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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Arkády hostí výstavu designového nábytku
Holešov bojuje o titul „Historické město roku“

Holešov je krajským vítězem soutěže o titul Historické město
roku 2020, postupuje do celostátního kola
Město Holešov obstálo ve velmi silné konkurenci
a porazilo „historické perly“, kterými jsou město Kroměříž a Uherské Hradiště. Za Zlínský kraj tedy bylo naše
město nominováno do celostátního kola soutěže o titul
Historické město roku 2020. Vyhlašovateli soutěže jsou
Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj
a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Soutěž se koná od roku 1995, jedná se o ocenění za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Krajské kolo soutěže ve Zlínském
kraji proběhlo v úterý 26. ledna 2021 za účasti hodnotící
komise, složené ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži. Město Holešov jako vítěz
krajského kola obdrží z Programu regenerace od Ministerstva kultury 100 000 Kč a pamětní list.

i úctu k historii místa a podtrhuje tak historické a kulturní hodnoty města Holešov,“ sdělila v rámci hodnocení
ředitelka kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu Nelly Komendová.

vě památkových objektů, celková koncepce regenerace
a péče o celkový vzhled městských památkových chráněných území.
Hana Helsnerová

Hodnotící komise se zaměřovala nejen na péči
o kulturní památky, ale také na celkový přístup města
k veřejnému prostoru, péči o obyvatele a návštěvníky
města nebo prezentaci jednotlivých památek. Nedílnou
součástí hodnocení byl i finanční podíl města na obno-

Celé znění tiskové zprávy Národního památkového
ústavu najdete na webu www.holesov.cz. Prezentace města je potom ke zhlédnutí na YouTube kanálu
města Holešova.

Na základě jednotlivých témat krajská komise
přidělila městům bodové hodnocení a stanovila pořadí. Vítězem krajského kola se stalo město Holešov.
Na druhém místě se s těsným bodovým rozdílem umístilo město Uherské Hradiště a na třetím místě se umístilo
město Kroměříž.
„Hodnotící komise ocenila zejména komplexní a citlivý přístup k obnově prostranství náměstí sv. Anny, do
něhož bylo s pokorou začleněno torzo bývalých masných
krámů s barokním průčelím z první čtvrtiny 18. století.
Nové řešení prostoru vyjadřuje potřeby současnosti

foto na straně: Jakub Nevřala
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Konec zimy: Teplotní výkyvy a houpačka v protiepidemických
opatřeních
Milí Holešováci a čtenáři Holešovska,
letošní únor je skutečně houpačkový nejen po stránce
počasí, ale je i složitý ve vztahu k opatřením státu ohledně protiepidemických opatření. Loňská forma viru covid
je již v našem kraji na výrazném ústupu, ale po republice
se šíří jeho nové mutace. Ty vyvolávají obavy nejen vlády,
ale především zdravotníků a epidemiologů. Nikdo si nyní
zatím neumí představit, co mohou mutace vytvořit a také,
jak se promítnou do dalšího života společnosti.
K tomu si řekneme: „Pokud děláš, co jsi vždy dělal,
dostaneš, co jsi vždy dostal.“ Anthony Robbins.
Letošní zima je na tom podobně a leden a první týden
února ji připomínaly jen vzdáleně, což nezatížilo město
a obce ve vztahu k zimní údržbě, podobně i správce komunikací. Potom jsme ale po třetině února díky přívalu arktického vzduchu prožili zimu skutečnou, takřka podobnou té
z roku 1929. Naštěstí v kratším období. Ale běžkaři v „Hostýnkách“ i v zámeckém parku a také bruslaři na zámeckém
trojzubci si alespoň trošku užili svého oblíbeného pohybu.
Díky únorovému ochlazení si mohli milovníci pohybu
a lyžování alespoň trošku užít zimního sportování, ale
další využívání sportovišť je možné jen oficiálně, ve spojení
s počasím a především a bohužel jen v souladu s různými
opatřeními Vlády ČR. Tím je řada aktivit znemožněna.
Ale mysleme také na to, že těžké časy mohou být i těmi
nejkrásnějšími... „Jednoho dne při pohledu zpět s úžasem
zjistíte, že ty těžké roky byly vlastně těmi nejkrásnějšími.“ Sigmund Freud.
COVID A HOLEŠOV
Nákaza virem covid prochází nejen naší republikou,
ale i krajem a naším regionem v různých intervalech.
Nejhorší období prožilo Holešovsko před Vánocemi
a potom v době vánočních svátků a také v době novoroční a prvních lednových dnech. S tím souvisí i to, že podobná situace byla i v dalších oblastech Zlínského kraje
a východ republiky si tedy prošel touto nákazou na přelomu roku. Z toho důvodu nyní patří v porovnání obyvatel
pozitivních na covid mezi nejméně „nakažené“ – v rámci
České republiky. Ale nemysleme si, že má náš region vyhráno podobně jako i naše země. Vracejí se různé mutace
viru, které mohou situaci významně a negativně ovlivnit.
Z těchto důvodů je stále třeba dodržovat základní hygienické zásady: to znamená dodržovat ochranu úst a nosu,
hygienu rukou a také, pokud to jde, dodržovat rozestupy.
OČKOVÁNÍ
V současné době se naplno „rozjelo“ očkování proti
virové nákaze covid. První výsledky ukazují, že očkování
má skutečně smysl a pomáhá a podporuje ochranu a tím
i imunitu vůči tomuto nebezpečnému viru a následně
onemocnění. Je zcela pochopitelné, že stát nemůže mít
v této době očkovací látky pro všechny nejvíce ohrožené
a potřebné. Ale situace se postupně zlepšuje a lidé i kolem 70 let se budou moci očkovat. Samozřejmě asi až
v březnu a v dalších měsících. Tedy podle toho, kdy budou
do země přicházet očkovací látky.

VAKCINACE, TESTOVÁNÍ A ŽIVOT SPOLEČNOSTI
Je naprostá potřeba ochránit společnost a obyvatele před nákazou covid a jejími mutacemi, ale na druhou
stranu je také třeba – skutečně už po roce – udržet pozitivní chod společnosti. A to nejen podporou naší kvalitní a pestré kultury, ale i amatérského a volnočasového
sportu. Nehledě na to, že prioritou je navrátit děti do
škol! Tímto umožnit, byť možná trochu omezený, návrat
společenského života.
V rámci péče a vztahu vůči svým blízkým, anebo
ve vztahu k nákaze covid mnozí z nás prodělali řadu testů
a opatření a také karantén. V této době a situaci je třeba
nejen dodržovat veškerá opatření a chovat se ohleduplně – to znamená, že když někdo pocítí příznaky virového
onemocnění (nemusí to být ani covid 19), tak by se měl
sám snažit izolovat. A když Vláda ČR svými opatřeními
umožnila navštěvovat supermarkety a obchodní centra
- a ne malé místní obchody a služby, či venkovní sportoviště – tak je dobré vytvořit tlak na naše zákonodárce,
ať se zabývají i touto oblastí.
PŘEDJAŘÍ A CO DÁL
Myslím, že se všichni s velkou nadějí díváme
do budoucnosti a doufáme, že jarní sluníčko – to březnové a pak dubnové - nám přinese optimistický náhled
a skutečnou naději do dalších měsíců a také na celý
letošní rok 2021.
INVESTICE A ZELEŇ MĚSTA
V minulém i tomto vydání Holešovska se „skloňuje“
pojem zeleně. Jedná se o velmi složitou oblast ve vztahu k investicím města. Můžeme konstatovat - a pokud
si někdo nyní projde zámeckou zahradu a především
oboru – tak asi ví, o čem zde píši. Není třeba vysvětlovat, proč se v určitých etapách rozvoje města a opravy
zámeckého areálu dávala přednost samotnému objektu
zámku. Ale nyní je třeba se také zaměřit na krásnou zámeckou zahradu, sady a oboru, tj. úžasnou a velmi vzácnou bažantnici. Nemysleme si, jedná se o unikátní oboru,
která byla vybudována v určitých rastrech, a my bychom
ji měli pro další generace uchovat.
Díky vypsání nových programů Ministerstva životního prostředí město Holešov získalo možnost čerpat
finanční prostředky na obnovu parku. Pro připomenutí:
každý rok město na údržbu a obnovu tohoto významného areálu vynakládá ze svého rozpočtu dva až dva
a půl milionu korun. Ale tyto prostředky jsou jen na onu
údržbu a malou obnovu. Nyní se zdařilo díky projektu se
společností Billa a úspěchu v programu na obnovu zeleně
z fondů Min. životního prostředí získat nemalé finanční
prostředky. Tj. především na obnovu parku a náhonu.
K tomu je třeba dodat, že z rozpočtu města jdou skutečně nemalé částky na údržbu zeleně v mnoha místech
(nyní proběhl ořez habrů v ul. Palackého), ale také se to
týká dalších lokalit města. Jen prostě není možné všechny parkové plochy obnovit v jednom okamžiku. To se týká
i lokalit mimo centrum města (např. Za Cukrovarem aj.)

OBNOVA SADŮ VE SPOLUPRÁCI SE SPOL. BILLA
Kdo si projde zámecký park, asi začíná být smutný.
Habrové aleje byly obnoveny díky projektu a péči odboru životního prostředí MěÚ asi před pěti lety (a nebylo
to jednoduché ustát s různými kritiky i s trestním oznámením). A něco podobného se děje ve vztahu k obnově
zámeckých sadů. Zásadní vstup města a kácení vypadá
nyní velmi drasticky a možná proto jsou práce zastaveny
na základě intervence České inspekce životního prostředí. Ale bez obnovy, to znamená náhrady už zcela „přestárlých“ stromů za nové mladé jedince, navíc naroubované právě těmito „starými“ odrůdami“, není možné,
aby zámecké sady a tím i štěpnice místních a klasických
odrůd plnila svou funkci. Nehledě na to, aby dotvářela
hodnotný pozdně barokní park. Tyto prostory byly vždy
hospodářské a sloužily k zásobování ovocem nejen pro
majitele panství, ale také obyvatele města.
ÚDRŽBA MĚSTA V ZIMĚ
Zeleň a údržba města jsou jedním z nejvíce skloňovaných oblastí života naší společnosti. Ale například
do zimní údržby vstupují rozmary počasí a možnosti techniky. Tak se může stát, že v době padání ledovky je třeba
solit, následně druhý den je třeba odklízet sníh a další den
je nutné zase solit. Není to skutečně jednoduché a stává
se, že město a především pracovníci Technických služeb
musejí operativně volit vhodné způsoby údržby veřejného prostranství z hodiny na hodinu. Ale stále platí to, že
se používá posypová sůl co nejméně a snahou města je co
nejlépe udržovat průchodnost a průjezdnost komunikací.
LETOŠNÍ ZIMA A TROCHU NADĚJE DO DALŠÍCH DNŮ
Bruslení je i letos na umělém kluzišti zajištěno, jen
pro podivná vládní opatření velmi omezeno. Ale buďme rádi, že si alespoň trošku mohou bruslaři užít svého
milovaného sportu (kromě tedy necelých dvou týdnů
na zámeckých rybnících). Velké poděkování si zaslouží
všichni obyvatelé města a provozovatelé různých objektů
i rodinných domů za udržování schůdnosti i sjízdnosti
chodníků a dalších komunikací v době zimních dnů. Bez
této pomoci by město nebylo schopno vše v potřebném
času zvládnout.
Vážení spoluobčané, dovolím si vám popřát pohodový
zbytek únorových dnů a také nadějný a prosluněný postupný příchod jara. A pamatujme si, že: „Vždy si vyslechni experty. Řeknou ti, co se nedá udělat a proč. Pak to udělej.“
Robert A. Heinlein, a že „Lež může oběhnout půlku světa,
zatímco pravda si teprve obouvá boty.“ Mark Twain.
S úctou
Rudolf Seifert
starosta
A opět připomínám, že každou středu od 15 do 17 hodin se můžeme setkat v neohlášených schůzkách na městském úřadu. Pokud se tedy nestane něco nepředvídaného.
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Výpis z usnesení z 1. a 2. zasedání RM Holešova
Rada města Holešova schválila:
• sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
v předloženém a upravené znění
• uzavření servisní smlouvy k provádění záručního
a pozáručního servisu, pravidelných revizí a zkoušek
činnosti na zařízení městského kamerového a dohlížecího systému města Holešova s dodavatelem BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY s. r. o.
• s účinností od 01. 01. 2021 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Holešov dle
předloženého návrhu
• "Kroniku města Holešova 2019" dle předloženého návrhu
• předložený operační plán zimní údržby
• příspěvkové organizaci Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020 dle
předloženého návrhu
• vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Výstavba podzemních kontejnerů
v Holešově na Novosadech a ul. Grohova" dle předložených zadávacích podmínek

• připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro
Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 03. 2021.
• vypsání výběrového řízení na dodavatele prvků krajinné zeleně, na akci "Krajinné prvky Tučapy" dle
předložených zadávacích podmínek
• uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě
č. 9001778895 se společností EG.D, a. s., v souvislosti
se stavbou trafostanice na ul. Tovární
• vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb na
akci "Revitalizace zeleně v Holešově" dle předložených zadávacích podmínek
• v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci "Manažerské
řízení přípravy a realizace projektu Obnova mlýnského
náhonu", a to společnost Jan Bukovjan, Rusava 283, IČ
10589163, s nabídkovou cenou 211.000 Kč Kč bez DPH
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.

Úřední hodiny Městského
úřadu Holešov
Úřední hodiny úřadu
Pondělí
7:30-11:00
12:00-17:00
Středa
7:30-11:00
12:00-17:00
Městský úřad je otevřen pro veřejnost
Pondělí
7:30-11:00
12:00-17:00
Úterý
7:30-11:00
Středa
7:30-11:00
12:00-17:00
Čtvrtek
7:30-11:00
12:00-15:00
Pátek
7:30-11:00
Úřední hodiny podatelny
Pondělí
7:30-11:00
12:00-17:00
Úterý
7:30-11:00
12:00-15:00
Středa
7:30-11:00
12:00-17:00
Čtvrtek
7:30-11:00
12:00-15:00
Pátek
7:30-11:00
12:00-13:00
Abychom předešli shlukování lidí na chodbách, doporučujeme občanům, aby i nadále upřednostňovali
písemný, elektronický či telefonický kontakt před
osobním ve všech případech, kdy je to možné.
V případě registru vozidel, agend řidičských průkazů,
občanských průkazů, cestovních dokladů a živnostenského úřadu, je nutné se objednat pomocí rezervačního systému (www.holesov.cz – sekce praktické).

Ulice Holešova brázdí nové „popelářské“ auto
Technické služby Holešov přivítaly ve svých řadách
novou posilu v podobě komunálního svozového vozu.
Bude náhradou za vozidlo, které slouží už 17 let, tedy od
roku 2004. Z důvodu úspory bylo zvoleno vozidlo menší,
avšak plně dostačující. Celková nosnost je 7 t komunálního (separovaného) odpadu. Lehčí podvozek bude menší
zátěží pro holešovské ulice, automatická převodovka pak
ulehčí řidičům tohoto vozu. Pořizovací cena byla 3,6 milionů korun bez DPH. V rámci předání nového auta proběhlo
také školení zaměstnanců od dodavatelů vozidla i nástavby, a tak mohlo být ihned zařazeno do plného provozu.

Technické služby se veškeré záležitosti snaží řešit
efektivně a ekonomicky, zvažují proto koupi elektromobilu pro svoz odpadu z odpadkových košů. Právě probíhají testovací svozy s vypůjčeným elektromobilem, které
jsou zatím vyhodnoceny velice kladně. Nákup tohoto
vozidla - které je nejen ekologické v městském provozu
a díky své váze i šetrné k dlažbě - je v řešení v souvislosti s využitím dotačního titulu a ve spolupráci s městem
Holešov.
Hana Helsnerová

Nabídka práce
Technické služby Holešov, s.r.o. příjmou zaměstnance na pozici:
• řidič skupiny C nad 7,5 t
• zahradník-arborista
• elektrikář ne veřejné osvětlení
• dělník na svoz odpadu, sečení trávy
Více informací na tel.: 573 396 722, 573 394 913.

Firma SOTM Strojírna s.r.o. se sídlem v Holešově přijme hlavní účetní.
Požadujeme:
• prokazatelnou znalost účetnictví a daňových
zákonů a předpisů
• výhodou je znalost softwaru Pohoda, Tax
Nabízíme:
 možnost zkráceného úvazku nebo dohody
 termín nástupu dle dohody
 kontakt pro zasílání CV: smetanova@sotm.cz
 bližší informace: www.sotm.cz
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Ohlédnutí za letošním Tříkrálovým (ne)koledováním
Letošní Tříkrálová sbírka neprobíhala v tradičním
duchu, byla jiná, nová a neznámá. Přemýšlela jsem, jak
bych vás, čtenáře Holešovska, informovala o tom, jak
dopadla. Napadlo mě se s vámi podělit o můj příběh.
V pondělí 4. ledna 2021 jsem se dověděla, že Tříkrálová sbírka vlivem současné koronavirové situace v ČR
opravdu nebude v takovém režimu, na který jsme byli
zvyklí. Z této informace jsem byla nesvá, neboť jsem
věděla, že mě čeká mnoho práce, telefonátů starostům
okolních obcí a vysvětlování, proč nebudou domácnosti
obcházet tříkrálové skupinky, proč nezazní jejich zpěv,
předávání požehnání označením vstupních dveří domů
a bytů klasickým K † M † B † 2021 atd. A i vy, příjemci tohoto požehnání a dárci svých finančních příspěvků, jste
nevěděli, jakým způsobem vám bude dovoleno přispět
na charitativní účel. Ano, byla zde možnost zasílat své finanční dary prostřednictvím ONLINE kasičky nebo DMS,
ale tato virtuální forma nenahradí osobní setkání. Zjistila jsem ale, že i v této nelehké době se můžu spolehnout
na velké množství lidí, pro které je Tříkrálová sbírka již
neodmyslitelnou součástí jejich života a mají soucit s potřebnými spoluobčany. Za aktivní pomoci pana ředitele
Charity Holešov Mgr. Milana Jelínka, pana starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta a vedoucího odboru

kultury, školství a památkové péče města Holešova pana
Mgr. Petra Chvátala a jejich spolupracovníků a také díky
ochotě provozovatelů obchodů s potravinami, drogérií,
lékáren či tabáku, se podařilo umístit tříkrálové kasičky
na 32 „sbírkových“ míst. Zde byla pro vás možnost vložit
svůj příspěvek přímo do pokladničky. Na těchto místech
byly pro dárce připraveny i kalendáříky, cukříky a posvěcená křída. A neměla bych zapomenout ani na velmi důležité umístění kasičky v prostorách kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Holešově, kde byl za ni zodpovědný holešovský děkan a farář P. J. Walczak. Všechny tyto informace jste se dověděli prostřednictvím místního rozhlasu
a webových stránek Města Holešova a Charity Holešov. Do kasiček jste mohli přispívat od 4. ledna až do
24. ledna 2021. Dne 26. ledna 2021 přivezl pan Mgr. Petr
Chvátal za doprovodu strážníků Městské policie kasičky
do sídla Charity Holešov na Tovární ulici. Zde jsme kasičky úředně rozpečetili, obsah spočítali a vyšla nám moc
krásná částka. Ve městě Holešov a místních částech bylo
vybráno neuvěřitelných 162 484 Kč, z toho v Tučapech
17 990 Kč, ve Všetulích 14 225 Kč, v Količíně 5 609 Kč,
v Dobroticích 3 989 Kč a v Žopech 2 800 Kč.
Podobným způsobem jako v Holešově probíhala
Tříkrálová sbírka i v okolních obcích. Díky iniciativě sta-

rostů a jejich občanů jsem mohla přes Českou spořitelnu
a za pomoci její pracovnice paní Dagmar Charvátové zaslat na tříkrálový účet celkem 198 330 Kč. Celkem tedy
za mikroregion Holešovsko 360 814 Kč.
Chtěla bych poděkovat všem výše uvedeným
za jejich zapojení a pomoc, paní Haně Helsnerové
za propagaci sbírky a vám, občanům, že jste na nás nezapomněli a cestu, jak přispět na dobrou věc, jste si našli. Vybrané příspěvky poslouží zejména na charitativní
účel v regionu Holešovsko.
Více o využití Tříkrálové sbírky se můžete dočíst
na https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/. Virtuální
Tříkrálová sbírka i nadále trvá a to prostřednictvím:
• Na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz,
kde najdete online kasičku, do které je možné vhodit
Váš příspěvek, a to do 30. dubna 2021.
• Bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800, Variabilní symbol Charity Holešov:
77707006, a to do 30. dubna 2021.
• Dárcovskou DMS – DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
nebo DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo:
87 777, více na www.darcovskasms.cz, a to po celý rok.
Gabriela Botosová, DiS.,
Koordinátor TKS 2021

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021 na Holešovsku
Bořenovice
Holešov + místní části
Místní části jsou:
1) Všetuly:
2) Tučapy :
3) Dobrotice:
4) Količín:
5) Žopy:

2 600,00 Kč
162 484,00 Kč
14 225,17 990,3 989,5 609,2 800,-

Horní Lapač
Jankovice
Kostelec u Holešova
Kurovice
Ludslavice
Martinice
Němčice
Pacetluky
Prusinovice

10 609,00 Kč
10 960,00 Kč
8 972,00 Kč
10 541,00 Kč
18 879,00 Kč
7 400,00 Kč
1 700,00 Kč
6 345,00 Kč
30 566,00 Kč

Přílepy
Racková
Roštění
Rymice
Třebětice
Zahnašovice
Žeranovice
Celkem:

14 151,00 Kč
12 031,00 Kč
4 061,00 Kč
21 529,00 Kč
3 800,00 Kč
12 747,00 Kč
21 439,00 Kč
360 814,00 Kč
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Projekt záchrany zámeckého ovocného sadu zahájen a přerušen
V polovině ledna byl zahájen projekt revitalizace ovocného sadu v zámecké zahradě v Holešově. Jde
o projekt, jehož cílem měla být slovy autorky¨ “…obnova
historicky jedinečného díla zahradního umění a záchrana
a rozšíření unikátní cenné kolekce rostlinného materiálu
v podobě odrůd ovocných stromů, která je v českém kontextu jedinečná. Vysazeno bude celkem 167 ks stromů
za použití 105 různých ovocných odrůd. Vysazeno bude
79 historických odrůd jabloní, 19 odrůd hrušní, 4 odrůdy
švestek a 3 odrůdy třešní“.
Projekt je připravován již více než 2 roky. Město
získalo již v minulém roce v koordinovaném stanovisku
všechny souhlasy na realizaci projektu. Ve školce jsou připraveny podnože nových stromků. Město má uzavřenu
darovací smlouvu na realizování tohoto projektu v tomto
roce a také uzavřenu smlouvu s firmou Orlowski, která
v uplynulém týdnu práce zahájila.
Vlastní kácení se však setkalo s nelibostí spolku
Česká společnost ornitologická, který podal na Českou
inspekci životního prostředí oznámení proti kácení. Jejich podání je založeno na jiném právním názoru, než
měl státní orgán ochrany přírody, který vydal městu
Holešov souhlasné stanovisko. Česká inspekce životního prostředí proto vydala předběžné opatření ve formě
zastavení kácení.
Tímto krokem je však zásadně ohrožena realizace
projektu. Namísto provádění záslužné práce můžeme být
svědky dlouhé právní bitvy, jejímž výsledkem bude sice
záchrana starého proschlého porostu, ale současně ztráta naděje na záchranu historických ovocných odrůd. Realitou se může stát skutečnost, že město bude muset vrátit
dar ve výši 2 milionů Kč a sad nebude nikdy obnoven.Pro
maximální informovanost všech, kteří mají o tuto oblast
zájem, jsem požádal autorku projektu Ing. arch. Vránovou o bližší popis prací, které měly na jaře proběhnout,
a vysvětlení navrženého postupu je uvedené níže.
Věřím ve zdravý selský rozum, který říká, že odumírající stromy jednou a v tomto případě velmi brzy zahynou a je lépe je zavčas obnovit a ne přít se o to, zda se
mělo kácet podle písmen „a) či b)“.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města
„Revitalizace ovocného sadu v zámecké zahradě v Holešově“
Projekt obnovy historického zámeckého sadu v Holešově byl zpracovaný na základě neuspokojivého zdravotního stavu většiny stromů, který způsobuje postupný
rozpad historicky a pomologicky významného sbírkového sadu a zároveň může ohrozit bezpečnost návštěvníků.
Velmi časté jsou rozsáhlé infekce kmenů a větví, dutiny
a výletové otvory narušující stabilitu stromů, velmi časté
je jmelí, které představuje hrozbu také pro ostatní dřeviny v parku. Široký sortiment odrůd zejména jabloní,
zastoupený v zámeckém parku v Holešově, představuje
velice cennou kolekci rostlinného materiálu z hlediska
uchování genových zdrojů. Návrh obnovy historického
zámeckého sadu vychází z dostupných historických podkladů a také z inventarizace ovocných odrůd provedené
Ing. Slanislavem Bočkem v roce 2005 a frimou Safe Trees
v roce 2017. Sad je součástí památkově chráněného ob-
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jektu, postup obnovy byl tedy konzultován s Národním
památkovým ústavem v Kroměříži, kde byl doporučen
plán obnovy sadu. Celková koncepce je řešena s ohledem
na zachování historické podoby sadu avšak s přihlédnutím k aktuálním prostorovým podmínkám a nárokům
na zajištění snadnější a kvalitní údržby navrhovaných
výsadeb. Západní polovina sadu, v níž se nachází většina
neperspektivních a havarijních stromů, bude obnovena
kompletně celá, v jednotném věkovém stáří a bude představovat ucelenou jednotkovou ukázku historického sadu
v kontextu zahradně architektonické koncepce zámeckého parku. Ve východní části budou ponechány hodnotné
a perspektivní stromy a bude zde realizována dosadba
v dostatečné vzdálenosti od stávajících dřevin. V nově obnovené západní části sadu jsou navrženy odrůdy jabloní
a doplňkově hrušní, ve východní části budou vysazeny
jabloně, hrušně, třešně a švestky. Ve východní i západní
části zároveň dojde k odběru roubů z hodnotných starých
odrůd stromů, které jsou určeny ke kácení a následnému
naroubování na vysazené podnože. Uprostřed sadu je
navržen altán umístěný v kontextu vzrostlých dřevin do
osy meziřadí nového výsadbového sponu. K altánu bude
pravidelně vysekávaná travnatá pěšina, okolní trávník
bude sečen 2x do roka. Altán bude sloužit k odpočinku
a zároveň přiláká návštěvníky do této nově obnovené
části parku. Pro zatraktivnění prostoru budou ve dvou
místech vysečené kruhy v trávníku s přístupovými trávními pěšinami, kde budou umístěny lavičky k odpočinku.
Sad bude komponován v nově navrženém pravidelném rastru v 9 podélných a 27 příčných řadách
v dostatečné vzdálenosti od okolních stříhaných stěn.
V obnoveném sadu dojte také ke zvětšení navrhovaného
sponu na 7x7m, oproti původním 5,5m, který byl pro
potřeby údržby a zachování dobrého zdravotního stavu
a tedy dlouhověkosti stromů příliš malý. Původní charakter sadu se však nemění, stále se jedná o zámecký sad
s pravidelným čtvercovým rastrem výsadbového sponu,
tvarovaný pravidelným řezem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o památku a historický doklad vývoje zahradního umění a sad je součástí
historické kompozice, musí se v těchto případech postupovat jiným způsobem, než při obnově produkčního sadu
ve volné krajině. Pokud by se v sadu tyto zásahy neprovedly, sad by se postupně rozpadl a jeho architektonická,
estetická a biologická hodnota by byla zcela ztracena.
V minulosti byla v sousedním sadu A provedena dosadba mladých stromů v místech po vykácených dřevinách,
která se však ukázala jako nešťastná, zejména z důvodu zachování původního malého výsadbového sponu
v kombinaci s ovlivňování výsadeb ponechanými staršími jedinci, pod jejichž vlivem nemohou správně prosperovat, a s nedostatečnou údržbou.
Obnova starých sadů se nedá bohužel provádět
dosadbou vedle starých stromů, protože tyto svou dominancí nedovolí mladým stromečkům vyrůst. Lze jen
doporučit obnovu postupně v blocích, kde se ponechají
jen ty stromy s ještě slušnou perspektivou, které budou
ošetřeny zdravotním řezem na podporu vitality. Mladé
stromky vyžadují i v extensivních sadech poměrně intensivní péči, jež spočívá hlavně v kvalitním výchovném

řezu, který podporuje růst a údržbě takzvané výsadbové
mísy v bezdrném stavu.
Záměrem Města je obnova historicky jedinečného
díla zahradního umění a záchrana a rozšíření unikátní
cenné kolekce rostlinného materiálu v podobě odrůd
ovocných stromů, která je v českém kontextu jedinečná. Vysazeno bude celkem 167ks stromů za použití 105
různých ovocných odrůd. Vysazeno bude 79 historických
odrůd jabloní, 19 odrůd hrušní, 4 odrůdy švestek a 3
odrůdy třešní. Znovu vysazeny budou zvláště velmi staré
odrůdy jako např. ´Citrónové zimní´, ´Červené tvrdé´,
´Gdánský hranáč´, ´Grávštýnské´, ´Hedvábné bílé zimní´, ´Jadernička moravská´, ´Jeptiška´, ´Kanadská reneta´, ´Řehtáč soudkovitý´ nebo ´Strýmka´, u kterých není
známo místo ani doba vzniku. Unikátní je nález prastaré
odrůdy ´Míšeňské´, která byla v dávné minulosti považována za české národní jablko.
Historie sadů:
Lze s velkou pravděpodobností říci, že ovocné sady
byly součástí již prvních zahrad založených u panského
sídla v Holešově. Dochované plány z let 1750 a 1775
potvrzují, že jejich větší část byla vysazena na shodných
plochách, jako dnes. O pěstovaných odrůdách se nám
konkrétní údaje zachovaly z konce 19. století. Archivně
je doložena obnova sadu ležícího, při pohledu od budovy
zámku, nalevo od středového vodního kanálu. Tento sad
se skládal z 20 příčných řad ovocných stromů. Obnova
probíhala postupně po 4 roky v letech 1890-1893. Každý
rok bylo vysazeno 5 řad, po 12 stromech. Staré stromy
byly odstraňovány postupně, vždy jen v právě obnovované části. Např. v dubnu 1890 bylo vysazeno 60 stromů.
Jednalo se především o jabloně (18 odrůdách)
a hrušně (9 odrůd). Výsadba byla doplněna třešněmi
v 5 odrůdách. Stromky pocházely z Bystřice pod Hostýnem.
V březnu 1891 byly vysazovány stromy pocházející ze školek Viktoria v Želešicích u Brna. Tentokrát výrazně převládaly jabloně, kterých bylo vysazeno 48 ks v 16 odrůdách.
Vysazený sortiment byl doplněn osmi hrušněmi, dvěma
meruňkami a dvěma třešněmi, vždy jeden kus od jedné
odrůdy. V dubnu 1892 byly již vysazovány jen jabloně (37
odrůd) a hrušně (12 odrůd), pocházející ze Želešic a ze školek ve Zdounkách. Během tří let bylo do sadu vysazeno 180
nových stromů ve 116 odrůdách. 70 % z tohoto počtu tvořily jabloně v 80 odrůdách. Nejvíce stromy byly zastoupeny
odrůdy Car Alexandr, Ananasová reneta a Panenské české.
Poslední velká obnova zámeckých sadů byla provedena v padesátých letech 20. století. Vzhledem k tomu,
že bylo zamýšleno zřídit v zahradě ovocné arboretum,
došlo k výsadbě většího množství ovocných odrůd i staršího sortimentu. Dle výsledků inventarizace odrůd ovocných dřevin z roku 2005 se ve zdejších sadech uchovalo
přes 50 odrůd jabloní doplněných několika hrušněmi.
Z odrůd, jejichž výsadba je doložena mezi roky 18901892, 12 je stále v sadech pěstováno. Jsou to Bismarkovo,
Blenheimská reneta, Boskoopské, Coxova reneta, Gdánský hranáč, Grávštýnské, Panenské české, Parkerovo, Parména zlatá zimní, Ribstonské, Richardovo žluté, Řehtáč
soudkovitý.
Ing. Alena Vránová, zpracovatel projektu
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Když medvěd, buben a trumpeta vyrazí spolu do světa
Tradiční masopustní obchůzka sice letos nebyla umožněna, jak je ale u nás dobrým zvykem, tradic
se vzdáváme jen velmi neradi. Proto se do ulic města
i místních částí vydali muzikanti Holešovské muziky za
doprovodu veselého medvěda a medvědáře. Na všech zastávkách, kterých bylo celkem 10, zahráli muzikanti několik lidovek a oblíbených písní, medvěd protočil několik
dam, všichni zúčastnění prohodili pár slov a oddechli od
každodenního shonu. Navzdory situaci jsme byli přivítáni
dobrou náladou, nechyběly ani řízky a koblížky. Pestrobarevné průvody sice chyběly, ale snažili jsme se i tak dopřát
lidem alespoň malé odlehčení v této nelehké době.

O masopustu jsme si také povídali s etnografem Muzea jihovýchodní Moravy a místopředsedou Vlastivědného kroužku Ondrou Machálkem.
Jaké byly Masopusty dříve a jak vypadal ten letošní můžete vidět v reportáži Holešov TV na adrese
www.holesovtv.cz.
Děkujeme všem, kteří se do organizace zapojili,
i všem, kteří nás přišli přivítat a pozdravit.
Hana Helsnerová

Když mlčí rabín Šach…
Šabtaj ha-Kohen zvaný Šach (1621, Vilno – 8. února
1663, Holešov) byl litevským a krátkou dobu také holešovským rabínem a významným židovským učencem.
Čtyřsté výročí jeho narození, které si letos připomínáme, přimělo žáky literárně-dramatického oboru ZUŠ
F. X. Richtera pod vedením Vladimíry Dvořákové zabývat
se tématem moudrosti a hlouposti a vytvořit scénickou
koláž inspirovanou jednak pohádkami a povídkami
židovského spisovatele Isaaca Bashevise Singera o hlupácích z Chelmu (tak nápadně se podobající maloměstským výjevům) a jednak příběhy z midraše, kdy mnoho
učenců studovalo biblické příběhy, v nichž hledali pravý
význam slov, pokoušeli se najít cestu, jak jim porozumět
a vyprávět dál.
A tak i my nyní chceme naslouchat našemu moudrému rabínovi a jeho tichu, které obklopuje celé naše
město a v jehož mlčení se zrcadlí nejen příběh Noe-

movy archy, ale mnoho jiných, s nadějí, že nám bude
dovoleno poodhalit i jeho vlastní osud. Jsme odhodláni
vydat se na tu nejdobrodružnější cestu objevování sebe
sama. Stáváme se člověkem Noemem, jsme jeho syny
i zvířaty, stavíme pomyslnou loď, zpíváme, smějeme se
i překonáváme překážky, a přestože v tuto chvíli je každý
z nás sám ve své komůrce, věříme, že se nám podaří vrátit život na tento svět a vytvořit bezpečné místo k přežití
pro každého, kdo bude chtít.
Přípravy tohoto mnohovrstevnatého projektu, na
kterém spolupracují či chystají se spolupracovat i další
obory (výtvarný, taneční i hudební) jsme odstartovali již
na podzim 2020, bohužel plánovaný únorový happening
musíme nyní odložit. Navzdory složité situaci se však
pokusíme alespoň zprostředkovávat malé ochutnávky
od března 2021 prostřednictvím internetových stránek
a sociálních sítí naší školy a města Holešov.

Staňte se i vy cestujícími na naší lodi, sledujte nás
na facebooku či na www.zusholesov.cz a plujte společně
s dětmi vstříc novému a lepšímu světu. Nenajdete vhodnější chvíli, než je právě tato.
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„Podávám všecko prostě, tak, jak jsem z úst lidu slyšel.“
K výročí učitele a sběratele Eduarda Pecka
V sobotu 23. ledna t. r. uplynulo 90 let od úmrtí
Eduarda Pecka, osobnosti, která „patří s ohledem na rozsah a kvalitu svých prací národopisných, archeologických
a historických, i svých aktivit kulturně vzdělávacích k významným moravským kulturním pracovníkům konce 19.
a prvé poloviny 20. století.“, jak zdůraznil etnograf Karel
Pavlištík v předmluvě k edici jeho díla. Cílem tohoto medailonu je u příležitosti zmíněného výročí znovu přehlédnout bohatý život a obdivuhodné dílo E. Pecka a zdůraznit
z něj části, které zůstávají stále živé a inspirativní.

Eduard Peck
Eduard Peck se narodil 10. října 1857 ve Vrahovicích, tehdy samostatné hanácké obci, dnes součást Prostějova. Poprvé se s naším krajem, kterým myslíme obce
a městečka bývalého hejtmanství holešovského, seznámil v okamžiku, kdy se jeho rodiče přestěhovali do Štípy.
Po studiu na nižším gymnáziu Arcibiskupského semináře
v Kroměříži absolvoval učitelský ústav v Brně. Na své první
učitelské místo nastoupil do Vizovic, kde prožil následujících 12 let (od října 1876 do prázdnin 1888). Peckův
příchod do Vizovic se ukázal jako mimořádně šťastnou
událostí. Nejprve působil jako zatimní a po složení zkoušky odborné způsobilosti v roce 1878 jako řádný učitel.
Později učil ještě v Holešově (1888–1893), v Domaželicích už jako nadučitel (1893–1899) a nakonec v Kroměříži
(1899–1913) až do svého odchodu do výslužby.
Náročná učitelská profese E. Peckovi nikdy nebyla
překážkou, aby rozvíjel bohaté mimoškolní aktivity. Při
zkoumání jeho díla musíme ocenit míru Peckova talentu, „ale především míru jeho pracovitosti, houževnatosti
a obětavosti, s nimiž této činnosti věnoval téměř všechnu
životní energii, téměř všechen volný čas.“, jak opět trefně
poukázal K. Pavlištík.
Za svého pobytu ve Vizovicích začal se sběrem a dokumentací lidové slovesnosti. A už po osmi letech zdejšího působení vydal vlastním nákladem práci Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřaděnými(1884). Jako člověk
s hudebním vzděláním, aktivní pianista, si nápěvy lidových
písní sám zapisoval. Proto je všech 245 písní, které ve sbírce
shromáždil a tematicky roztřídil, podloženo notami.
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V Časopise vlasteneckého muzejního spolku olomouckého vyšlo v letech 1895–1897 na pokračování jeho
dílo Lid na Vizovsku. V něm uveřejnil různé zprávy o výročních obyčejích, zvycích, pověrách v hospodářství, hádanky
a říkadla, drobnosti z lidového léčitelství, ale také představy lidu o posmrtném životě, pověsti o revenantech, vodnících, pokladech nebo poznámky o zdejším dialektu. Takto
E. Peck popsal okamžik prvního setkání s poklady lidové
slovesnosti a metodu svého etnografického sběru: „Brzo
dověděl jsem se, že starodávný zvyk, zimní dobou choditi na besedu, ve mnohých domech se dosud zachovává;
i neměl jsem nic pilnějšího než zjednati si přístup do této
společnosti starých hospodářů a výměnkářů. Scházívalo se
nás až dvacet v jedné světnici, všichni kouřili nepříliš voňavý tabáček, ale přes to přese všecko přiznávám se: byly to
večery tak krásné, že na ně nikdy nezapomenu. – Nestačil
jsem zaznamenávati a dovídal jsem se věcí, o nichž jsem
neměl ani tušení. Byl jsem jak na novém světě.“
Z jeho zamýšlené pohádkové sbírky však byly za jeho
života otištěny pouze pověsti o černokněžnících. Pohádky
z autorových rukopisných zápisků z let 1882–1887, které
od něj získalo pražské Národopisné muzeum, zpracovali až Marta a Rudolf Šrámkovi a připravili k vydání edici
nazvanou Valašské národní pohádky z Vizovic. V roce
2011 ji vydalo Město Vizovice ve spolupráci s Muzeem
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V úvodní předmluvě je
konstatováno: „Peckova sbírka podává jedinečné svědectví o skladbě repertoáru, o látkách a motivech pohádek,
které se ve Vizovicích a v jejich okolí na konci 19. století
vyprávěly. Pro odborníky jsou vynikajícím reprezentantem a obrazem tehdejší živé vyprávěcí tradice na Valašsku. Nositeli této tradici byli především vypravěči. A na ty
měl E. Peck štěstí. Jak kvalita textů pohádek prozrazuje,
vynikajících vypravěčů našel ve Vizovicích hned několik.“
Navíc u zápisů pohádek, jako jeden z prvních ve své době,
uváděl i datum sběru a jméno vypravěče.
Dodnes vyniká také jeho historická místopisná
činnost, nejvíce práce Okresní hejtmanství Holešovské
(1892), ve které popsal historii měst a obcí tohoto bývalého okresu. Všechny údaje pečlivě čerpal z pramenů,
vypisoval údaje z farních, obecních a vrchnostenských
archivů, přepisoval listiny. Dobová kritika tento aspekt
dokázala ocenit: „Leží před námi výsledek dlouholeté
svědomité práce sběratelské… Kdyby ničím jiným, tedy
již uveřejněním těchto listin zjednává si kniha nemalé důležitosti v moravské literatuře vlastivědné.“.

V neposlední řadě patřila k E. Peckovi sběratelská
vášeň – zájem o nejrůznější staré předměty, které svým
sběrem často zachránil před zničením. I s tím začal již ve
Vizovicích, když napsal: „V prvém směru pořídil jsem si
slušnou sbírku národního vyšívání, malovaných džbánků
a mís, vykládaného nábytku, rukopisných i tištěných knih
a jiných věcí starožitných původu valašského.“ K tomu se
později přidaly i památky archeologické, celé kroje, mince
a archiválie. Před prodejem obchodníkům na kornouty
zachránil listiny z jistého vrchnostenského archivu. Důležité písemnosti si opsal z městského archivu ve Vizovicích
a zachoval tak alespoň jejich obsah, protože archiv v roce
1887 zcela zničil hrozivý požár města.
V roce 1889, již za svého pobytu v Holešově, uspořádal první veřejnou výstavu svých starožitností, jednu
z prvních národopisných výstav na Moravě, ale o ní bohužel nemáme mnoho informací. Samozřejmostí byla i jeho
účast na holešovské národopisné výstavě, která proběhla
v roce 1893 jako příprava na pražskou Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895). Přípravný výbor holešovské
výstavy tehdy uvedl, že: „Pro národopisný oddíl zabezpečenu máme velice cennou sbírku jednoho z prvních folkloristů našich p. Ed. Pecka“. Na výstavě se objevila sbírka jeho
krojů, výšivek, průmyslových a cechovních předmětů.

Rudolf Janovský
Eduard Peck své současníky neustále povzbuzoval k záchraně předmětů muzeální a archivní ceny.
A navíc svůj zápal dokázal přenést i na další generaci.
Rozhodující vliv měl například na Rudolfa Janovského
(1873–1935),městského tajemníka, ředitele Spořitelny
města Holešova a zakladatele sbírky budoucího městského muzea, který se pod jeho vedením začal věnovat
vlastivědě, národopisu a archeologii. Spolu provedli průzkumy některých pravěkých lokalit.
V závěru svého života postupně všechny své sbírky
rozprodával. Archeologickou sbírku v počtu 1177 kusů od
něj zakoupilo Vlastenecké muzeum v Olomouci, archiválie Zemský archiv moravský, etnografické sbírky Národopisné muzeum českoslovanské v Praze a kolekci mincí
odkoupil soukromý sběratel. V roce 1913 odešel Eduard
Peck z Moravy na odpočinek do Prahy, kde 23. ledna 1931
zemřel.
Mgr. Ondřej Machálek
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
kurátor etnografie

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ÚMRTÍ
Vladimír Vrla – Holešov
Petr Jordán – Holešov, č. Tučapy
Jana Kopečná – Holešov
Václav Janál – Holešov
Karel Procházka – Holešov
Anežka Rozehnalová – Holešov
Vladimír Šťastný – Holešov

František Janalík – Holešov, č. Dobrotice
Miroslava Buličková – Holešov
Josef Daněk – Holešov
Eva Fuksová – Holešov, č. Količín
Bedřich Chytil – Holešov
Josef Navrátil – Holešov, č. Tučapy
Antonín Remeš – Holešov

Čas utíká a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky
zůstávají dál.
2. února tomu byly 2 roky, kdy nás po dlouhé a těžké nemoci opustil pan Vojtěch
Jurčík, milující manžel, táta a dědeček, ale i místostarosta města Holešova a statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje, starosta jednoty Orel Holešov a aktivní člen
KDU-ČSL.
Ve svých funkcích se zasadil o spoustu věcí, např.o obchvat Holešova, rozvoj bytové výstavby v Holešově či dobudování hřiště v orelském areálu.
Vždy však zůstal příkladem člověka, který se obětoval svým bližním, spolku, městu, kraji, ...
Vojto, děkujeme a nezapomeneme.
Pavel Karhan

Miroslav Štajner – Holešov
Karel Křižka – Holešov
Zdeňka Holásková – Holešov
Ludmila Chalupová – Holešov
Metoděj Šidlík – Holešov
Emil Pribelský – Holešov
Jaromír Ondrušák – Holešov

Ivan Macůrek – Holešov
Ladislav Zavadil – Holešov
Jan Herzán – Holešov
Eva Šidlová – Holešov

Jednou dobrodruh,
navždy dobrodruh
Ocitli jsme se v nešťastné době, kdy přicházíme nejen o společenské dění,
ale také o možnosti rozloučit se s lidmi, kteří nás opouštějí navždy. Jsou to lidé,
které jsme znali, kteří nás nějakým způsobem ovlivnili nebo jsme je například
v našem městě potkávali. Jedním takovým byl také pan Jaromír Ondrušák.
Člověk, který v Holešově zanechal nesmazatelné stopy mimo jiné v oblasti sportu.
Na životě je ale krásné to, že máme jedinečnou příležitost zanechat
zde určitý odkaz. Každý den máme příležitost vytvořit hezkou vzpomínku.
No a na vzpomínkách je krásné zase to, že díky nim lidé zůstávají živí v našich
srdcích. Vzpomínky nám nikdo nevezme, je to takový náš soukromý ráj, odkud
nemůžeme být vyhnáni…
Jak na Jaromíra Ondrušáka, alias Ondru, vzpomínají jeho kamarádi, můžete
vidět v reportáži Holešov TV na adrese www.holesovtv.cz
Hana Helsnerová

Vzpomínka
Dne 15. 2. uběhlo pět let, co navždy
odešla drahá maminka, babička, prababička Anna Sedláková z Holešova. S láskou vzpomíná syn Luděk.

Koncerty Musica Holešov
- vrácení vstupenek
Milovníci vážné hudby,
pokud máte zakoupené vstupenky na jednotlivé koncerty Musica Holešov z minulého roku, můžete je vrátit následovně:
- v případě zakoupení v prodejním místě Ticketportal - v daném místě zakoupení,
nejpozději však do 30. 6. 2021
(je nutné ověřit si otevírací dobu prodejního místa, vzhledem k vládním nařízení)
- v případě zakoupení online - peníze Vám připíše Ticketportal automaticky
na účet, ze kterého byly vstupenky uhrazeny.
V případě dotazů kontaktujte Městské informační centrum: 573 395 344 nebo
přímo Ticketportal: help@ticketportal.cz, www.ticketportal.cz

Pouze patnáct holešovských Židů
se vrátilo z koncentračních táborů
Dne 27. 1. jsme si připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Toto téma je úzce spjato také s městem Holešov, odkud bylo do koncentračních táborů deportováno více než 270 Židů, vrátilo se jich pouze
15. Kde v Holešově najdeme pomníky těchto židovských rodin a také pár zajímavostí nám
sdělil průvodce a správce synagogy Vratislav Brázdil.
Při této příležitosti máte možnost zhlédnout (do konce února) dokumentární film
"Ve jménu praděda", který se natáčel také v Holešově. Hledat kořeny svého pradědečka
Davida Meisela se vydala Chorvatka Tena Bunčič, kterou stopy zavedly v roce 2018 až do
našeho města.

Reportáž najdete na adrese Holešov TV www.holesovtv.cz, dokument pak na
YouTube kanále města Holešov.
Hana Helsnerová
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Holešovské knihovnictví - Vznik veřejné knihovny a čítárny
Po skončení 1. světové války v roce 1918 a vyhlášení
samostatné Československé republiky 28. října v témže roce se pomalu oživuje společenský a kulturní život
ve městech a na vesnicích. O všem, co se ve městě Holešov událo, rozhodoval Obecní výbor zastoupený Městskou radou v čele se starostou. Na zákaldě svých kompetencí jednali členové finanční komise dne 28. 11. 1918
o založení nové veřejné knihovny v Holešově. Bylo projednáno, jak a jeké knihy pro knihovnu získat. Osloveni
byli jednotlivci, ale také spolky a politické strany, z nichž
většina měla své knihovny. Na základě knižních darů, získaných především od Čtenářského spolku, byl vytvořen
základ knižního fondu Masarykovy veřejné knihovny,
která své jméno získala v prosinci roku 1919. Knihovna
byla pro nedostatek vhodného místa umístěna v budově
holešovského reálného gymnázia.
Převratnou událostí pro československé knihovny
bylo vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních
ze dne 22. července 1919. Zákon stanovil povinnost
zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích
a podle zákona měly být vybaveny půjčovnou, čítárnou
a příruční knihovnou. Knihovny v obcích do 10 tisíc obyvatel obstarávali knihovníci za odměnu nebo i z velké
části zdarma. Prováděcí nařízení také blíže vymezilo
skladbu knihovního fondu veřejných knihoven a určilo
výpůjční podmínky. První knihovní rada, která začala
pracovat při Masarykově knihovně v Holešově, se sešla
na ustavující schůzi 24. února 1920. Předsedou byl zvolen Bedřich Novák, pokladníkem prof. Robert Znojemský
a jednatelem prof. Ladislav Jaroš. Dne 4. ledna 1921 se

podařilo zřídit také čítárnu. Od tohoto data nesla knihovna název „Masarykova veřejná knihovna a čítárna“. První
knihovnicí byla jmenována Marie Josková, která byla
dříve členkou také Čtenářského spolku. Při přípravných
pracích jí vypomáhal student Karel Otto. Knihovna již
nebyla odkázána na dobrovolné dary, ale byla zahrnuta
do rozpočtu města Holešova. O služby knihovny byl velký zájem a počet čtenářů stále rostl. Čítárna byla nejvíce
navštěvována o nedělích. Například v roce 1924 čítárnu
navštívilo 10 tisíc zájemců.
Počátek třicátých let byl poznamenán hospodářskou
krizí, zaznamenán byl ovšem rozvoj stavebních prací.
Byla dokončena kanalizace, stavba městského vodovodu,
město zakoupilo a adaptovalo Beerův dům na náměstí
na městskou radnici a veřejnou knihovnu. Koncem třicátých let se však začala zhoršovat politická situace, která
vyvrcholila v roce 1938 Mnichovskou dohodou a následně v roce 1939 okupací Čech a Moravy hitlerovským
Německem. Čtenářský zájem ale stále narůstal, knihovní
rada se pravidelně scházela v čele s předsedou Pavlem
Kvasničkou a řešila různé problémy. Masarykova veřejná
knihovna a čítárna v Holešově byla zařazena mezi české
knihovny v Zemi Moravskoslezské do velikostní skupiny C
a svými statistickými výsledky se řadila mezi průměrné.
Ovšem v celkovém počtu výpůjček obsadila čtvrté místo
za Místkem, Frýdkem a Orlovou.
Následující roky 1939 – 1945 patřily k nejtěžším
obdobím v českých dějinách. Došlo ke ztrátě nejen
svobody politické, hospodářské, sociální, ale i kulturní.
I přes značná omezení se ale česká kultura snažila využít

všech legálních možností, jak působit na co nejširší vrstvy obyvatelstva. Holešovská knihovna i nadále sloužila
veřejnosti. V roce 1940 dokonce vydala Městská rada na
základě návrhu Kulturní rady usnesení o zřízení hudebního oddělení v knihovně. Veřejné knihovny byly podrobeny přísným revizím a musely vyřadit knihy například od
českých, amerických, anglických a francouzských autorů.
Později byl nařízen zákaz půjčování knih ruských autorů.
Fond knihovny byl doplňován protibolševickou literaturou např. z nakladatelství Orbis. Dle dalšího nařízení musel být změněn název knihovny. Nově tedy byla knihovna
pojmenována Městská knihovna v Holešově a byla nucena si ihned pořídit česko-německé razítko. V roce 1944
byla holešovská knihovna podrobena revizi referenta
ministerstva školství pro obecní knihovny, který provoz
knihovny vyhodnotil velice kladně: „Revisí a srovnáním
jsem zjistil, že Vaše městská knihovna je vzorná knihovna
v celém politickém okrese kroměřížském a svou odbornou správou, počtem knih i čtenářů převyšuje knihovnu
kroměřížskou.“ V kvalitní práci pokračovala knihovna
i nadále. Tuto skutečnost potvrdil také dopis z ledna
1945, kdy bylo Správní komisi sděleno, že Městská veřejná knihovna v Holešově zaujala podle úřední klasifikace
všech knihoven první místo mezi knihovnami na Moravě.
Veškeré informace byly se souhlasem autorky čerpány z bakalářské práce paní Ireny Železné,
vedoucí Městské knihovny Holešov.
Hana Helsnerová

Úspěch žáků výtvarného oboru ZUŠ na soutěži Bohúňova paleta 2020
Každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství SR ve
spolupráci se Základní uměleckou školou Dolný Kubín
a Kulturním institutem města Bielsko – Biala (Polsko)
mezinárodní výtvarnou soutěž Bohúňova paleta. Cílem
je subjektivní výpověď na základě pozorování a poznávání skutečností, událostí, činností a zážitků, a navázání
hlubšího vztahu ke svému okolí. V závěru roku 2020
byly zveřejněny výsledky XXIII. ročníku, kde žáci ze ZUŠ

F. X. Richtera obsadili: Zlaté pásmo (Eliška Trhlíková,
Tereza Úlehlová, Veronika Spáčilová, ze třídy p.uč. Jany
Jakóbkové), Stříbrné pásmo (Nela Sehnalová, ze třídy
p.uč. Karla Jakóbka), Bronzové pásmo (Eliška Kučerová,
ze třídy p.uč. Karla Jakóbka) a Čestné uznaní (Tereza Rygalová, ze třídy p.uč. Karla Jakóbka).

ZUŠ F. X. Richtera
vystavuje
na plakátovacích plochách
Výtvarka z plakátu je titul výstavy
prací žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy F. X. Richtera Holešov,
která od 22. ledna využívá volných
veřejných plakátovacích ploch. Práce
budou postupně obměňovány v jednotlivých cyklech, a potrvá dokud to
umožní právě volné plakátovací místo.
ZUŠ Holešov tak kreativním způsobem reaguje na potřebu umělecké
prezentace po čas kulturně-společenského útlumu.
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Vítězné práce budou vystaveny v Kulturním domě
města Dolný Kubín a v Kulturním institutu města Bialsko-Biala. Všem žákům, jejichž práce byly oceněny mezinárodní odbornou porotou, ale také všem těm, kteří se
soutěže zúčastnili, patří gratulace. Pedagogům výtvarného oboru pak poděkování za dobrou práci.
Mgr. art. Petr Jurášek, ArtD.
ředitel školy

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

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
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Přednášky on line – hledání cest
Současná opatření vlády pro potlačení pandemie
koronaviru velmi omezují náš běžný život. Pro činnost
většiny spolků, která je postavena zejména na vzájemném setkávání jejich členů, jsou téměř likvidační. Ne ale
pro všechny.
V pátek 4. prosince 2020 od 17 hodin mohli být
členové i příznivci Vlastivědného kroužku v Holešově
svědky zatím mimořádné události. Předseda spolku
Mgr.Jan Machala pro ně připravil přednášku, na níž uvedl nové informace o historii posledního protižidovského
pogromu, který se odehrál v prosinci 1918 v Holešově.
Na tom by ještě nebylo nic mimořádného, kdyby se
ovšem nejednalo o historicky první on line přednášku
z dějin našeho města, kterou jsme mohli sledovat prostřednictvím aplikace Zoom doma na svých počítačích.
Své první dojmy bych mohl rozdělit do dvou rovin.
Ta první spočívá v samotném obsahu přednášky.
Prozkoumáním dosud neprobádaných archivních fondů Honza načerpal nové informace, které byly občas
v rozporu s některými autory, píšícími v posledních letech o této významné události. Navíc nás informoval
o tom, že ani teď ještě nejsou vyčerpány všechny dosažitelné archivní prameny. Druhá rovina přinesla nový
způsob prezentace, použitelný zejména v situacích, podobných té, která nás v poslední době uzavřela v našich
bytech. I když pro profesionální „ajťáky“ je to možná už
věc překonaná, pro nás, zejména starší milovníky regionální historie, je to příjemná novinka, která nám umožnila v pohodlí svého bytu sledovat přednášku a současně

větrný mlýn v Roštění

vidět prezentaci příslušných dokumentů v dokonalé
kvalitě na svém počítači. Není to nový trend, ale jedna
z možností, jak pokračovat v činnosti.
Přestože zejména na začátku akce bylo třeba vyřešit
drobné technické problémy s připojením některých zájemců, dobře připravená přednáška, vysvětlující příčiny,
samotný průběh i důsledky pogromu, zaujala připojené
účastníky a přinejmenším prověřila možnost prezentace
spolku v budoucnosti. Zde bych chtěl také připomenout,
že v této činnosti vlastivědný kroužek dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou v Holešově, která zajišťuje

prostřednictvím své databáze čtenářů akcím kroužku
publicitu a potřebnou propagaci a po skončení mimořádných opatření pro ně opět otevře svůj přednáškový sál.
Protože průběh pandemie nenaznačuje, že by mohlo dojít v dohledné době ke zmírnění vládních opatření,
uskutečnila se již ve čtvrtek 28. ledna další internetová
přednáška on line. O historii větrných mlýnů na Holešovsku přednášel Ing. Jan Dúbravčík, první předseda
obnoveného vlastivědného kroužku. I když jeho povoláním bylo pilotování proudových letadel, velmi dobře
se orientuje i v historii našeho regionu. Svou přednášku
provázel obrazovou prezentací s fotografiemi a přehlednými textovými informacemi, což ve spojení s jeho
osobitým přednesem opět zaujalo posluchače, kteří se
připojili.
Vlastivědný kroužek se tak stává jedním z prvních
místních spolků, které se snaží tímto způsobem udržet
kontakt i zájem svých členů a příznivců, přestože jim
současná situace nedovoluje přímá osobní setkání.
I když tento způsob zatím není zcela dokonalý, což
je způsobeno také věkovým průměrem posluchačů,
pro které je tato technika přece jen náročnější, druhá
přednáška již byla „navštívena“ více než třiceti zájemci
o historii. Na té první to byla necelá desítka. Ale právě
tito posluchači by mohli dříve nebo později tvořit většinu návštěvníků, neboť přednášejícího i s dokonalými
obrazovými prezentacemi a kvalitním zvukem mohou
sledovat v pohodlí svých domovů.
Není to ovšem jen o technice, záleží především na
informovanosti. To je při omezeném vycházení docela
problém, neboť osobní kontakt je pro činnost jakéhokoliv spolku nenahraditelný. Proto bych rád již teď upozornil, že vlastivědný kroužek připravuje další přednášky,
které - pokud se současná hygienická opatření nezmění
– budou opět uskutečněny tímto způsobem a zájemci
se na ně mohou připojit prostřednictvím aplikace Zoom.
V současnosti se pracuje na vylepšení a zjednodušení
přenosu signálu a uvažuje se i o případném přechodu
na jinou aplikaci. Informace o tématech, termínech
a čase konání najdete na webových stránkách a Facebooku vlastivědného kroužku i městské knihovny.
Miroslav Olšina
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Ocenění starosty města Holešova
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově dlouhodobě spolupracuje
s městem Holešovem při organizaci společenských,
kulturních i sportovních akcí. Obě instituce se navzájem
podporují při pořádání společných aktivit.
Ředitel školy vrchní rada plk. PaedDr. Mgr. Pavel
Novák, MBA proto ocenil tuto spolupráci a dne 14. ledna
2021 předal starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi
„Plaketu Policejní školy v Holešově“.

Pan starosta poděkoval a řekl, že plaketu vnímá jako
ocenění práce všech svých spolupracovníků. Zdůraznil,
že škola je nedílnou součástí života města a významným
zaměstnavatelem v Holešově.
Představitelé obou institucí vyjádřili přesvědčení,
že po odeznění protiepidemických opatření v souvislosti
s onemocněním COVID-19 spolupráci prohloubí a společné
aktivity budou ku prospěchu nejen rozvoje města Holešova, ale i k propagaci dobrého jména Vyšší policejní školy
a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.

Tříkrálová sbírka
Celá řada aktivit v současném životě jednotlivce i celé
společnosti jsou poznamenány protiepidemických opatřeními v souvislosti se šířením nákazy COVID-19. Tato opatření se vztahují i na tradiční Tříkrálovou sbírku, do níž se letos
zapojili i pracovníci Vyšší policejní školy a Střední policejní
školy Ministerstva vnitra v Holešově přímo v areálu školy.
I přesto, že jsme přišli o koledníky v podobě tří králů, pracovníci školy přispívali do kasičky dle svého rozhodnutí,
a tím naplnili účel sbírky, což je pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, zkrátka
všem potřebným. Jsme rádi, že i přes dlouhotrvající omezení v nás zůstal pocit solidarity a sounáležitosti.
Sbírku od zaměstnanců školy předal ředitel školy
plk. PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA přímo panu starostovi Mgr. Rudolfu Seifertovi dne 14. ledna 2021.

Online Den otevřených dveří
Pokud bychom žili v době bez covidu, tak by v sobotu 23. ledna 2021 byl areál Vyšší policejní školy a Střední
policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově již od rána
plný návštěvníků – uchazečů o střední odborné vzdělávání a jejich rodinných příslušníků. Přilehlé ulice by byly
plné aut, stejně jako další volné parkovací plochy. Tradičně areál v rámci Dne otevřených dveří navštíví řádově
stovky návštěvníků.
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Bohužel, realita je jiná. I proto, naše škola reagovala
na situaci, kdy epidemiologická opatření nedovolují shromažďovat se ve velkém počtu a připravila Den otevřených
dveří online formou. Cílem bylo zájemce maximálně informovat o vzdělávacích i jiných aktivitách školy. Především
se soustředit na přijímací řízení a obsah vzdělávání na
střední škole. O tento typ je mezi veřejností velký zájem.
Střední policejní škola v Holešově má dlouholetou tradici

a ve vzdělávání si udržuje vysoký standard. Dokladem
toho je fakt, že ve výsledcích dosažených u maturitní
zkoušky se naše škola řadí mezi 25% nejúspěšnějších škol
v ČR. Také u Policie ČR se naši absolventi neztratí a zastávají řadu významných manažerských postů.
V rámci online Dne otevřených dveří se návštěvníci
webových stránek školy www.spshol.cz mohli prostřednictvím video ukázek seznámit nejen s areálem školy.
Veškeré materiály jsou stále aktivní pro všechny zájemce
z řad veřejnosti. Jedná se o komentovanou prezentaci
s úvodním slovem ředitele školy, jejímž obsahem je
vzdělávání na střední odborné škole, přijímací řízení,
popis vzdělávacích, sportovních nebo volnočasových
aktivit včetně uplatnění absolventů. Dále video prohlídka areálu, učeben, sportovišť, jídelny nebo internátu.
No a konečně spot školy, který zachycuje významné akce
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.
Je potěšující, že již ráno dne 25. ledna 2021 měly
prezentace dohromady ke 2000 zhlédnutí. Svědčí
to o stále trvajícím zájmu o střední policejní školu.
Video prezentace jsou ke zhlédnutí na stránkách
školy www.spshol.cz na titulní stránce ve slideru Informace k přijímacímu řízení na střední školu, popřípadě
v sekci Důležité dokumenty na titulní stránce.
Mgr. Eva Vichlendová
rada pro prevenci a propagaci

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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Přírodovědný projekt dětí ze 3. základní školy Holešov
Tradiční zimní výpravu do Jankovic za zvířátky jsme
v letošním roce uspořádali pro děti prvních tříd. V Projektu „Hry na přírodu a v přírodě“ jsme pod vedením
zkušeného lesního pedagoga a zároveň členky mysliveckého sdružení slečny Pavlíny Krumpolcové a myslivce pana Petra Krumpolce prožili úžasné dva zimní dny
v lese u Jankovic.
Ve čtvrtek 21. ledna a následně v úterý 26. ledna
2021 jsme se vydali na přírodovědnou výpravu. S dětmi, třídními učitelkami a paní vychovatelkou jsme ráno
vyrazili vlakem směr Jankovice. Tady se dětí po vydatné
svačině ujala slečna Pavlína. Nejdříve dětem vysvětlila,
jak se má v lese a vůbec v přírodě chovat každý návštěvník. Provedla nás lesem s přilehlými loukami, dětem
poutavou a hravou formou představila život zvířat
ve volné přírodě.
Děti se učily rozeznávat stopy zvířat, poznávaly jejich siluety a přiřazovaly je k obrázkům. Naučily se počítat věk stromečků a rozeznávaly zvířata, která žijí v lese
a na louce. Velmi poučná byla návštěva krmelce, kde se
formou hry děti seznámily s tím, co se smí do krmelce
dávat. Ve svých batůžcích přinesly z domova pamlsky
pro zvířata a brzy krmelec zaplnily jablíčky, kukuřicí, řepou, mrkví. Ani na ptáčky děti nezapomněly a přinesly
velké množství lojových koulí.

Pod vedením slečny Krumpolcové děti zhotovily pro
ptáčky krmítka. Některé děti držely v ruce kladívko poprvé, ale krmítka se jim podařila na výbornou. Dopoledne
v zasněženém, i když trochu mokrém lese, nám uteklo
velmi rychle. Cestou zpět vlakem děti mluvily o tom,
že to byl jeden z nejhezčích dní ve škole.
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému Mysliveckému sdružení Hrabina Jankovice za umožnění uskutečnění tohoto projektu. Největší dík patří slečně Pavlíně
Krumpolcové, člence tohoto MS za výbornou přípravu
a realizaci těchto dnů.
Jana Budišová
vychovatelka ŠD

Gymnázium se těší na návrat
studentů a připravuje
se na příští školní rok
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov se už nemůže dočkat, až škola opět ožije
příjemným ruchem, který dokáže vytvořit jen budova plná studentů. I když si s distanční výukou poradili kantoři i studenti velmi dobře (mimo jiné také díky projektu
digitalizace školy), není nad osobní kontakt. Ani maturity letos nebudou stejné, na
jaké jsme byli v předešlých letech zvyklí. Studenti nově nebudou psát slohovou práci
a od nynějška se budou plně soustředit pouze na maturitní předměty.
Uchazeči o studium budou moci využít on-line přípravné kurzy, které pro ně
Gymnázium L. Jaroše připravuje. Díky nim by se měli dostavit k přijímacím zkouškám,
které se uskuteční 12. - 15. dubna dobře připraveni. Využít mohou také virtuální prohlídku školy.
Pro studenty gymnázia je připraven výše zmíněný projekt digitalizace školy,
v rámci kterého budou studentům přiděleny tablety a budou se zabývat užitečnými
funkcemi různých aplikací a pomůcek při výuce. Další novinou je rozšíření už tak široké nabídky jazyků. Nově se budou moci studenti učit kromě angličtiny, němčiny,
francouzštiny a ruštiny také španělštinu.
Gymnázium L Jaroše se také účastní mnoha projektů, jakými je například spolupráce s fakultami nebo se zahraničními partnery. Pevnou základnu mají například
vybudovány projekty Erasmus, na které bude gymnázium navazovat, jakmile to bude
možné.
Více informací je zařazeno do reportáže Holešov TV, kdy jsme se na jednotlivá témata zaměřili podrobněji. Reportáž bude odvysílána 21. 2. 2021 a ke zhlédnutí bude
na adrese www.holesovtv.cz
Hana Helsnerová
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Co chystáme pro školáky?
Žáci se zatím z větší části učí doma. My na 1. ZŠ
Holešov využíváme tento čas ke zvelebení prostor školy,
aby se děti vracely do pěknější opravené školy. Změny se

týkají staré budovy, kterou postupně rekonstruujeme.
Po opravě 2. patra s třídami pro nejmladší děti jsme se
pustili do chodby v 1. poschodí, kam vedou kroky většiny

návštěvníků, neboť zde sídlí srdce naší školy – kancelář
sekretariátu a zástupců, ředitelna a sborovna.
Největší změnou ale bude rekonstrukce atria – moderního proskleného prostoru, který se nachází mezi
starou a novou budovou a slouží různým příležitostným
akcím. V projektu z výzvy IROP č. 57 zde vybudujeme
nový vchod, aby akce konané v této části školy nerušily provoz v ostatních učebnách. Atrium bude současně
zatepleno a může sloužit jako další učebna, místo pro
školní klub a školní družinu, žáci zde mohou trávit čas
před odpoledním vyučováním. Budou zde probíhat
vzdělávací akce, přednášky, výstavy, volby a podobně.
Již nyní nám atrium slouží k setkávání s rodiči vycházejících deváťáků nebo s rodiči budoucích prvňáčků.
Posledně jmenované bychom chtěli přivítat na
dnech otevřených dveří, které proběhnou i při omezeném provozu škol. Při dodržení platných hygienických
pravidel chceme ukázat rodičům a jejich ratolestem,
co je ve škole čeká, co jim můžeme nabídnout. Že toho
není málo, se mohou zájemci přesvědčit na našich webových stránkách, kde kromě prezentace školy najdou
i krátké ukázky výukových metod našich vyučujících.
Růžičková

Informační schůzky pro rodiče předškoláků proběhly online.
Pojednávaly o nových třídách s rozšířenou výukou.
V půlce ledna se konaly informační schůzky pro
rodiče předškoláků, kteří mají zájem o vstup do třídy
s rozšířenou výukou. Spolek Svět vzdělání otevřel tuto
speciální třídu v 2. Základní škole Holešov již druhým
rokem. Vzhledem k epidemiologické situaci schůzky proběhly online. Z pohodlí domova se připojilo cca 20 rodičů, kteří se seznámili nejen s konceptem Světa vzdělání,
ale i s vedením školy.
Třídy Světa vzdělání byly letos v 2. základní škole
otevřeny již druhým rokem a s úspěchem se dostávají
stále více do povědomí rodičů. Spolek působí v mnoha
městech České republiky a dětem nabízí přidané předměty jako angličtinu, logiku, osobnostní rozvoj a informatiku. Ředitel spolku, Tomáš Blumenstein, na začátku
online schůzek představil celý koncept a rodičům vysvětlil, jak jsou nadstandardní předměty včleněny do školní
výuky. Schůzek se zúčastnila i Mgr. Helena Moravčíková,
ředitelka školy, Mgr. Hana Hlobilová, zástupkyně ředitele,
Mgr. Andrea Krejčí, třídní učitelka nynějších prvňáků,
a Mgr. Kateřina Zacharová, která se věnuje druháčkům.
Zájemci se tak během hodiny dozvěděli nejen to, co
nabízí tyto třídy, ale i škola samotná. „Se Světem vzdělání
spolupracujeme již 3. rokem. Zpočátku to pro nás byla
úplná novinka. S dětmi paní učitelka pracuje nad rámec
běžné výuky v matematice, angličtině, v hodinách osobnostního rozvoje a logiky. Snažíme se, aby se děti v naší
škole cítily opravdu dobře. Nabízíme přívětivé rodinné
klima,“ uvedla s úsměvem ředitelka školy. Přínos tohoto
konceptu představila třídní učitelka 2. třídy, Kateřina Zacharová, která má s tímto novým pojetím výuky největší
zkušenosti: „Žáci u nás doslova milují matematiku a ang-

ličtinu.To už napovídá, jak skvělý je celý koncept. Líbí se
mi, že děti se učí pracovat s chybou, berou ji jako přítele,
který je má něco naučit.“ Do tříd Světa vzdělání jsou přijímány děti na základě složení talentových zkoušek, které
se zaměřují na vrozený potenciál. Ty jsou vytvořeny pro
daný věk dětí a odehrávají se formou hry. Koncept Světa
vzdělání si pochvaluje i Andrea Krejčí, která nyní učí prvňáčky: „Dětem toto pojetí výuky opravdu svědčí. Naprosto
přirozeně rozvíjí logické myšlení. Velkou výhodou je nižší
počet žáků ve třídě, protože využití individuálního přístupu je pro mě, jako pro každého pedagoga, velmi důležitý.“
Na konci informačních schůzek dostali prostor rodiče
předškoláků. Padlo několik zajímavých dotazů, ať už v písemné či mluvené podobě. Rodiče zajímal např. průběh talentových zkoušek, fungování družiny, Hejného metoda vý-

uky matematiky nebo přínos předmětu osobnostní rozvoj.
„Součástí tohoto předmětu jsou mezilidské vztahy. Celkově
ve škole dbáme na to, aby tu panovaly dobré vztahy. To je
důležité nejen pro děti, ale i pro pedagogy,“ uvedla zástupkyně ředitelky Hana Hlobilová. Koncept Světa vzdělání však
necílí jen na talentované děti. „Snažíme se vždy vytvořit
homogenní třídu s maximálně 22 žáky. Jsou u nás děti mírně nadprůměrné i děti nadané. Žáci se navzájem táhnou
a tvoří skvělý tým,“ uvedl Tomáš Blumenstein.
Svět vzdělání pro zájemce pořádá ještě jeden termín
informačních schůzek, a to v úterý 23. března v 16 hodin.
„Pokud někoho zaujme pojetí naší výuky a chce se dozvědět víc, ať se nebojí nás kontaktovat. Na našich stránkách
pak máme veškeré aktuální informace. Doufám, že už se
s rodiči potkáme osobně,“ uzavřel ředitel spolku.
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Mnoho změn potkalo i Nízkoprahový klub Coolna.
Nevadí, jedeme dál a pomáháme.
Úvodem malé ohlédnutí za rokem 2020. I pro Nízkoprahový klub Coolna byl rok 2020 velmi netradiční
a plný změn. Po jarním osmitýdenním uzavření služby
jsme ztěžka obnovovali činnost klubu. Naštěstí se nám
to povedlo a prožili jsme krásné léto plné zábavy a zážitků. Jen pro představu jsme si vyzkoušeli jízdu na koni,
navštívili Nízkoprahové zařízení v Kroměříži a našli si tak
nové kamarády, byli jsme na výstavě, hledali poklad, objevovali krásy města v kovárně, hvězdárně a zámeckém
parku a prázdniny jsme zakončili na cyklovýletě.
Znovu nabyté síly jsme začali čerpat hned s přicházejícím podzimem, kdy jsme dosti změnili zaměření naší
Coolny. Omezili jsme čas návštěv klubu na jednu hodinu
denně, což snížilo počet našich uživatelů. Opět jsme se
vrátili k přísnějším hygienickým podmínkám v podobě
roušek, umývání a desinfekci rukou, větrání a desinfekci
povrchů i předmětů. Největší změnou bylo to, že z doplňkového a ne příliš populárního doučování se ze dne
na den stala priorita až nutnost.

Děti (6 - 18 let) k nám mohou docházet a věnovat se
školním povinnostem. Důvodů je hned několik. Absence
technického vybavení – notebook, tiskárna, potřeba vysvětlení učiva, pomoc s cizími jazyky, doma nemá dítěti
kdo pomoci atd.
I pro nás pracovnice je to zajímavá zkušenost.
V mnohém suplujeme paní učitelky nebo rodiče. Denně se setkáváme s učivem, které nás samotné dokázalo
ve školních lavicích potrápit a pokoušíme se ho vysvětlit
a předat našim uživatelům. Občas bývá veselo. V jednu
chvíli ukazujete prvňáčkovi, jak má napsat velké psací
písmenko H, vzápětí už s osmákem hledáte v periodické
tabulce prvků, zatímco od vedlejšího stolu slyšíte anglickou gramatiku minulého času.
Pochopitelně jsme s Coolnou měli mnoho plánů,
ale ty musely být odsunuty na pozdější a příznivější časy.
Nyní jsou zkrátka potřeby našich uživatelů jiné, a my
pevně věříme, že má naše práce a pomoc smysl. Naštěstí
nás kladné ohlasy ze školy povzbuzují a dodávají nám
energii do dalších týdnů.

Co se nám ale v loňském roce povedlo, bylo získání
hned dvou cenných finančních prostředků. Od nadace
Tesco (NROS) se nám podařilo probojovat mezi tři finalisty 8. kola projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“
a získat tak částku 20 000 Kč. Další finance, necelých
17 000 Kč, jsme získali díky schváleným Tříkrálovým záměrům roku 2020.
Za obě částky jsme velmi vděční a použijeme je na
úpravu prostor, které využíváme a nákup vybavení. Nyní
jsme ve fázi plánování, proto vás budeme blíže informovat později, až dojde k realizaci.
Závěrem bych ráda zmínila několik důležitých informací. Nízkoprahový klub Coolna najdete na Školní ulici (bývalé
SVČ Duha). Služba je určena dětem a mládeži ve věku 6 až
18 let z Holešova. Otevřeno máme od pondělí do pátku,
v čase od 12 do 17 hodin. Prozatím je vstup omezen na jednu hodinu denně, ale v případě doučování se zde uživatelé
mohou zdržet i déle - podle potřeby. Pokud tedy potřebujete
s něčím pomoc, tak neváhejte a přijďte!
Na jarní prázdniny plánujeme program. Třeba budeme moci vyrazit ven a vyzkoušet novou koloběžku
a penyboard, kterými jsme o Vánocích rozšířili naše vybavení. Ale uvidíme, co nám aktuální vývoj epidemie
umožní. Proto sledujte náš Facebook a Instagram, kde
se dozvíte veškeré informace. Těšíme se na vás!
Za Nízkoprahový klub Coolna Klára Zalabáková

Slavnostní předávání vysvědčení o absolutoriu a diplomů
absolventům VOŠ
Dne 14. ledna 2021 se v Síni tradic policejní školy uskutečnilo předávání vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné školy. Slavnostní akt proběhl
za účasti ředitele školy vrchního rady plk. PaedDr. Mgr. Pavla Nováka, MBA, zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik vrchního rady plk. Ing. Andreje Rohála, PhD., starosty města
Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta a předsedů zkušebních komisí.
Absolutorium probíhalo ve dnech 12. a 13. ledna 2021. Zkoušku úspěšně vykonalo 36 policistů. Celkově 23 policistů prospělo s vyznamenáním a 13 prospělo. Všichni
úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“.
Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepších studentů vyšší odborné školy.
V letošním roce udělil ředitel školy za výborné studijní výsledky v průběhu studia a výsledky
dosažené u absolutoria čestnou medaili školy nprap. Lukáši Dolanskému z Oddělení obecné
kriminality Svitavy a nprap. Radimu Mojžíškovi z Oddělení obecné kriminality Ostrava.
Všem úspěšným absolventům blahopřejeme k dosaženým studijním výsledkům
a přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.
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VÝROČÍ - BŘEZEN
2. 3. 1891
5. 3. 1916
8. 3. 1901

18. 3. 1896
19. 3. 1951

23. 3. 1946

26. 3. 1806

31. 3. 1901

zemřel SKOPALÍK, František, zemský poslanec, poté poslanec říšského sněmu ve Vídni. Zaznamenával důležité události v rodných Záhlinicích, schraňoval památky po předcích.
Položil základ „archivu Skopalíkova“. Byl autorem naučných publikací, sběratelem pohádek a pověstí z Holešovska, příležitostně psal básně. (*18. 6. 1822) – 130. výročí úmrtí
se narodila ve Vídni MAKOVSKÁ, Marta. Malířka a hudebnice. Po 1. světové válce se s rodiči přestěhovala do Holešova, kde žila v letech 1918–1938. Již na dívčí měšťance
vydávala časopis Studánka, který také ilustrovala. Žila v Praze, ale své volné chvíle trávila na Rusavě, která se stala námětem řady jejích obrazů. Od roku 1991 je čestnou
občanskou Rusavy. Její zásluhou jsou podoby mnohých dnes již zmizelých rusavských dřevěnic zachovány v obrazech.(† 29. 4. 2005) – 115. výročí narození
narozen v Holešově BÖHM, Jaroslav. Acheolog, přednášel na univerzitě v Praze a v Olomouci. V roce 1939 se stal ředitelem Státního archeologického ústavu v Praze, roku
1952 stál u zrodu Československé akademie věd. Člen řady zahraničních ústavů, např. v Budapešti, Berlíně, Frankfurtu n. Mohanem, v Londýně. V roce 1962 zvolen v Římě
prezidentem Mezinárodní unie prehistorických a protohistorických věd. Položil základy organizaci vědecké archeologické práce u nás. Jeho vědecká činnost obsahuje
na 200 titulů z různých úseků pravěku a časných dějin.
(† 6. 12. 1962) – 120. výročí narození
se narodil v Pravčicích ZAPLETAL, František, odborný učitel a ředitel školy, kronikář města Holešova, konzervátor Státní památkové péče. Ve svých přednáškách popularizoval
historicky významné holešovské památky, zasadil se také o jejich renovaci. Psal i o židovské komunitě. († 22. 7. 1957) – 125. výročí narození
narozen RAFAJA, Josef. Pochází z Holešova, absolvoval konzervatoř v Kroměříži. Poté studoval na konzervatoři v Rueil-Malmaison v Paříži ve třídě profesorky Marie-Claire
Alain. Získal řadu ocenění na soutěžích v Praze, Lipsku, v Linci a jako klavírní doprovod např. v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga. Působí jako pedagog na
pardubické konzervatoři. Vychoval řadu absolventů, kteří se úspěšně prosadili i v zahraničí. Kromě koncertního vystupování se intenzivně věnuje nahrávací činnosti (např. pro
Český rozhlas).– 70. výročí narození
zemřel v Kroměříži SOVADINA-TRÉBSKÝ, František, učitel. Působil na obecných školách na Holešovsku a Bystřicku. Jeho učitelskou a životní dráhu ovlivnily obce Všechovice
a Provodov. Ve Všechovicích propukl jeho zájem o sběr folklóru a studium vlastivědy kraje a v Provodově se zapojil do partyzánského hnutí v období 1939–45. Po osvobození
byl vyznamenán. V literární činnosti používal přídomek Trébský. Sbíral a zapisoval místní pověsti a popularizoval svůj rodný kraj časopiseckými články. Pochován na hřbitově
v Třeběticích. (* 30. 1. 1905 Třebětice u Holešova) – 75. výročí úmrtí
zemřel v Prostějově holešovský rodák HANKE Z HANKENŠTEJNA, Jan Alois. Vystudoval na vídeňské univerzitě práva, historii a filologii. Po ukončení studia jmenován kustodem
při univerzitní knihovně v Olomouci, poté byl povýšen na bibliotekáře a přednášel na olomoucké šlechtické akademii jako profesor českého jazyka. Byl autorem encyklopedických informací o soudobé Moravě. Psal i česky pod pseudonymem Jan z Kohútovic. R. 1804 vydal sborník o slovanském národopisu „Slavenka“. V jeho pozůstalosti byly
nalezeny i lístky popsané pořekadly, příslovími a ukázkami písní a valašského nářečí. (*24. 5. 1751, Holešov) – 215. výročí úmrtí
se narodil v Chomýži MACŮREK, Josef, historik, profesor slovanských dějin a vedoucí katedry dějin střední, jihovýchodní a východní Evropy na univerzitě v Brně. Věnoval se především dějinám Polska, Maďarska a Rumunska, později valašské kolonizaci. Člen a korespondent Československé akademie věd, autor 150 historických prací.
(† 20. 4. 1992) – 120. výročí narození

Jak dostat zásady první pomoci opravdu pod kůži?
Zážitkový kurz první pomoci v Holešově
První pomoc není pro každého. Někomu se dělá
nevolno při pohledu na krev a někdo dokonce omdlévá.
Kvalitně poskytnutá první pomoc je však jednou z klíčových dovedností, kterou se můžeme naučit.
Kolik z nás by dokázalo v kritické situaci správně
zakročit?
Ve školách je první pomoc vyučována napříč předměty, a to především v situacích, kde hrozí zranění.
Učitelé ji vyučují například v hodinách tělesné výchovy,
či nárazově při manipulaci s nebezpečnými látkami. Samostatný předmět, věnovaný základům první pomoci ve
většině škol nenajdeme.

A to je právě ta prožitá zkušenost, která nás připraví na
to opravdové příště, které možná jednou přijde.
Organizace ZDrSEM, která školí první pomoc zážitkem odbornou i laickou veřejnost, zavítá se svým kurzem do Holešova už 31. března. Své kurzy lektorují “Zdrsemáci” téměř 25 let a za tu dobu proškolili tisíce lidí.
Kurzy ZDrSEM stojí na principu intenzivního zážitku.

Podle německého profesora J. Hollera si totiž zapamatujeme pouze 20 % slyšeného, 50 % slyšeného a viděného
a 90 % prožitého.
Pětidenní kurz první pomoci zážitkem proběhne ve
Vzdělávacím centru Hájenka v Holešově od 31. března
2021. Více informací o kurzu najdete na www.tokaheya.cz

Ve firmách se učí zásady bezpečnosti práce a poskytování první pomoci, ale pravidla pro taková školení jsou
velmi volná a neucelená. Umožňují zaměstnavatelům
školit pracovníky pomocí e-learningu, videí či přednášek. Z pohledu lektorů kurzů první pomoci je takové
školení velmi neefektivní a nefunkční. Teorie z pohodlí
křesla nás na správně provedenou resuscitaci připraví
jen těžko.
Skutečně vhodnou přípravou pro zvládnutí krizové
situace může být bezesporu zážitkový kurz. Figuranti,
kostýmy, kulisy, atmosféra skutečné dopravní nehody
či úrazu elektrickým proudem. V takto vytvořených
modelových situacích jednáme velmi podobně tomu,
jak bychom se zachovali tváří v tvář opravdové nehodě.
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I v nouzovém stavu SVČ TYMY připravuje
aktivity pro děti
Vzhledem k tomu, že naše činnost SVČ TYMY je v rámci
nouzového stavu pozastavena, máme s dětmi kontakt pomocí sociálních sítí. Tato situace nás sice netěší, ale bohužel
nám v současné době nic jiného nezbývá. Jednotliví pedagogové jsou v kontaktu se svými členy kroužků přes různé
aplikace. Některé kroužky mají pravidelnou výuku přes
zoom nebo googlemeet, např. anglická školička, rybáři.
Některým kroužkům posílají vedoucí natočená videa, kde se je snaží motivovat a pokračovat s nimi tak
aspoň na dálku v činnosti např. Zrníčko, výtvarné, keramické, taneční, hudební kroužky, robotika, atd.
Máme radost, že někteří rodiče společně s dětmi
reagovali na možnost vyzvednout si u nás keramickou
hlínu a doma vytvářet různé keramické výrobky podle
návodu, které jim pak v TYMY vypálíme. Počítáme,
že z těchto výrobků uspořádáme výstavu.

Činnost některých kroužků bohužel nejde zajistit –
např. florbal, atletika, badminton, ... Děti z těchto kroužků motivujeme sportovními výzvami na FB. Pro všechny
ostatní malé i velké se snažíme dávat na FB různé náměty, nápady, motivace. Od ledna mají děti každý týden
možnost zapojit se do luštění křížovek aosmisměrek, na
únor jsme připravili pro rodinné týmy a dvojice zajímavé
poznávací hry v terénu. Přestože se snažíme být aktivní a vymýšlíme různé novinky abychom děti co nejvíce
motivovali a byli s nimi aspoň takto v kontaktu, přesto
nic nenahradí osobní setkání a prezenční výuku. Všichni
se už moc těšíme, až bude naše činnost opět obnovena.
Věříme, že stejně na tom jsou i děti z našich kroužků.
Vzkaz pro ně: „Moc nám chybíte a těšíme se na Vás!“
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Děti putovaly „Po stopách historie“
SVČ TYMY Holešov připravilo pro rodinné týmy,
popř. dvojice na první únorový víkend zajímavou hru
pod názvem: „Po stopách historie“.
V rámci hry účastníci navštívili 11 zajímavých míst
v Holešově. Trasa „Po stopách historie“ zavedla účastníky na městský hřbitov ke hrobu Drásala, dále do
Smetanových sadů, trasa pokračovala do Amerického
parku, odtud do zámecké zahrady k pomníku skladatele
F. X. Richtera dále na židovský hřbitov k Šachově synagoze a trasa končila na náměstí E. Beneše u Lípy svobody.
Soutěžící na každém stanovišti museli vyhledat
správnou indicii a nakonec z 11 písmen složit heslo.
S vyplněnou kartou potom účastníci hry zamířili
do POE-POE, kde je čekala odměna.
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Všichni obdrželi sladkou odměnu a placku a pět
nejrychlejších dostalo také výbornou palačinku, kterou
věnovalo POE-POE účastníkům této soutěže.
Děkujeme všem, kteří se i přes nepřízeň počasí vydali do mrazivého města, přijeli dokonce i rodinné týmy
také z Bystřice pod Hostýnem. Hra zavedla děti i dospělé
na různá zajímavá místa v Holešově a všichni si tak mohli
rozšířit své znalosti o historii tohoto krásného města.
„Krásné město“ bylo heslo, které nakonec všichni vyluštili. Děkujeme také majitelům a pracovníkům
POE-POE za jejich vstřícný přístup a spolupráci.
Na podobné putovní hry po městě připravili pracovníci SVČ TYMY na každý únorový víkend. Můžete se
zapojit i VY!
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

TYMY
VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB,
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení
25. 2. 2021 Finské odpoledne – od 16 hodin
26. 2. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
26. - 27. 2. 2021 Valentýnské noční deskohraní
29. 2. 2021 Klub deskových her – od 16 hodin
Holešovský talent - talentová soutěž pro skupiny,
páry i jednotlivce, otevřeno všem věkovým kategoriím, soutěže se můžete zúčastnit v různých
oborech, např. pěvecký, hudební, taneční, divadelní, artistický, sportovní, zábavný aj., přihlášky
a soutěžní videa zasílejte e-mailem: vsetuly@centrum.cz do 28. 2. 2021
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2021:
6. 3. 2021 – Parkourová jízda s Ondrou – od 9:30
Na jarní prázdniny připravujeme zajímavé poznávací hry v terénu pro všechny věkové kategorie,
sledujte naše stránky + FB
8. – 12. 3. 2021 JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - Sportovní tábor s možností lyžování
8. – 12. 3. 2021 JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - Avengers story s Legem
8. – 12. 3. 2021 JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - S Janou ve Smetanových sadech
denně program na příměstských táborech od
9:00 – 16:00 hodin, v ceně program, výlety, pojištění, pedagogické vedení, možno se přihlásit i na
jednotlivé dny
13. 3. 2021 Sportujeme v TYMY – od 14 – 16 hodin pro všechny zájemce z řad dětí od 6 let 20,- Kč/
hod, přihlášky do 11.3. vyzkoušíte si různé kolektivní sporty, bude připravena překážková dráha,
míčové hry, atd...
15. 3. Čaj o páté – od 17 hodin v čajírně TYMY
18. 3. Turnaj ve stolním fotbálku – od 16 hodin
19. – 20.3. Jarní deskohraní – od 18 hodin
20. 3. 2021 Florbal v TYMY – od 9 hodin, 4 - členné
týmy, přihlášky do 15. 3. 2021
20. 3. SEDMIKVÍTEK – výstava výtvarných keramických a rukodělných prací dětí a mládeže z celé
republiky v ateliéru „SKLEP TYMY“, vyhodnocení
vítězů proběhne v úzkém kruhu nebo on-line / dle
epidemiologické situace - „PSA“/ - změna termínu
vyhrazena
21. 3. Vítání jara - v 10:00 sraz u ZUŠ Holešov, společná vycházka s lesákem panem Macůrkem, přes
Žopy do Přílep k myslivecké chatě, zde proběhnou
hry pro děti, soutěže, přírodovědná sazka, táborák
s opékáním špekáčků. Zveme všechny milovníky
přírody, malé i velké !!!!
30.3. Přišlo jaro do vsi – velikonoční program pro
děti MŠ a ZŠ – 8:30 a 10:00 hodin
5. + 19. + 26.3. – MINI DESKOHRANÍ V TM KLUBU
– od 15 – do 17 hodin, přijďte si zahrát zajímavé
deskové hry

www.holesov.cz

SPOLEČNOST / POZVÁNKY

Vyfoť to a ukaž to!
#bestofholesov
Znáte to, jdete takhle na procházku do přírody, na
nákup nebo se pomaličku procházíte městem z práce
domů a něco Vás zaujme. Řeknete si: Tohle by byla
pěkná fotka! Máme jedinou radu: „Udělejte ji! Vyfoťte
to, co Vás zaujalo a pošlete nám to.“
Vyhlašujeme fotosoutěž na téma „Holešov a okolí“, která je určená pro amatérské fotografy bez rozdílu
věku s talentem pro netradiční a originální pojetí.
Stačí být na Facebooku fanouškem stránky MKS
Holešov nebo nás sledovat na našem Instagramu @visitholesov, fotku označit #bestofholesov a přidat místo
pořízení.
A co je pro každého umělce prostě nejvíc? UKÁZAT SE!
Ta nejlepší díla vystavíme v prostorách zámku,
knihovny nebo i na jiných místech města tak, abyste se mohli svými díly pochlubit a konečně ukázat,
co ve Vás je.
Podmínky soutěže najdete na www.holesov.info
Budeme se těšit na všechny Vaše fotografické
úlovky z našeho města i okolí. Objektů a míst k focení
je spousta, příroda tvoří krásné scenérie, a tak by byla
přece velká škoda fotit si jen tak „do šuplíku“.

Zveme na výstavu
pod širým nebem
Od posledních únorových dnů budou moci obyvatelé i návštěvníci Holešova vidět také zcela novou výstavu, která se váže k výjimečné osobnosti, jakou byl rabín
Šach, a k tajům původního židovského města. Výstava
vznikla ve spolupráci se Základní uměleckou školou F. X.
Richtera Holešov. Bude tedy částečně umělecká a částečně vzdělávací.
V letošním roce si totiž připomínáme výročí 400
let od narození Šabtaje ben Meira ha-Kohena, zvaného
Šacha, který se narodil v roce 1621 ve Vilně. Uznávaný
rabín Šach v Holešově zanechal velmi významnou stopu.
I několik staletí po jeho smrti je jeho jméno stále v židovském světě velmi dobře známé, stejně jako jeho velkolepé dílo, které je každodenně studováno zbožnými Židy
na rabínských školách, ale i v domácím prostředí. Jeho
halachické závěry pomáhají řešit rabínům různé situace
tak, aby byly v plném souladu s židovským právem.
Výstava zájemce provede (nejen) židovským městem, dozvíte se například informace o židovských památkách, o literárním díle rabína Šacha, o počátcích
a konci židovského osídlení v našem městě, ale také
představí několik pověstí, či legend.
S ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli
vytvořit výstavu outdoorovou, i to byl impuls pro pořízení nových panelů, které budou sloužit právě pro možnost
pořádání výstav pod širým nebem.
Hana Helsnerová

Výstava designového nábytku se chýlí k závěru
Kdo se ještě nestihl zajít podívat
na krásnou výstavu designového nábytku, která je umístěna v arkádách
holešovského zámku, neměl by zbytečně otálet, výstava se již blíží ke svému
závěru. S jarním nádechem ji na počátku března vystřídá zbrusu nová výstava
s lákavým názvem „Jaro v krajce“.
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 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.
K vidění jsou 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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Holešovští atleti předvedli špičkové výkony!
Současná epidemiologická situace se velmi negativně podepisuje na sportování dětí a mládeže. O to cennější jsou výkony, kterých dosáhli závodníci Atletiky Holešov
při mezinárodním mítinku Czech Indoor Gala, který se
konal 3. 2. 2021 v Ostravě. Už samotná nominace na tento mezinárodní závod je důkazem špičkové sportovní přípravy a oceněním obrovského úsilí věnovaného tréninku.
V holešovských barvách se napřed v trojskokanském sektoru prezentovala velmi statečným a bojovným
výkonem Denisa Peričová. Po boku daleko zkušenějších
závodnic si po celou dobu soutěže udržela potřebnou koncentraci a odměnou jí byl hodnotný výkon 11,08 metru.
Druhým želízkem v ohni byl v běhu na 1500 metrů
Matěj Eliáš. V našlapané konkurenci výborných běžců dokázal držet tempo s hlavní skupinou, a v závěrečných me-

trech závodu předvedl zdaleka nejrychlejší finiš ze všech.
Pouze vítěz byl v cíli doslova o prsa lepší než on. Druhé
místo a především čas 3:56,94 min je dalším potvrzením
extra třídy tohoto talentovaného závodníka.
Matěj navíc ještě nastoupil ve smíšené štafetě Zlínského kraje na 4 x 400 metrů, která i díky jeho fantastickému finiši podlehla pouze soupeřům z Jihomoravského
kraje, a odvezla si tak z Ostravy 2. příčku.
Oba juniorští závodníci Atletiky Holešov si zaslouží
nejen za výkony předvedené na mezinárodním mítinku,
ale především za svůj dlouhodobý přístup k tréninku,
velké poděkování. Pro mladší členy klubu jsou jasným
důkazem a vzorem, že i v Holešově je možné sportovat
na špičkové úrovni!
Jakub Hřib, trenér

Hasiči předali výtěžek drakiády
Sbor dobrovolných hasičů Holešov konečně dostal
příležitost předat maminkám v azylovém domě v Kroměříži výtěžek charitativní drakiády. Předání proběhlo
z důvodu epidemiologické situace v omezené míře ve
vnějších prostorách. I přesto šlo o emotivní chvíle, kdy
ukápla nejedna slza. „Věříme, že letos se budeme moci
i s maminkami a jejich dětmi setkat na dalším ročníku charitativní drakiády v Holešově,“ uzavírá za SDH
Tomáš Daněk.
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BEZOBALOVÁ PRODEJNA
Na co obal?
Vezměte si z domu své nádoby a přijďte si
k nám nakoupit. Najdete nás na adrese Dolní
1404, Bystřice pod Hostýnem. Náš sortiment
si můžete prohlédnout na www.nacoobal.cz

www.holesov.cz

tkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlav- SPOLEČNOST / INZERCE
ně 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
Františkudobrovolníky
Staňkovi. zahrádDům zahrádkářů byl postavený
Dům zahrádkářů slouží široké veřejnosti, jak při
káři v tzv. AKCI „Z“ před 42 lety a jsou zde po těchto letech zpracování ovoce, tak si zde mohou občané propůjčit proznát značné neduhy. Každý rok se naše organizace snaží řešit story sálu a klubovny k rodinným oslavám či přátelským
jeden z mnoha způsobů zateplení objektu ze svých prostřed- setkáním. Z toho důvodu bychom také chtěli našim náků, takto jsme již vyměnili všechna okna, zateplili stropy vštěvníkům nabídnout vhodné prostředí, ve kterém by se
v 1. patře, vyměnili vchodové dveře a provedli další zásahy cítili spokojeně. Doufáme, že jak se pandemická situace
Koupím
tuto
a občané
scháuvnitř budovy, abychom zamezili úniku tepla. Ale naše pří- zklidní, zase se budou všichni zahrádkáři
jmy nestačí k úhradě takto velkých zásahů a proto jsme vděč- zet a využívat i naše prostory. ohýbanou stěnu
Za výbor ZO ČZS Holešov děkuje předsedkyně V. Čablová
ni za tuto mimořádnou dotaci, kterou nám město poskytlo.

Poděkování městu Holešov za mimořádnou dotaci
Chtěli bychom alespoň takto poděkovat městu Holešov za mimořádnou dotaci pro naši Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu v Holešově, díky které
jsme mohli izolovat stropní část jedné z provozoven
v Domě zahrádkářů a částečně vyřešit elektroinstalaci
v této místnosti. Toto by mělo pomoct k odstranění příčiny chladu stoupajícího z podlahy v sále Domu zahrádkářů a ke zvýšení spokojenosti návštěvníků při společenských akcích.

Plány České pošty v Holešově
Česká pošta v minulém roce přišla s úpravou hodin pro
veřejnost, která nám nyní umožňuje realizovat kvalitativní
změny, zejména v rychlosti odbavení klientů. Na základě
hlubších analýz návštěvnosti poboček zavádíme flexibilní
model přesunu kapacit pro obsluhu zákazníků s cílem urychlit jejich odbavení. Změny jsme započali již v říjnu 2020, nicméně nyní tyto aktivity pokračují, aby nastavení dostupné
kapacity přepážek korespondovalo s poptávkou klientů.

Po důkladné analýze návštěvnosti v jednotlivých
dnech, jsme došli k závěru, že sobotní provoz na poště Holešově není využíván natolik, aby bylo efektivní jej udržet
v současném rozsahu. Z těchto důvodů jsme se rozhodli upravit otevírací dobu. Sobotní provoz naší pobočky v Holešově
bude od 1. března 2021 v rozmezí 9:00 – 11:00 hod.Uvolněnou kapacitu přesuneme do obslužnosti v průběhu pracovního týdne a díky tomu budeme moci urychlit obsluhu zákazníků v nejvytíženějších časech.
Pevně věřím, že se nám těmito kroky podaří významně

zlepšit spokojenost se službami naší pošty v Holešově
a že je naši klienti ocení.
Jiří Rotschedl, ředitel pobočkové sítě JM
Otevírací doba od 1. března 2021Tel.:
pošty Holešov
603 447 040
PO:
10:00 – 12:00
13:00 – 18:00
ÚT:
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
ST:
10:00 – 12:00
13:00 – 18:00
ČT:
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
PÁ:
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
SO:
09:00 – 11:00

Hledám byt 3+1
Koupíme
namůže
investici,
nebobyt
2+1,
být
může být
i
k
rekonstrukci.
i k rekonstrukci.
Za nabídky
děkujeme.
Tel.: 736
717 611.
Tel.: 739 926 551.
Rodina hledá dům,
Hledáme rodinný dům
může být
v tétoi lokalitě
se zahrak rekonstrukci.
dou. Rekonstrukce
nevaTel.: 739 129 737.
dí. Tel.: 703 693 512.
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Americký park a obnova dřevěných soch
Nejspíše každý, kdo Americký park navštívil, si jistě povšimnul, že jeho součástí je několik dřevěných soch zvířat.
Zub času je neúprosný a některé původní sochy, které vytvořila Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice
pod Hostýnem, je nyní potřeba obnovit.
Zejména podstavce sochy zajíce a veverky byly napadeny dřevokaznou houbou. Nezbylo nám nic jiného, než
sochy z parku prozatím odstranit.
Ovšem nemůžeme přeci naše děti ochudit o jejich radost, kterou zažívají při opakované návštěvě těchto atrakcí.
Proto se spolek Proud Holešov rozhodl, že znovu zorganizuje a zajistí jejich výrobu.
Střední škola nábytkářská a obchodní z Bystřice pod
Hostýnem je našim dobrým partnerem a dokázali jsme se
dohodnout na další spolupráci.
Jenže na takové sochy je potřeba kvalitní a rozměrné
dřevo. Proto bych touto cestou rád poděkoval za pomoc
panu místostarostovi Ing. Karhanovi a panu Radoslavovi
Oralovi z městského úřadu. Těmto pánům se podařilo nalézt
vhodnou lípu, kterou v kořenech vyvrátila podzimní vichřice
na zem, a přesto se její dřevo pro řezbu dá ještě využít.
Velké kusy kmenů bylo ale potřeba dopravit do dílen
školy v Bystřici pod Hostýnem. Zde patří velké poděkování Autoškole Dohnal Holešov, za sponzorský dar ve formě

zajištění bezplatného transportu dřeva do dílen školy.
Poděkování patří také šikovnému učiteli autoškoly, panu
Zdeňku Sotolářovi, který v si hravě poradil s nákladním
vozidlem v nejednoduchém terénu.
Dřevo se podařilo naložit a nyní již učitelé odborného výcviku se žáky školy začínají pracovat na nových
sochách.
Jistě to nějaký čas potrvá, ale mnoho dobrých skutků
směruje v jeden nezištný cíl a to je radost těch nejmenších,
kteří budou moci opět sochám mávat a povolávat na ně.
Předseda spolku Proud
Mgr. Jakub Nevřala
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Není to jen o nedostatku financí
V článku místostarosty MÚ Holešova, pana Ing. Pavla
Karhana „Město bude letos investovat do zeleně a náhonu“,
publikovaného v lednovém HOLEŠOVSKU mne zaujalo několik zajímavých skutečností. Předesílám, že rozhodně nemám nic proti zeleni, ale mám jen poznámku k mlýnskému
náhonu.
Pan místostarosta Ing. Karhan ve svém článku kvituje
úspěchy, kterých bylo dosaženo v poslední době, a které
byly za minimálních nákladů, díky dotacím, realizovány.
Za to patří všem, kteří se na realizace podíleli, dík. To jsou
ale záležitosti, které byly úspěšně realizovány v loňském
roce, jsou tu však nové cíle, potřeby města na rok 2021.
Není důležité jmenovat všechny předpokládané investice,
ty jsou uvedeny v citovaném článku pana místostarosty,
podstatné je, že objem investic do obnovy zeleně a do
opravy mlýnského náhonu v roce 2021 má být 24,6 mil. Kč.
K tomu jedna faktická poznámka , ta částka je samozřejmě
jen vykalkulovaný odhad, tedy předpoklad potřebných prostředků na zamýšlené investice. Ty mohou být větší nebo
také menší, záleží na okolnostech. Není však vyloučeno,
že lze ze schválené výše investic jak ušetřit, tak prodělat.
Nejsem v zásadě proti potřebným pracem na mlýnském náhonu, nicméně má-li být do opravy náhonu investováno několik milionů ze státních dotací, potom nemohu
pochopit, že při tak význnamných úsporách, kterých město
dosáhne, se nenajde cca pět set tisíc na investice vybudování tolik potřebných parkovacích míst nebo parkoviště, na
úpravu cesty aj. maličkosti v lokalitě Kolonka.
V této souvislosti musím také zmínit, že jestliže pan
místostarosta v článku konstatuje, že Zeleň a životní prostředí nebylo v Holešově dlouhodobě dostatečně podporováno...... Stav údržby města a zeleně ve městě dlouhodbě

strádal, pak má pravdu, na druhé straně nejen dlouhodobě, především však nedostatečně není podporováno,
a už vůbec dbáno na životní prostředí v lokalitě Kolonka
ve Všetulích, ač se toho občané této lokality domáhají již
více jak patnáct let. Kolonka je zřejmě pro město zcela nezajímavou, nepodstatnou a neatraktivní lokalitou, což kdysi
dávno vyjádřil bývalý starosta pan Janalík diskriminačním
prohlášením, že v „příštích pěti letech do Kolonky město
nedá ani korunu!“ Pan starosta své slovo dodržel, bohužel
tímto postojem vůči Kolonce se MÚ Holešov řídí dodnes.
Mohu pochopit, že je např. nutné a potřebné investovat do Smetanových sadů, ale vůbec nechápu, jaké investice jsou určeny pro Všetulský park. Předpokládám, že se
jedná o park Za Cukrovarem, patřící kdysi místnímu cukrovaru, protože o jiném parku ve Všetulích nevím. Může
být nám občanům, žijících bezprostředně v blízkosti parku
sděleno, o jaké investice do zmíněného parku se jedná?
Ze zákona bychom o investicích většího rozsahu měli být
informováni, dokonce máme právo se k takovým investicím vyjadřovat. A pokud se nemýlím, park je v soukromém
vlastnictví, nebo ne?
Zmínil jsem, že je poněkud nepochopitelné, že město
„nemá“ ( dlouhodobě) cca 500 tisíc na investice v Kolonce,
které ve srovnání s jinými investicemi, realizovanými MÚ
v průběhu několika minulých let jsou naprosto marginální.
Požadavky na vybudování parkovacích míst nebo parkoviště, na zpevnění cesty apod. jsou letité, cca od r. 2006. Cesta,
resp. parkovací místa vzhledem k malému počtu automobilů obyvatel Kolonky cca do r. 2005 nebyla de facto používána, resp. potřebná, avšak vzhledem k tomu, že se postupně
měnil charakter života v Kolonce, kde za tu dobu přibylo
mnohem více automobilů jak místních obyvatel, tak také

návštěv, kdy se projevily soukromé investiční potřeby
občanů Kolonky, rozmohly se služby, s nimi tzv. dopravní
obsluha, jako je pošta, energetici, vodaři, sanitky atd., kteří
všichni používají různé typy vozidel, kdy např. na odvoz TKO
je používáno těžkotonážní auto, doručovatelé, stavební
a montážní firmy používají dodávky apod. Jinými slovy, to
co občané Kolonky požadují nejsou žádné nadstandardní
požadavky, ale investice na dovybudování léty zanedbané
infrastruktury a občanského vybavení.
Jak zmiňuje místostarosta pan Ing. Karhan, řada
investic, které MÚ hodlá v r. 2021 realizovat, budou s významnými dotacemi MŽP, a proto se domnívám, že město
tím ušetří značný objem financí. Chápu, že město má zcela
jistě řadu dalších potřebných investic, přesto myslím, že pokud by se ze strany pracovníků MÚ našla dobrá vůle, pochopení a ochota vyjít nám občanům Kolonky vstříc, jistě by
se potřebná (marginální) částka našla. Nebo že by se snad
projevilo oněch bývalým starostou p. Zdeňkem Janalíkem
prošustrovaných 30 milionů za nevýhodnou smlouvu o pronájmu autobusového nádraží?
Město Holešov hospodaří s mnoha miliony a chci věřit, že se také snaží s penězi racionálně hospodařit, přesto
nelze stále přehlížet naše letité oprávněné požadavky a potřeby občanů města Holešova. Musím proto připomenout,
že i obyvatelé lokality Kolonky, městské části Všetuly, ač je
to k nevíře, jsou rovněž občany města Holešova.
Navzdory současné nepřízni a nezájmu, které se nám
ze strany MÚ Holešov dostává věřím, že se městu podaří
nejen úspěšně zrealizovat plánované investice ale také,
že se (třeba) konečně najde potřebné pochopení a peníze
pro naše oprávněné požadavky.
Jiří Baťa, Holešov-Všetuly, Kolonka

ských peněz se z krátkodobého hlediska vůbec nejedná
a žádná rezerva nám tím nevznikla.
Ke konkrétní otázce, kde je Všetulský park, tak je to
park na Sokolské ulici naproti bývalé sokolovně, nyní fotbalovému hřišti, ve kterém se nachází pietní místo Všetulských
občanů. Dlouhá léta byl na pokraji zájmu co se týká údržby.
Od roku 2013 se o něj stará spolek Všetuláci sobě a myslím si,
že si Všetuláci tuto investici k jeho dalšímu vylepšení zaslouží.

Co se týká zanedbané kolonky. V letošním roce se rozbíhají významné investice soukromých investorů ve Všetulích. Město s těmito investory již dlouhodobě komunikuje
a na jejich investice chce navázat své. To je hlavní důvod,
proč lidé v kolonce nevidí dosud žádné změny. Věřím však,
že se blíží doba, kdy se kolonka také dočká.
Ing. Pavel Karhan
místostarosta

Zeleň a kolonka
V našem městě je obrovská spousta problémů, které
bychom si jako vedení města přáli vyřešit ke spokojenosti
všech občanů. Jedna věc je, abychom je dokázali pojmenovat, (k tomu nám slouží materiály, které jsme si nechali
vypracovat, jako jsou generel zeleně, dopravy, či audit
kamerového systému) druhá, abychom si stanovili pořadí
důležitosti a ta třetí - nejdůležitější - jsou peníze k jejich
realizaci. Z mětského rozpočtu - a za současného stavu
dostupných městských
financí to považuji za
Koupím tuto
správné - stačíme realiohýbanou stěnu
zovat to co nejvíce "hoří"
a o čem víme, že není
dotačně podporováno.
Z dotačních peněz pak
to, co splní podmínky
dotace a z dlouhodobého hlediska je pro město
důležité. Proto se může
v danou chvíli zdát,
že to, co děláme, není to
Tel.: 603 447 040
nejdůležitější, nebo že
některé akce předbíhají
pořadí. Pravdou však je,
že buď to uděláme, či
nikoliv. O úsporu měst-
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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

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

Od 29. ledna výstava prací žáků

výtvarného oboru ZUŠ Holešov
na veřejných plakátovacích plochách

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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ZPRAVODAJSTVÍ

Holešov a okolí

KULTURA · SPORT

HOLEŠOV TV

www.holesov.info

1. 2. - 31. 3. 2021

#bestofholesov

KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

sledujte na:

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

mks holešov
visitholesov

VÝSTAVA POD ŠIRÝM NEBEM

ZÁZRAČNÝ RABÍN ŠACH
A TAJUPLNÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
OD 22. ÚNORA 2021
STANOVIŠTĚ A OKRUH VÝSTAVY

Náměstí Dr. E. Beneše

Náměstí sv. Anny

www.holesov.cz | www.holesov.info

Holešovský zámek

Muzeum kovářství

Židovský hřbitov

Šachova synagoga

Náměstí Svobody

