu plukovníka
PaedDr. Mgr. Pavla Nováka, MBA.
Slavnostní akt se uskutečnil v síni tradic VPŠ a SPŠ
MV v Holešově, za přítomnosti ředitele Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV, zástupců ředitele školy a vedoucích pracovníků školy.
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Odcházející ředitel, plukovník ve výslužbě Ing. Jan
Dvořák, předal novému řediteli symbolické klíče od školy
a popřál hodně úspěchů při plnění služebních povinností.
Plukovník PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA je absolventem čtyřletého maturitního studia na policejní škole
v Holešově. Od roku 1991 je příslušníkem Policie České
republiky. Za dobu trvání služebního poměru působil převážně v uniformovaných službách policie, zejména pak ve
službě cizinecké policie a u služby dopravní policie. Více než
5 let vykonával funkci ředitele Územního odboru Policie ČR
Prostějov. Poté přešel k Útvaru policejního vzdělávání a slu-

žební přípravy, kde ve vedoucích funkcích pracoval 4 roky.
V roce 2020 byl ustanoven zástupcem ředitele VPŠ a SPŠ
MV v Holešově. Od 1. ledna 2021 je ředitelem Vyšší policejní
školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.
Část studentského i profesního života nově nastupujícího pana ředitele je spojena s městem Holešovem.
I proto má ve své funkci zájem podporovat spolupráci
školy s městem Holešovem, ať již v oblasti společenské,
kulturní, sportovní či při prevenci rizikového chování.
Záleží mu na tom, aby společné aktivity byly efektivní,
smysluplné a ku prospěchu školy i města a jeho obyvatel.

www.holesov.cz
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Skromné hrdinství
Naše doba nepřeje ničemu výjimečnému, lidé žijí
konzumní životy a o to víc nám chybí hrdinství a obětování se pro druhé, po kterém – často marně – voláme.
Ale často si ani neuvědomujeme, že hrdinové žijí mezi
námi, že známe a potkáváme ty, kteří se třeba i celý svůj
život obětují pro druhé. Současná těžká doba, kdy nejen
celý náš národ, ale vlastně celé lidstvo strádá nebezpečnou pandemií koronaviru zjistila, že hrdinové jsou zdravotníci a ti, co v „první linii“ obětují svůj čas a často zdraví
při pomoci nakaženým. Ale bez ohledu na současné covidové strázně působí i další hrdinové, jejichž hrdinství
a sebeobětování si v těchto dnech, kdy se lidské zdraví
stává vzácnou devizou, můžeme uvědomit o to více.
Jsou to dobrovolní dárci krve, kteří roky a desetiletí tím
nejvzácnějším co mají – vlastní krví – zachraňují zdraví
a životy mnoha lidem, které nikdy nepoznají. A tuto svou
absolutně nejzáslužnější činnost dělají zcela nezištně,
bez jakéhokoliv nároku na odměnu.
Vedení města Holešova, vědomo si obrovského
závazku, který má naše společnost vůči dobrovolným
dárcům krve, se každý rok v předvánočním čase setkává
s těmi dárci, kteří dosáhli padesáti (zcela neuvěřitelné
číslo!!!!!!) dobrovolných odběrů. Také letos, 16. prosince,
přijali starosta města Holešova Rudolf Seifert a místostarosta Milan Roubalík pětici skvělých hrdinů. „Pa-

mětního list“ v deskách a skromný věcný dar za padesát
bezpříspěvkových odběrů krve obdržela Anna Dědičová,
bytem Holešov, Zdeněk Dovrtěl, bytem Žopy, František
Darebník, bytem Všetuly, a Libor Machát, bytem Všetuly.
Pátým byl pan Alois Valenta, který svou krev poskytl více
než sto dvacet jedna krát a protože dosáhl maximálního

věku, kdy lze krev darovat, tak s dárcovstvím nerad končí.
Před těmito lidmi, skutečnými OBČANY našeho města,
skromnými, ale o to většími hrdiny se nelze než hluboce
poklonit. Děkujeme a víme, že náš vděk nelze vyjádřit
ani slovy, ani dary.
Karel Barotšek

Zahájili jsme výstavu designového nábytku, k vidění je v arkádách zámku
S přelomem roku jsme se rozloučili s úspěšnou výstavou betlémů, která měla
u vás, návštěvníků, velký ohlas. S ohledem na okolnosti jsme se rozhodli, že by byla
velká škoda nechat tak hezký (a pro dnešní dobu ideální) výstavní prostor prázdný
a tak krásné exponáty zase v zamčených prostorách. Proto pro vás pracovníci MKS
ve spolupráci se Střední školou nábytkářskou a obchodní z Bystřice pod Hostýnem připravili novou výstavu designového nábytku a doplňků, kterou si můžete prohlédnout
v prosklených arkádách na nádvoří holešovského zámku každý den v čase od 10 do
19 hodin. Opět jde o nekontaktní formu, kdy můžete výstavu zdarma navštívit například v rámci zdravotní vycházky.
Je možné si prohlédnout opravdu pozoruhodné práce studentů, kteří je zhotovili
v rámci praktických zkoušek a výukových programů. Nechybí ani díla, která získala mimořádná ocenění.
Hana Helsnerová
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100 let elektrifikace Holešova
Dnes je pro nás elektřina běžnou samozřejmostí.
Ovšem před sto lety tomu tak ještě nebylo. V Holešově již sice od roku 1903 dodával elektrický proud Josef
Janiš ze své elektrárny přistavěné k parnímu mlýnu na
Novosadech, nicméně podle dochovaných dokumentů
v Kroměřížském archívu nelze srovnávat tehdejší dodávku elektřiny s tou dnešní. Město šetřilo na nákladech,
Janiš na materiálu a veškeré vedení bylo slabé a velmi
poruchové. Často si lidé stěžovali na tmu v ulicích města.
Problém byl také s tím, že elektrárna zpracovávala hodně uhlí, kterého ale bylo nedostatek. Především během
tuhé zimy se město muselo rozhodnout, zda bude mít
elektřinu nebo teplo, zda zabezpečí své obyvatele nebo

výrobu v podnicích. Většinou zvítězila elektrárna na úkor
průmyslových závodů, které uhlí nedostaly.
Vše se mělo změnit v roce 1913, kdy město dostalo
lepší nabídku od Elektrických podniků v Přerově. Ovšem
vypuknutí první světové války nabídce nepřálo, což
znamenalo prodloužení smlouvy s Janišem. Až konečně
16. ledna 1921 město uzavírá novou smlouvu s SME
Přerov. Elektrický proud začal být dodáván z Přerovské
elektrárny po nově vystavěném vedení z kvalitních vodičů
(celkové náklady byly 1 167 490 Kč). Pro město to znamenalo také to, že nemuselo odebírat uhlí určené podnikům.
Vedení vysokého napětí tehdy procházelo od Hulína
obcemi Pravčice, Rymice a Količín, zde kopírovalo trasu

Věžová trafostanice před zámkem, postavena v roce 1921 sloužila až do června 1970.

dnešní cyklostezky Količín – Všetuly. Vedení pokračovalo dále podél řeky Rusavy ulicí Za vodou, resp. Nábřeží
až k věžovým trafostanicím u mostu (ulice Přerovská)
a u zámku, které pak napájely nízkým napětím střed
města. Z trafostanic se nedochovala žádná, ovšem zbytky původního vedení (v podobě dřevěných sloupů) lze
vidět u břehu Rusavy za ulicí Nábřeží.
V letošním roce je to tedy 100 let od „řádné“ elektrifikace, ale také zároveň 118 let od prvního elektrického
osvětlení města. Více informací čtenář nalezne v knihovně v publikaci „100 let elektrifikace na Holešovsku.“
Patrik Trnčák

Část vedení z původní linky vysokého napětí, které dnes již nikam nevede. Foto z ledna 2017.

Soví kopec v Americkém parku
Jsme rádi, že opět můžeme informovat o další aktivitě členů našeho spolku Proud Holešov.
Tentokrát se nám díky sponzorskému daru firmy
Zdeňka Doleželová - Krmiva pro zvířata, podařilo zvelebit
malebný kopeček v zadní části Amerického parku.
Dar čtyř nových krmítek, trojice ptačích budek
a dvou pytlů ptačího zobu nám pomohl vybavit místo,
kde se sovy (nejčastěji Puštík obecný) opravdu vyskytují.

Mimo to jsme sem také nově přesunuli dřevěnou sochu sovy, která byla původně umístěna v jiné části parku.
Sochu bylo potřeba před přesunem opravit, ošetřit a také
vymyslet, jak sochu vhodně upevnit. Poděkování patří
firmě Zámečnictví Milan Dokoupil Holešov za výrobu kovového podstavce sochy a pomoc při jeho montáži.
Pozorní návštěvníci možná také zaregistrovali,
že v přední části parku chybí jiné dvě sochy - zajíc

a veverka. Ptáte se proč? Dřevěné podstavce soch byly napadeny dřevokaznou houbou a začaly se rozpadat. Ovšem
není důvod se bát, sochy členové našeho spolku na vlastní
náklady opraví a budou zase umístěny zpět do parku.
Mgr. Jakub Nevřala
předseda spolku Proud Holešov
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VÝROČÍ / POZVÁNKY

VÝROČÍ - ÚNOR
11. 2. 1951

se narodil v Kroměříži JUDr. TOBIČÍK, Radko, absolvent holešovského gymnázia, vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval jako tlumočník z francouzštiny, místopředseda astrologické společnosti a literát. Přátelil se se spisovatelem Ladislavem Fuksem, což ovlivnilo i jeho tvorbu. Je autorem novely „Zítra zapikají Emily“ (1990), podílel
se také na knihách „Lunární kalendář měsíční matky“ (2003 a 2004) nebo „1000 výborných receptů“ (2009). 70. výročí narození

6. 2. 2011

v Praze zemřel ZAPLETAL, Jiří. Herec a spisovatel, absolvent holešovského gymnázia, studoval dramatické umění na JAMU v Brně. Od svých devíti let hrál v loutkovém odboru
holešovského sokolského divadla. Začínal jako herec v ochotnickém Divadle 6. května v Holešově. Po absolvování JAMU působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti,
odtamtud přešel v roce 1958 do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Poté odešel do Divadla F. X. Šaldy v Liberci, kde působil až do důchodu nejen jako herec, ale i režisér,
scenárista a manažer. V důchodu se plně zapojil do kulturního dění v Holešově. Byl předsedou sdružení Castellum v Holešově. Založil vlastní nakladatelství, knihy nejen
vydával, ale také sám začal psát, zejména autobiografickou literaturu. Byl spoluautorem vyprávění o muzikantské kariéře Gustava Broma „Můj život s kapelou“ (1994, 2001).
Dále napsal „Milan Uherek vypráví: o Severáčku, o divadle, o sobě“ (1997), „Býti Švorcovou: svědectví herečky o sobě, lidech i událostech“ (2000). Své vlastní vzpomínky vydal
ve třech dílech: „Jen vzpomínky tu zůstanou: kronika jednoho života. Díl první, V rodném hnízdě“ (2001), „Jen vzpomínky tu zůstanou: kronika jednoho života. Díl druhý,
Cestou k divadlu“ (2004), „Jen vzpomínky tu zůstanou: kronika jednoho života. Díl třetí, Ve službách Thalie“ (2010). (*2. 4. 1929, Holešov) – 10. výročí úmrtí

28. 2. 1986

zemřel ZEDEK, Engelbert. V letech 1957–1972 ředitel LŠU v Holešově, působil jako sbormistr a dirigent orchestru Podhoran. Zkomponoval několik kantát, písní, scénickou
hudbu ke hrám Divadla 6. května a upravoval národní písně. V roce 1966 byl jmenován čestným občanem Holešova.(*8. 6. 1901, Holešov) – 35. výročí úmrtí

Jako letní sníh: Film o J. A. Komenském, natáčený v obcích
našeho regionu, už spatřil světlo světa
Mezi novoroční novinky České televize patřilo také
očekávané dokudrama Jako letní sníh, které je tvorbou
manželů Hlavsových. Dle recenzí se jedná o velmi zdařilý počin a i laickým okem šlo o herecký koncert nejen
hlavních postav. Diváci si jej mohli vychutnat 4. 1. 2021
na ČT 2, zpětně je možné si jej pustit prostřednictvím
ivysílání České televize. Tento zdařilý snímek se natáčel
z velké části ve Zlínském kraji. Zahrály si v něm například
Rymice nebo Kurovice. Na filmu pracoval filmový štáb,

který byl ovšem mezinárodní, stážisté dorazili například
z Indie, další pak třeba ze Slovenska. Režisér Lubomír
Hlavsa chtěl tímto projektem připomenout jednu z nejvýznamnějších českých osobností – J. A. Komenského,
od jehož úmrtí uplynulo 350 let. „Tímto filmem chceme
představit Komenského jako člověka, který neskutečně
předběhl svou dobu, chceme představit hloubku jeho
myšlení a nespornou genialitu,“ uvedl režisér Hlavsa.
Ve ztvárnění hlavní role se vystřídali Alois a David Švehlí-

kovi. Tímto obsazením vsadili tvůrci na jistotu. Dále excelovali například Vladimír Javorský nebo Igor Bareš jako
malíř Rembrandt.
„Osobnost Komenského je úzce spjata i se zlínským
regionem. O titul jeho rodné obce usilují Nivnice, Komňa
a Uherský Brod. Tvůrci dokumentu se ale rozhodli točit
na Zlínsku také díky podpoře, kterou projektu udělil Zlínský kraj,“ osvětluje situaci Zlín film office.
Hana Helsnerová

Vzhůru za dobrodružstvím s horolezkyní
Gertrudou Snow - Vzdělávací centrum Hájenka
nabídne jarní příměstský tábor pro děti
Jarní prázdniny se blíží. Plánovat nejistou dovolenou v Tatrách či Alpách je letos
jen pro ty nejotrlejší. Hranice a lyžařské vleky se otevírají a zavírají, rychleji než automatické dveře nákupního centra před Vánoci. Pokud se rozhodnete neriskovat a pro
jednou zůstanete o “jarňákách” doma, nabízí se v Holešově horská alternativa alespoň
pro vaše děti.
Děti školou povinné proseděly v letošním školním roce až příliš mnoho času před
monitory počítačů bez reálného kontaktu s vrstevníky. Proto je pro ně důležitější než
kdy dřív, strávit jarní prázdniny venku, v pohybu a s novými kamarády.
Příměstské tábory mají ve Vzdělávacím centru Hájenka dlouholetou tradici. Jarní
příměstský tábor je však novinkou. Jarní dobrodružství s Gertrudou Snow je reakcí na
aktuální situaci, která nepřeje dovoleným v zahraničí. Pro mnoho rodičů bude možnost přihlásit děti na příměstský tábor určitě příjemnou alternativou.
Pro děti je připraven poutavý dobrodružný příběh a klidné prostředí Vzdělávacího
centra Hájenka v holešovském zámeckém parku.
Děti se vydají do nejvyšších hor světa a společně se známou horolezkyní Gertrudou Snow se pokusí vystoupit na dosud neprobádanou horu Ganghar Pun. Bude to
náročný týden, plný dobrodružství, zábavy a poznávání přírody. Troufnete si vyrazit
s námi do nejvyšších hor světa?
Více informací najdete na stránkách www.tokaheya.cz.
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Republikové finále tanečního Sedmikvítku
tentokrát v online prostředí
Současná epidemiologická opatření se dotkla také
tradičního republikového finále Pionýrského Sedmikvítku – tance. Vzhledem k současné situaci nešlo na konci
listopadu uspořádat toto finále v Holešově v SVČ TYMY.
Proto jsme se rozhodli, že zkusíme tuto taneční soutěž
v online prostředí. Republikové finále opět pořádala PS
M. Očadlíka Holešov ve spolupráci s TYMY Holešov. Oslovili jsme PS, kluby, SVČ atd., aby nám zaslali videonahrávky z letošního roku. Toto byl největší problém, protože spousta tanečních kroužků a klubů nestihly žádnou
nahrávku pořídit. O to více jsme byli rádi za ty, které nám
přišly. Zapojily se také nové organizace – SVČ Horizont
Ivančice, SVČ Radovánek Plzeň a také v letošním roce
poprvé SZÚŠ Stella Povážská Bystrica. Soutěž v letošním
roce měla tím pádem i mezinárodní účast.
V kategorii HOBBY se zúčastnilo okolo 300 tanečníků. Soutěžilo se v kategorii Děti I, Děti II., junior
a hlavní. V této kategorii se soutěžilo v tanečních stylech
discodance, street dance, show dance, hip hop a společenský tanec. V kategorii REGISTROVANÍ se soutěžilo
v kategorii Děti I., Děti II., Junior a hlavní. V této kategorii
porota hodnotila taneční styly jako street dance, disco,
show dance, sólo show, společenský tanec a sólo orient.
V této kategorii soutěžilo 180 tanečníků. Všechna vystoupení hodnotila odborná porota, ve které zasedli
Anna Starečková, Martin Mestek, Barbora Kocmanová,
Alena Csomorová, Tamara Vlachynska, Vladimíra Šulavová a Eduard Kotikov. Taneční Sedmikvítek moderovala
již tradičně Hana Srncová. Vysílání online soutěže probíhalo 19. prosince od 13. hod. na YouTube kanále Pionýra
a soutěž trvala více než 3 hodiny.
Pro všechny tanečníky to byl pěkný dárek k Vánocům vzhledem k tomu, že se v TYMY žádné soutěže nekonaly a toto bylo tím pádem pěkné zakončení letošního
roku a naděje a motivace do příštího roku. Online for-

18 | holešovsko

TYMY
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ: pondělí – pátek 8:00 – 18:00 hodin
LEDEN 2021:
22. 1. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
29. 1. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
29. – 30. 1. 2021 – Noční deskohraní - od 18:00 hodin, večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky
do 25. 1. 2021

ma soutěže měla u dětí, vedoucích a rodičů velký ohlas
a měli jsme radost, že se vysílání podařilo, i když to nebylo vůbec jednoduché a pro nás organizátory to byla
velká výzva.
Děkujeme za podporu starosty města Holešova Rudolfa Seiferta, dále za podporu Zlínského kraje – odbor
školství, mládeže a tělovýchovy, Olomoucko-zlínské
krajské organizace Pionýra a také MŠMT. Za technickou
stránku si zaslouží velké poděkování Lukáš Pánek a Matěj Zika. Všem soutěžícím, jednotlivcům i kolektivům
moc děkujeme za jejich účast a těšíme se, že se v příštím
roce v Holešově sejdeme „na živo“ a tato soutěž proběhne tak, jak jsme zvyklí, za velké podpory fanoušků a ve
skvělé atmosféře, tentokrát na holešovském zámku.
Jarmila Vaclachová

ÚNOR 2021:
Vyhlašujeme fotosoutěž na téma: „Kouzla a krásy
zimy“, foto zasílejte na: souteztymycentrum@seznam.cz do 20. 2. 2021
Vyhlašujeme společně se ZUŠ Stella Povážská Bystrica výtvarnou soutěž: “Tak to vidim Ja“ – uzávěrka
31. 1. 2021 – bližší info v kanceláři SVČ TYMY a na FB
1. - 5. 2. 2021 ESKIMÁK - 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, přihlášky a info na vsetuly@centrum.cz
5. 2. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
6. 2. 2021 Parkourová jízda s Ondrou – od 9:30
12. 2. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
13. 2. 2021 Valentýnské sportování s Martinem - od
14 – 16 hodin, rezervace míst předem – do 10. 2. 2021
15. 2. 2021 Čaj o páté – od 17 hodin v čajírně TYMY
setkání s dobrovolníky ERASMUS + a povídání
v angličtině
16. 2. 2021 Valentýnské dílničky – od 15 -17 hodin
17. 2. 2021 Španělské odpoledne – od 16 hodin
s dobrovolníkem ze Španělska, přihlášky do 15. 2. 2021
19. 2. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
20. 2. 2021 HOLEŠOVSKÁ SEDMIKRÁSKA – soutěž
pro začínající v aerobiku
20. 2. 2021 Výlet za sněhem na Pustevny – cena:
350,- Kč, přihlášky do 10. 2. 2021, odjezd v 9 hodin
25. 2. 2021 Finské odpoledne – od 16 hodin s dobrovolnicí z Finska, přihlášky do 20. 2. 2021
26. 2. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
26. - 27. 2. 2021 Valentýnské noční deskohraní
- od 18:00 hodin
27. 2. 2021 Dívka roku 2021 - dívky a slečny přijďte
ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá, soutěž je určena dívkám ve věku 13 - 16 let, k termínu konání
musí dosáhnout minimálně 13 let a ke dni konání
finále nesmí dosáhnout 16 let. Čekají vás úžasné
zážitky a hodnotné ceny. Přihlášky do 31. 1. 2021
na e-mail: vsetulyvcentrum.cz, nebo na www.divkaroku.cz
29. 2. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
Holešovský talent - talentová soutěž pro skupiny,
páry i jednotlivce, přihlášky a soutěžní videa zasílejte e-mailem: vsetuly@centrum.cz do 10. 2. 2021
ICM Holešov vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ
ČASOPIS 2021 – své časopisy zasílejte do 28. 2.
2021 nebo osobně přineste na adresu ICM Holešov,
Sokolská 70, Holešov (budova SVČ – TYMY)

www.holesov.cz
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Všetulské dostavník letos on - line
Letošní oblastní kolo Dětské porty a melodie pod
názvem Všetulské dostavník, se konal výjimečně až
v prosinci. Vzhledem k situaci, která na podzim nastala,
a vzhledem k nouzovému stavu se talentovaní mladí
zpěváci nemohli sejít u nás v Tymy tradičně v listopadu.
Přemýšleli jsme, co s touto soutěží uděláme, napadla
nás spásná myšlenka, že zkusíme toto krajské kolo udělat poprvé virtuálně. Oslovili jsme jednotlivce i kolektivy
a požádali je o spolupráci a o zaslání videonahrávek,
které si musel pořídit každý individuálně podle svých
možností. Sešlo se nám celkem 33 písniček a skladeb,
které jsme rozdělili do 14 kategorií. Zvlášť probíhala soutěž Porta a zvlášť také soutěž Melodie. Všechny hudební
příspěvky hodnotila odborná porota, do které zasedli
Zuzana Kantorová, František Kantor, Patrik Mojžíš, Mirek
Řeha a Slávek Janoušek.

soutěže byla velmi náročná a také místy krkolomná,
všechny překážky se nám nakonec podařilo překonat
a v sobotu 5.12. se soutěž vysílala na YouTube kanále
a všichni ji mohli sledovat. Toto vysílání trvalo více než
dvě hodiny a mělo velkou sledovanost a přineslo dětem
a jejich rodičům spoustu pěkných hudebních zážitků.
Celou soutěž moderovaly Bětka Kastelíková a Kája
Vaclachová. Mezi jednotlivými kategoriemi byly také
vstupy, např.: krátké video z tábora – Mušketýři, republikové finále Sedmikvítku – výtvarná oblast, loňský ročník
Všetulského dostavníku apod.
Na závěr proběhlo také vyhodnocení jednotlivých
kategorií a byly oznámeny postupy do celostátního kola
Dětské porty a melodie. V nejmladší kategorii zvítězila
a postupuje do celostátního kola Magda Kuciánová,
v kategorii 10-12 let Vanesa Korenačková, v kategorii

V letošním roce poprvé se do této pěvecké soutěže
zapojili také zpěváci z našeho partnerského města Povážská Bystrice, z čehož jsme měli velkou radost a soutěž
tím získala mezinárodní účast. Příprava na vysílání této

13-16 let Ladislav Pešák, v kategorii Dua-Tria Alžběta
a Tereza Doleželovy a Amálie Jurášková, Terezie Doleželová a Tereza Pospíšilová, hudební skupiny Grilmeni
a jako zpívající oddíl postupují Kamarádi. Za autorskou

tvorbu si postup vyzpívali Daniel a Vojtěch Tesařovi
a Lenka Heráková. V Melodii postupují do celostátního
kola Tamara Masaryková a Lenka Vaculíková, v další
kategorii Jiří Kaďoreka, Julie Foltýnová, dále pak Aneta
Jakubcová. Ve hře na hudební nástroj postupují Štěpánka Špirková, Eliška Kučerová, Daniel Diatka a Jiří Kaďorek
a Ladislav Pešák. Jako hudební skupina postoupila
do celostátního finále skupina D!fferent.
Všem postupujícím blahopřejeme a držíme jim palce v celostátním kole. Všem zúčastněným moc děkujeme
za účast v letošním ročníku, přejeme jim hodně radosti
a pěveckých úspěchů! Těšíme se se všemi na setkání
v listopadu 2021 u nás v Holešově, věříme, že tentokrát
naživo. Děkuji také všem, kteří se podíleli na přípravě
letošního virtuálního ročníku, poděkování si zaslouží
moderátorky, porota a také Lukáš Pánek, který vše zajišťoval po technické stránce. Děkujeme také všem rodičům, vedoucím a pedagogům za spolupráci a podporu
svých dětí. Děkujeme také našim slovenským přátelům
z Povážské Bystrice za letošní účast, která naši soutěž
velmi obohatila. Za finanční příspěvek patří poděkování
Olomoucko-zlínské krajské radě Pionýra a také MŠMT.
Těšíme se na další setkávání s mladými pěveckými talenty. Vždyť dokud se zpívá, ještě se neumřelooo...
Jarmila Vaclachová
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Filip Jakubčík vyšel vstříc americkému golfovému snu
Klára Kuchařová, Pondělí 7. prosince 2020
Šestnáctiletý amatér Filip Jakubčík je aktuálně českou trojkou na světovém amatérském žebříčku WAGR,
ale devět týdnů letošního roku strávil na pozici nejlepšího. Navíc vyšel naproti svému snu studovat na americké
univerzitě a rozhodl se dokončit středoškolské studium
na Floridě.
Letošní rok jste zahájil coby čtrnáctý Čech ve světovém žebříčku WAGR na konci druhé tisícovky a dopracoval jste se až na post české jedničky. Při pohledu na
výsledky a světový amatérský žebříček byla vaše sezóna
úspěšná. Jak ji hodnotíte?
Umístění ve světovém žebříčku není jen otázkou
jedné sezóny. Hráči, který se chce umístit co nejvýše,
se musí dařit dlouhodobě. Takže v mém případě to byla
i vydařená sezóna 2019, která mi pomohla k velmi dobrému WAGRovému umístění. Letošní sezóna byla pro
mne také úspěšná. Možná ne, co do získávání cenných
kovů, ale se svými vyrovnanými výsledky jsem spokojen.
Nejvýše jste byl umístěn na 130. místě ve WAGRu
a devět týdnů jste úřadoval coby nejlepší český amatér.
Splnil se vám tím určitý sen či cíl v amatérské kariéře?
Musím se přiznat, že by mě nikdy nenapadlo,
že bych mohl něčeho takového dosáhnout. Cílem vždy
bylo, a stále je, zahrát co nejlepší golf a držet se mezi nejlepšími. To bylo pro mě vždy velkou výzvou a motivací. Výborných hráčů je u nás velké množství. Konkurence je tedy
obrovská. Takže ano, být v šestnácti letech českou amatérskou jedničkou, byť jen na chvíli, bylo opravdu super.
V závěru sezóny jste odcestoval do USA, kde se vám
i nadále daří. Jaký byl důvod k přesunu do Spojených
států? Na univerzitní studium ještě máte čas…
Jet do Spojených států byl vždycky můj sen, jen jsem
ho zrealizoval trochu dříve, než jsem původně zamýšlel.
Vždy jsem chtěl studovat na nějaké dobré univerzitě
a současně hrát golf. Na začátku tohoto roku jsem svůj
názor ale změnil. Rozhodnutí odjet dříve a dokončit
střední školu v Americe přináší totiž mnoho výhod.
Jednak se naučíte perfektně anglicky, takže přechod na
univerzitu nebude doprovázet žádná jazyková bariéra,
získáte na samostatnosti, sebevědomí, všechno si musíte zařídit sám a ještě k tomu dobře studovat. Super je
také to, že se v rámci školy denně připravujete na SAT
testy, které jsou součástí přijímacího řízení na univerzitu. Takže je to všechno podstatně jednodušší. A pokud
tady hrajete turnaje a daří se vám, začnou se o vás zajímat koučové z různých univerzit. Navštěvují turnaje,
na kterých hrajete a sledují vás při hře a přesně si dělají
obrázek o tom, zda chtějí na své škole právě vás. Je to
tedy obrovská výhoda být přímo u zdroje.
Má volba padla tedy na Floridu. Akademické vzdělání zajišťuje Montverde akademie a golf trénuji na IJGT
Bishops Gate akademii. Nejel jsem úplně naslepo. Zkušenosti s touto golfovou akademií mají již někteří čeští
reprezentanti, takže jsem už dopředu věděl, do čeho jdu.
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Na dvou turnajích jste se umístil druhý a na konci
září jste dokonce zvítězil na podniku Central Florida
Classic. Můžete přiblížit turnaje, kterých jste se doposud
zúčastnil a jakou váhu pro vás mají tato umístění?
Ty první turnaje v Americe mají pro mě opravdu
velkou hodnotu, mohl jsem jimi totiž potvrdit své dosavadní výsledky. Turnaje jsou velmi dobře organizované,
účastní se jich junioři, někteří patří mezi nejlepší hráče
ve svých zemích, někteří mají zase velmi dobrá umístění
v americkém juniorském žebříčku. Ten úplně první turnaj (Fall Kickoff, 70, 68,67, 2. místo) byl i dokonce s malým bonusem. Hrál jsem ve finálovém flightu s Johnem
Dally II.
Výsledky mám tedy dobré, ale paradoxně vždy
znamenali pokles ve WAGRu. Hřiště, na kterém většinou hraji, nemá totiž tak vysoký rating, takže zaznamenávám ve WAGRu stálý pokles. Je to dáno tím,
že i Ameriku ovlivňuje koronavirová situace a možnosti turnajů jsou z hlediska rizikovosti omezené.
Hrál jsem ale také například na mezinárodním juniorském turnaji v Hammock Beach, hřiště nádherné,
konkurence veliká, výsledek skvělý, ale započítával
se pouze do amerického juniorského žebříčku. Takže
už se těším, že se vše spraví a bude se moci zase naplno soutěžit. Všude a všichni.
Jaký je váš program na zimní měsíce, co se týče golfu, fyzické přípravy a studia?
Celá zimní příprava se bude odehrávat na Floridě.
Akademie má výborný program pro komplexní rozvoj
hráčů. Netýká se jenom golfových tréninků a hry na hřišti, ale třeba i mentálního koučinku, stravování golfistů,
regenerace po tréninku, po turnaji … Kondiční příprava
k tomu samozřejmě patří taky. Bez toho by to dnes už
nešlo. Takže doufám, že se dokáži připravit na příští sezónu tak dobře, aby byla minimálně tak úspěšná, jako
ta letošní.

Takže o pokračování v univerzitním studiu v USA je
rozhodnuto?
Ano, chci tady zůstat a ve studiu na nějaké univerzitě pokračovat. Konkrétní představu, o jakou univerzitu
se bude jednat ale zatím nemám. To se rozhodnu až
v průběhu tohoto školního roku. Takže pokud se vše podaří, ve Státech zůstanu a budu zde pokračovat ve studiu
i v golfu.
Článek převzat z webu České golfové federace
(www.cgf.cz)
FOTO Zdeněk Sluka
Město Holešov ocenilo Filipa už jako sportovní naději v roce 2010. Od této doby jej finančně podporuje
a za to mu patří velké poděkování.

www.holesov.cz
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Zdobení
stromečku
a Betlémské
Prázdniny
v Sokole Holešov
končí světlo
a nastává pravidelná cvičební
víkendu 19. - 20. prosince 2020 se uskutečnilo ka- s dětmi si tak mohli kdykoli po celý víkend tuto cestu způsobem přispějí do sbírky zrakově postiženým dětem
a Osportovní
činnost do konce roku
ždoroční zdobení stromečku. Letos ale bylo nutné udělat projít a udělat si hezkou předvánoční procházku, na je- s názvem Světlo ve tmě, ale o pár let později to je už
pár změn. Celé Holešovské středisko se bohužel sejít
V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa
nemohlo, a proto to tento rok vedoucí vymysleli jinak.
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová.
Pro
rodičeakcích
a dětii byla
nachystána
stezka
od skautskéveřejkluO všech
cvičebním
programu
informujeme
bovny
až
na
Propadeňák,
kde
obvykle
každý
rok
skauti
nost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační
zskříňce
Holešova
zdobína
stromeček
zvířátka. Celou cestu je
umístěné
Sokolskémprodomě.
provázel
příběh
dvou
dětí,
Elišky
a Kuby, karatistů
kterým vlčata
Přes celé prázdniny probíhaly tréninky
a odadílsvětlušky
pomáhali
vyřešit
úkoly.cvičební
Rodiče
přijímá zájemce
o tento
sport.všemožné
K tomu poslouží

jímž konci nazdobili stromeček pro zvířátka a udělali jim
ně tai-či, která se odehrává v Americkém parku, jdeme do
tak
hezké Vánoce.
cukrárny „U Ámose“ na posezení u kávy se zmrzlinou. PoHolešovězabralo
už je procvičování
tradicí, že neděli
Štědrým
lovinuV prázdnin
sletovépřed
skladby
„Prindnem
přinášíme
Betlémské
světlo
na
mši
svatou.
tencezna republika“, se kterou naši senioři vystoupili Iprvní
tokrát
to
nebylo
výjimkou,
i
když
panovala
taková
situzářijovou neděli na oslavách 100 let založení Sokola v Třeace.
Dovoz
Betlémského
v roce
Nejběticích.
V příštím
roce budesvětla
Sokol začal
Holešov
spolu1986.
se Sborem
dříve
to sloužilo
jakoslavit
poděkování
nějakým
dobrovolných
hasičů
140 let odlidem,
svého kteří
založení.
Naše

hodina pro zájemce na začátku září.
Cvičení jógy, tai-či a cvičení při hudbě využívaly ženy
díky našim cvičitelkám sestrám Mileně Kopečkové, Miladě
Hyánkové a Lence Šiklové. Díky jejich obětavosti jsme nemusely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ženy a s nimi jediný muž ze Sokola Kostelec u Hol. br. Andrlík obětavě procvičovali i v nepříjemném horku to, co se už
od XVI. sletu trochu pozapomnělo. Všem je potřeba vyslovit
poděkování za ukázněný a obětavý přístup. Naše cvičitelky
všestrannosti žactva již po několikáté absolvovaly pobyt
v přírodě s našimi předškoláky tentokrát v Jeseníkách.

vánoční zvyk, bez kterého by pro některé Vánoce nebyly
Těsně před prázdninami proběhl v Americkém parku
Vánocemi. Betlémské světlo letos pro mě představovalo
župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG
právě
to světlo,
které jsem
vidět
v téatmě,
která
a zúčastnili
se jej cvičenci
Sokolamohla
Třebětice,
Přílepy
Žalkovice.
v roceDo2020
zavládla.
druhé etapy oprav sokolovny patří i vybudování
nové nářaďovny a s tím spojené zbourání stávající. Je proto
skauty
z Holešova
zapotřebí poděkovat za pomoc členůmZaSboru
dobrovolných
Včelkakarate.
a Smíška
hasičů pod vedením p. Šidlíka a členům z oddílu
Zveme do naší opravené sokolovny všechny, kdo chtějí zdravě růst – děti již od 3 let, i ty, kteří si chtějí udržet
svou kondici do vysokého věku. A bez pravidelného pohybu
to nejde.
Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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.

Poděkování firmě DOBE-CAR za sponzorský dar
Děkujeme všem, kteří jsou ochotni finančně
nebo materiálně podpořit činnost Odborného
učiliště a Základní školy Holešov. Jakékoliv takové
podpory si velmi vážíme. Jedním takovým dárcem je firma DOBE-CAR s.r.o. Holešov, která nám
věnovala Kuchyňský robot ETA Centrino v hodnotě
6 499,-Kč. Ten bude využit při odborném výcviku žáků oboru kuchařské práce. Děkujeme moc
za vstřícný krok. Odborné učiliště a Základní škola
Holešov

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Lechotice 105
768 52 Míškovice

Koupíme byt na investici, může být i k rekonstrukci. Za nabídky děkujeme. Tel.: 739 926 551.
Hledáme rodinný dům v této lokalitě se zahradou. Rekonstrukce nevadí. Tel.: 703 693 512.

Tel.: 603 447 040

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

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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Firma Rostislav Matula

• dělnice do výrobny teplé kuchyně
(balení hotových jídel – ranní směna)
Bližší informace na tel.: 605 272 638,
pí Sekaninová
leden 2021 | 21
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Dovolím si informovat Holešovsko o aktivitě dvou maminek
z Kolonky Za Cukrovarem v 1. dnu Nového roku 2021 a na druhé straně
o zanedbaném prostoru Kolonky.
Byl jsem překvapen, když jsem při první novoroční vycházce
ve směru do Količína potkal v aleji za můstkem přes Rusavu dvě známé mladé maminky, které v aleji sbíraly odpadky, které zde zanechávají vandalové. Sdělily mi, že nasbíraly asi 15 pytlů odpadků různého
druhu, od lahví, plechovek, kartonů a různých odhozených předmětů.
Pochválil jsem je za to, a slíbil, že to sdělím do Holešovska. Nebudu
uvádět jejich jména, protože si to nepřály, ale považuji za nutné tuto
neobvyklou iniciativu místních občanů pochválit i v Holešovsku.
Na druhé straně jsme předpokládali, že Nový rok v Kolonce přivítáme
v nejlepším stavu. Bohužel prostor po odklizeném objektu je od podzimu zarosten lebedou, co právě u vjezdu do Kolonky není příjemným
pohledem na naše sídliště, ve kterém bydlíme. Víme, že pozemek
není majetkem města Holešova, ale právě firmy z Fryštáku, ale stav,
v jakém jej majitelé ponechali od podzimu, nedělá naší Kolonce dobré
vysvědčení.
S pozdravem Haviar Š.
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Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

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

www.holesov.cz

INZERCE

PROČ STUDOVAT U NÁS?

VYUČUJEME perspektivní obory - zaměření na prakticky uplatnitelné znalosti.
NAUČÍTE SE PRACOVAT s moderní technikou
(strojírenství, polygrafie, elektrotechnika, informační technologie a design).
SPOLUPRACUJEME s významnými společnostmi, institucemi a firmami.
POŘÁDÁME lyžařský výcvikový kurz, zahraniční výjezdy v rámci projektů,
soutěže, stáže žáků v tuzemsku i v zahraničí, kroužky a jiné zajímavé akce.
NAVŠTĚVUJEME mezinárodní veletrhy a výstavy.
NAŠIM ABSOLVENTŮM SE OTEVÍRAJÍ MOŽNOSTI PRÁCE V TUZEMSKU I V ZAHRANIČÍ.

STROJÍRENSKÉ OBORY

POLYGRAFICKÉ OBORY

Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.

Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.

Mechanik seřizovač (maturitní vysvědčení)
1. zaměření: Programování CNC strojů
2. zaměření: Programování plastikářských strojů

Obráběč kovů (výuční list)

Zaměření: Operátor CNC a konvenčních
obráběcích strojů

Strojní mechanik (výuční list)
ELEKTROTECHNICKÉ OBORY

Mechanik elektrotechnik (maturitní vysvědčení)

Reprodukční grafik pro média (maturitní vysvědčení)
Tiskař na polygrafických strojích (výuční list)
Zaměření: Seřizovač tiskových strojů

ZPRAVODAJSTVÍ

KULTURA · SPORT

HOLEŠOV TV
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

Knihař (výuční list)

Zaměření: Seřizovač knihařských strojů
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Informační technologie (maturitní vysvědčení)

Zaměření: Zaměření na počítačové sítě a robotiku

Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.

Elektrikář – silnoproud (výuční list)

Zaměření: Specialista pro silnoproudé
a inteligentní elektroinstalace

sledujte na:

www.holesovtv.cz

DESIGN A ZPRACOVÁNÍ

Zpracování usní, plastů a pryže

Zaměření: Design výrobků (maturitní vysvědčení)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. 1. 2021 (13–17 h) • 9. 2. 2021 (13–17 h)
AKTUALNÍ INFORMACE na www.spspzlin.cz

náměty na reportáže zasílejte na:
hana.helsnerova@holesov.cz

Po telefonické domluvě můžete navštívit školu i v jiném termínu, tel.: 577 573 100.

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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2. Základní škola Holešov

Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2021/2022 se koná v pátek 23. 4. 2021 od 12.00 do 17.00

otevíráme
dvě běžné první třídy
jednu třídu s rozšířenou výukou
angličtiny a logiky
Žádosti o přijetí můžete odevzdávat již od 1. 4. 2021.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme telefonicky
(573 396 019, 605 387 198 ) nebo osobně.
Provádíme individuální prohlídky školy dle předchozí domluvy!
Neváhejte nás kontaktovat.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!
www.zshol.cz

NABÍDKA OBORŮ 2021/22
STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU
DESIGN INTERIÉRU
NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA
UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM
TRUHLÁŘ
UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ
TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁ VÝROBA
TESAŘSKÉ PRÁCE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22. - 23. 1. 2021

12. - 13. 2. 2021

pátek 13:00 - 17:00, sobota 8:00 - 12:00
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY ŠKOLY

denně, po telefonické domluvě

www.ssno.cz

tel.: 573 380 802

