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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Kluziště už je plně v provozu
Zámecká zahrada obohacena o nový prvek

Organizační tým

LE

w

DUJTE NA

w.h

cz

Od samého začátku (a samotní účastníci si to žádali) byla myšlenka taková, že organizátoři chtějí účastníkům ukázat náš folklór. Zahajovací ceremoniál byl
skvělou příležitostí, jak s tím začít. Proto jsme po krátké
vycházce městem Holešov dorazili do zámku, kde už na
nás čekali místní mušketýři Green regiment a pozdravili nás pořádnou salvou. Následoval spanilý „přílet“
Vojty, který účastníky na CVVZetku zval už v loňském
roce. A potom už nám byly naservírovány 3 krásné lentilky. Ta první byla roztomilá. Děti ze souboru Zrníčko
pod vedením Káji Vaclachové nám krásně zarecitovaly
„po hanácku“. Další lentilka byla velmi emotivní a dojemná, protože náčelnice Jarka jen stěží držela slzy
(pravděpodobně) štěstí a také jisté úlevy, kdy po mnoha
nejistých týdnech už bylo jasné, že CVVZetka zkrátka
v Holešově proběhne! Účastníky pozdravil starosta
města Holešova Rudolf Seifert, který zdůraznil, jak jsou
setkání tohoto typu důležitá a podnětná. A svou návštěvou nás poctil také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.
Třetí lentilka nás pak „posadila na zadek“. Zvučné hlasy
mužského pěveckého souboru Hlahol zapěly kromě moravských písní i státní hymnu českou i slovenskou.
Sobotní ceremoniál se pak nesl ve znamení Valašska a užívali jsme si jej pomyslně „plnými doušky“.
O zahájení se postaraly skvělé mažoretky Lentilky. Zatancoval (kapacitně omezený) folklórní soubor Malá Rusava
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Těm, kteří si CVVZ na vlastní kůži neprožili, není snadné pouze popisovat, co že se to v Holešově vlastně koncem
listopadu událo. Ani já jsem si to neuměla představit. Bylo
pouze jisté, že to bude veliké. A bylo! CVVZ je studnice nápadů, energie, zážitků, emocí, rad i duševního obohacení.
Ne nadarmo se akce nazývá Celostátní vzájemná výměna
zkušeností. Do Holešova se v pátečním odpoledni začaly
sjíždět stovky lidí, které podstoupily testování na covid-19.
Nutno podotknout, že testováni byli očkovaní i neočkovaní.
Všichni tito „srdcaři“ dorazili do Holešova za jediným
účelem, vzdělávat se a zdokonalovat se v tom, co vnímají
jako smysluplné. Není to nic jiného než práce s dětmi.
Během víkendu se konaly přednášky, workshopy, výlety
a nechyběly ani tradiční ceremoniály. Účastníci i veřejnost měli také možnost nechat se zapsat do Registru
dárců kostní dřeně. Děkujeme, že se k tomu odhodlalo
přibližně 30 zájemců. Programů během víkendu byly
desítky, mnohdy bylo až těžké si vybrat, co navštívit.
Prolínalo se vzdělávání se sportem, hudbou, tvůrčí činností, tancem a mnoho dalšího. A ačkoliv všichni lektoři
byli špičkoví a nemůžeme si je vynachválit, tři jména musím vypíchnout, protože se jedná o opravdové celebrity
ve svém odvětví. Jsme velmi rádi za to, že k nám zavítal
pedagog a spisovatel Marek Herman, zpěvák a skladatel
Slávek Janoušek a producent a moderátor Kazma Kazmitch. Díky nim získala CVVZ ještě větší „šťávu“.
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a zahrála cimbálová muzika Bystřica. O dojemná slova
opět se slzou na krajíčku se postarala náčelnice Jaruška.
Ocenila své pomocníky a neopomenutelně byla oceněna
také ona. Z nedělního programu byla jistě nejlákavější
přednáška Boba Kartouse, ředitele Pražského inovačního
institutu. Také je mluvčím Českých elfů, aktivistické skupiny bojující proti šíření dezinformací v českém kyberprostoru. Dlouhodobě publikuje v řadě českých médií,
ve kterých komentuje aktuální dění v české společnosti.
Slovy nelze popsat vše, co CVVZ obnáší, ale jde
slovy vyjádřit obdiv za to, že se akce vůbec uskutečnila,
že to celé proběhlo bezpečně, a že je velmi uklidňující vidět mladé lidi nadšené do své práce s dětmi, jak na sobě
pracují a jak jsou bezprostřední. Děkujeme za to, ono to
vlastně celé byla jedna obrovská zkušenost.
Hana Helsnerová

Kazma Kazmitch

Bob Kartous
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Vánoční doba přinese uklidnění, ale snad i naději
Vážení čtenáři, milí přátelé, Holešováci,
adventní období očekávání narození Spasitele bývá
většinou nostalgičtějším časem, kdy si trochu více uvědomujeme potřebu zamyslet se nad sebou i mezilidskými
vztahy. Ty bývají narušeny nejen vlastními či cizími nedorozuměními, ale v letošním podzimu jsou výrazně poznamenány vnějšími a velmi nepříjemnými vlivy.
To vše poznamenává, jak se i v našem městě a regionu žije a především, jak se bude dále žít i po Vánocích.
Je tedy vhodné se v letošním závěru adventního období
zamyslet. A to nejen nad tím, co nás obklopuje a rozděluje, ale i nad stavem naší mysli. Snad si potom budeme
schopni uvědomit, co je pro nás podstatné a důležité.
Ani jsme se nenadáli a čeká nás krásný vánoční čas.
Doufejme, že prožijeme nejkrásnější období roku - asi ne
ve vztahu k počasí - ale především ve vztahu k blízkým
a našemu společenství i všem lidem. Proto si přejme především uklidnění, vzájemné pochopení a naději.
„Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“ - Václav Havel (18. prosince si připomínáme deset
let od jeho úmrtí) - „Žádám vás, abyste nepodporovali
ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé
chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni
se domluvit s jinými, nabízejí různá nepromyšlená
a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili
k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“
HOLEŠOV PROCHÁZÍ DALŠÍMI ZMĚNAMI
I v letošním roce se realizují významné investice a naše
město se nadále proměňuje. Ještě není vhodný čas na hodnocení, ale dá se říci, že probíhá nebo se uzavírá řada významných investičních počinů, které přispějí ke zkvalitnění
života města nebo alespoň některé z jeho části obyvatel.
Celková rekonstrukce ulice Grohova je před dokončením a na vánoční svátky bude provoz v ulici navrácen
do původního stavu - jednosměrka z ulice Palackého –
tak, aby nedocházelo v zimním období ke zbytečným
nedorozuměním. V předjaří budou dokončeny chodníky
a doplňkové práce a dílo bude plně předáno do užívání.
Na příští rok je technicky (sítě) připraveno vybudování
parkoviště u „Švehlových sadů“.
Probíhá celková rekonstrukce Sport centra (krytého
bazénu), zahájeny byly přípravné práce (zřízeno staveniště) k rekonstrukci Centra pro seniory. Jedná se o zateplení a plášť budovy, střechu, kotelnu atd. Připraveno
je také technické zázemí na vybudování parkoviště v ul.
Tovární (naproti Sport centra), z důvodu vyřešení problémů s některými sítěmi, se sice zdrželo vybudování
nové ulice mezi Třešňovými sady a Novosady, ale i tato
investice brzy změní ráz lokality.
Významné investice probíhají také v oblasti životního prostředí a zeleně. Jedná se především o opravu
a zprovoznění mlýnského náhonu po celé jeho trase.

I když město nyní bude ještě investovat do systému
vypouštění zámeckých rybníků další nemalé prostředky, dílo je již funkční. Významným projektem je celkové
omlazení zámeckých sadů novými stromy, projekt se
společností Billa oživil park novým altánkem a nyní probíhá další výrazná etapa revitalizace zeleně ve městě.
Tyto investice jsou podpořeny i z projektů z oblasti ministerstva životního prostředí. Další projekty probíhají
ve školách a Středisku volného času i s půdní vestavbou.
Ale nejen město investuje. Jedná se především
o stamilionovou rekonstrukci vlakového nádraží a zabezpečení na trati Hulín - Bystřice p. H. i s rekonstrukcí
nádražní budovy. Tato stavba je investicí Správy železnic
a měla by vyvrcholit příští rok v létě. Důležitá a potřebná je i rekonstrukce přivaděče vody, kterou realizuje
společnost VaK v ul. Očadlíkova. Díky tomu bude moci
město i tuto ulici v příštích letech rekonstruovat.
Významně se mění i lokalita „Nad Sadovou“, tj. mezi
ulicemi na Přílepy a Žopy. Významný investor se s velkým
elánem pustil i do rekonstrukce budovy bývalé pošty
a také se opravují či upravují další menší objekty ve městě
(v ul. Očadlíkova, Palackého aj.). Tyto projekty pomáhají
k vytvoření dalších služeb a možností bydlení. To je jen několik případů investic, jež město nemalou měrou obohacují.
Za to si zaslouží poděkování a uznání všichni zainteresovaní.
Dlouhodobě problémovou oblastí je dopravní situace. Průjezd městem je komplikovaný, proto nás potěšila zpráva, že 13. prosince byla oficiálně znovu zahájena
stavba komunikace D49 (Hulín – Fryšták). Po více než
třinácti letech snad dojde k realizaci a dokončení této
významné dopravní stavby, která přispěje k odklonění
tranzitní dopravy.
COVID NELZE NEVZPOMENOUT
Nouzový stav, který by měl být (původně uvedeno)
ukončen 25. prosince, výrazně ovlivnil náš život v posledních týdnech. Nadále je třeba dodržovat hygienická
opatření především při návštěvách v Centru pro seniory
a DPS, v nemocnicích i u tzv. rizikových spoluobčanů,
a to ať jsou či nejsou očkovaní. Snad se situace přes Vánoce uklidní a již nebude třeba používat taková omezení. Máme navíc oproti loňsku mnohem více informací
o nákaze, proto je třeba k ní přistupovat s rozumem
a asi se začít smiřovat s tím, že se stane součástí našeho
života v některých ročních obdobích i dalších letech.
Je ale třeba opět poděkovat všem zdravotníkům
za náročnou práci a snahu zvládnout nelehkou situaci.
Poděkování patří i policistům, hasičům, Charitě, dobrovolníkům a všem, jež přispívají k chodu naší společnosti.
SPOLEČENSKÉ DĚNÍ A VÁNOČNÍ DOBA
Některé společenské a kulturní pořady město, MKS
i další organizátoři museli odvolat, ale přesto je situace
příznivější než vloni.

Připomněli jsme si významné svátky a výročí, za
nemalého zájmu veřejnosti jsme si rozsvítili vánoční
výzdobu města a především městský vánoční strom na
náměstí, v některých místních částech a ve Všetulích.
Městské kluziště v areálu jednoty Orel ve Zlínské
ulici je v provozu bez zbytečných omezení, stejně jako
prodej na náměstí ze stánků zůstává zachován. Velmi
působivá výstava betlémů - opět “za sklem“ zámeckých
arkád - je otevřena každý den do 20 hod. Osamělé seniory potěšili návštěvou i dárky pracovníci města, Charity
i se zpěváčky Plamínku při 3. ZŠ již tradičními holešovskými Ježíškovými vnoučaty.
Otázkou ale zůstává, co bude moci město a další
pořadatelé uskutečnit. Prodej na náměstí se možná podaří obohatit o řemeslnické výrobky a budeme moci si
odpočinout na nové lavičce, vyrobené žáky střední nábytkářské školy z Bystřice p. H. a umístěné k 10. výročí
úmrtí prezidenta Václava Havla na náměstí.
Adventní mše sv. i s roráty a slavnostní vánoční
mše sv. proběhnou, jako asi i vánoční koncert Hol.
kom. orchestru a Chrám. sboru (25. 12.). Pokud to
vyjde, tak jako vloni Holešovská muzika objede město
a místní části se Štěpánským koledováním. Ale zdali
proběhne Novoroční ohňostroj, ještě není možné říci.
Zatím nevíme, v jaké podobě se uskuteční Tříkrálová
sbírka a zdali bude Novoroční koncert. Nyní už ale můžeme konstatovat, že rizikovější plesová sezona bude
výrazně omezena nebo úplně zrušena (ples města
jistě nebude).
Rok 2021 si asi každý budeme připomínat díky něčemu jinému, anebo se budeme snažit raději zapomenout. Nebyl ale úplně průměrným rokem, už jen proto,
že to byl jeden a celý rok našeho života. Dění kolem ale
nadále nabírá na obrátkách a řada věcí přispívá k nervozitě. Tím k naší škodě ztrácíme radost z maličkostí
a drobných krásných věcí a vztahů. „Chytil jsem motýla,
zahynul. Utrhl jsem květinu – zvadla. Poznal jsem, že
všeho, co je krásné, se mohu dotknout pouze srdcem.“
- J. Lennon.

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mně tímto poděkovat všem aktivním
Holešovákům, členům spolků, zástupcům firem,
kolegům, i všem, kteří vytvářejí a obohacují naše
dění a jim, vám a všem popřát pokojné prožití
vánočních svátků a do roku 2022 popřát to důležité pozitivní myšlení a hlavně zdraví, lásku, štěstí
a plno zdravého rozumu a naděje s požehnáním.
A nezapomeňte se obejmout a políbit.
Rudolf Seifert
starosta
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Výpis z usnesení z 26. schůze Rady města Holešova
Rada města Holešova vyjádřila souhlas
s umístěním „lavičky prezidenta Havla“ na pozemku p.
č. 2/2, k. ú. Holešov, na náměstí Dr. E. Beneše pod lípou
v centrální části náměstí, a to u příležitosti 10. výročí úmrtí
prezidenta Václava Havla.

Bazén už se rýsuje,
ulice Grohova je těsně
před dokončením
Před závěrem roku jsme se (jak jsme slíbili) vrátili
k městským investicím, abychom zjistili, v jaké fázi
se právě nachází. Ptali jsme se na rekonstrukci sport
centra, opravu ulice Grohova a na průběh prací na
Centru pro seniory. Chcete se taky podívat?
LE
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- řediteli Ústřední školní jídelny Holešov, příspěvková organizace Karlu Kotoučkovi,
- ředitelce Centra pro seniory, příspěvková organizace
Ing. Janě Šťastné,
- řediteli Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace Mgr. Karlu Adamíkovi dle předloženého návrhu.
• výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro
uzavření smlouvy se společností STROM PRAHA, a. s, na
dokoupení předního zametače s průměrem kartáče 530
mm na tříbodový závěs a zadní rozmetadlo na již pořízený zahradní traktor John Deere X950.
• zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků pro umístění balíkových automatů Z-Box společnosti Zásilkovna,
s. r. o., IČO 28408306, na p. č. 118, k. ú.Kolličín, st.121,
k. ú. Tučapy u Holešova, p. č. 445/2, k. ú.Žopy, a dále p.
č. 1828/28, k. ú. Dobrotice, vždy o velikosti 2,1 m2 dle
předloženého návrhu
• dodatek č. 1 stanoviska města Holešova v souvislosti
s realizací stavby ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa ze
dne 20. 09. 2021 dle předloženého návrhu
• rozpočtové opatření rady č. 16/2021 dle předloženého
návrhu.
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Rada města Holešova schválila:
• aktualizaci strategického rámce „Místního akčního plánu“ - verze 8
1. seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC
2.4 IROP pro období 2017-2022 dle předloženého návrhu,
2. seznam investičních priorit městských příspěvkových organizací pro období 2021- 2027 dle předloženého návrhu a
3. uzavření Dohody o efektivní využitelnosti investice dle
předloženého návrhu.
• změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci 1. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 630, dle předloženého návrhu
• výši finanční odměny
- ředitelce 1. ZŠ Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové,
- ředitelce 2. ZŠHolešov Mgr. Heleně Moravčíkové,
- řediteli 3. ZŠ Holešov Mgr. Ivo Junáškovi,
- ředitelce MŠ Sluníčko Holešov Lence Krčové,
- ředitelce MŠ Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž
Mgr. Ivaně Oralové,
- ředitelce MŠ, Holešov, Masarykova 636,
okres Kroměříž Jaroslavě Turoňové,
- ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace Mgr. Jarmile Vaclachové,
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Kluziště zahájilo provoz, otevřeno je každý den
Ledová plocha je pro veřejnost připravena stejně
jako v loňském roce na Orelském hřišti v ulici Zlínská (za
restaurací Kanada). Po zkušebním provozu jej mohou
navštívit zájemci o pohyb na čerstvém vzduchu - jednotlivci i kolektivy.
Prosíme o dodržování vládních nařízení pro nouzový stav z důvodů nákazy koronavirem pro venkovní sportování. Osoba, která bude jevit příznaky nákazy, může
být obsluhou vykázána z kluziště.

CENÍK
dospělý
dítě do 18 let, senioři
školy, družiny
děti do 6 let
hodinový pronájem
půjčení bruslí
půjčení hrazdy

60 Kč/osoba/blok
40 Kč/osoba/blok
15 Kč/osoba
ZDARMA
800 Kč
30 Kč/blok
30 Kč/hodina

blok dopolední dle provozní doby
blok odpolední dle provozní doby
Během bruslícího bloku mohou být návštěvníci
vykázání na nezbytně nutnou dobu z ledové plochy
z důvodu její úpravy.
Každou neděli je možné se zúčastnit školičky bruslení. Vždy od 13 do 14 hodin.
Hana Helsnerová

PROVOZNÍ DOBA
PRO VEŘEJNOST
Po
12 – 20 hodin
Út, St, Čt, Pá
12 – 18 hodin
(14-15 přednostně s hokejkami)
So, Ne 10 – 14 hod
15:30 – 20 hodin
Ne školička bruslení
13 – 14 hodin
PRONÁJMY(HOKEJ)
Út, St,Čt, Pá
18.30 – 22:00 hodin
Pá OREL Hokejový oddíl
18:30 – 19:30 hodin
Po hodině cca 15 min úklid ledu!
So, Ne
7.30 – 9.30 hodin
PONDĚLÍ- PÁTEK DOPOLEDNE PRONÁJMY PO PŘEDCHOZÍ
OBJEDNÁVCE
TEL. OBJEDNÁVKY PRONÁJMŮ POUZE V PRACOVNÍCH
DNECH, MINIMÁLNĚ 1 DEN PŘEDEM V DOBĚ 8 – 14 HOD
NA TEL. 734 878 711
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Tradice „Ježíškova vnoučata” v Holešově žije
Je tomu už více než 5 let, kdy se v hlavě pana starosty Rudolfa Seiferta zrodila myšlenka, že by se i město
Holešov mohlo připojit k myšlence projektu Ježíškova
vnoučata. Nápad se ujal a město Holešov se už tradičně
k této hezké akci přidává. Jde ale svojí cestou. Ze svého
rozpočtu tentokrát vyčlenilo více než 15 tisíc korun, ke
kterým byly připojeny také výnosy ze sbírek. Jedna taková se například koná vždy při Svatováclavském koncertu.

Děkujeme za udržení milé a potřebné tradice, protože
je důležité lidem ve svém okolí tyto adventní chvíle zpříjemňovat a těm nejstarším členům naší společnosti obzvláště.
Hana Helsnerová

Také letos byli obdarováni senioři žijící v Domě
zvláštního určení i v Centru pro seniory. O zajištění se
každoročně starají pracovnice odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, které navíc vytipovávají osamělé seniory z řad klientů odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Tito všichni dostali malý dárek pro radost a věci osobní
potřeby. Na akci Ježíškova vnoučata se podíleli také pracovníci Charity Holešov.
Pod okna všem obyvatelům DZU a CPS dorazily zazpívat děti ze III. Základní školy, které si pro ně připravily
krásné vánoční pásmo. V CPS bylo využito rozhlasového
zařízení, aby i ležící klienti měli možnost zaposlouchat
se do tónů koled a třeba si i spolu s dětmi zazpívat. Své
přání připojil také starosta města.

Rozzářil se vánoční strom i první adventní svíce
O vánoční trhy, koncert i ukázky kovářské práce jsme sice přišli, ovšem některé další tradice se podařilo zachovat.
Zahájena byla výstava betlémů za skly arkád na zámeckém nádvoří. Věříme, že se bude návštěvníkům líbit, protože
paní Lenka Jagošová expozici opět vtiskla téměř hmatatelnou duši a atmosféru. Proběhlo také žehnání adventních
věnců a zapálení první adventní svíce, na které navazovalo vystoupení Holešovského chrámového sboru a Holešovského komorního orchestru. Krátce po setmění se pak rozzářil vánoční strom na náměstí Dr. E. Beneše spolu s kašnou
i vánoční výzdobou v celém městě.
Ačkoliv se opět nacházíme v nesnadné situaci, přejeme vám, abyste prožili (pokud možno) klidný a příjemný
advent.
Hana Helsnerová

Krátce z našeho města
Ukončení praxe
MUDr. Věra Hlobilová oznamuje ukončení své praxe
ke dni 31. 12. 2021. Péči o pacienty přebírá od 2. 1.
2022 MUDr. Lenka Turková v dosavadních prostorách
a se stejným telefonním číslem.

Upozornění
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (chatové
osady, zahrádkářské kolonie apod.)
„Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona
č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti,
které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle
platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE
33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
elektrického distribučního zařízení. Pro případné
další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22
55 77, nebo navštivte www.egd.cz

Omezení provozu MěÚ
V souvislosti s aktuální nepříznivou epidemiologickou situací bude částečně omezen provoz
Městského úřadu Holešov. K omezení dojde mimo
úřední dny, tedy vždy v úterý, čtvrtek a pátek tento
a příští týden. Dosud objednané termíny zůstávají
v platnosti. Prosíme všechny občany, aby, pokud je
to možné, nahradili osobní kontakt písemným nebo
elektronickým. Osobní návštěvy mimo úřední dobu
jsou možné pouze na základě předchozí telefonické
dohody s příslušným referentem.
Děkujeme za pochopení.

Musica Holešov překládá
prosincové koncerty
na jarní termíny
Vzhledem k současné epidemické situaci v našem
okrese, se zbývající dva prosincové koncerty překládají na jaro a nové termíny budou brzy oznámeny
po projednání s umělci. Vstupenky a permanentky
na tyto koncerty zůstávají v platnosti.
Přejeme našim věrným návštěvníkům a všem občanům Holešova pěkné prožití adventu i Vánočních
svátků v klidu a ve zdraví.
V příštím roce se koná náš hudební festival již potřinácté. Opět jsme připravili bohatý celoroční program s vynikajícími umělci a věříme, že Vás naše
koncerty zaujmou a přinesou Vám plno krásných
hudebních zážitků.
Vaše Musica Holešov

Prodej parkovacích
karet na rok 2022
Dne 6. 12. byl zahájen prodeje parkovacích karet
na rok 2022 v administrativní budově TS, pokladna
Kateřina Kročová.

prosinec 2021 | 5

ZPRÁVY

Provoz záchytného útulku města Holešova
opět zahájen
Po stěhování a kontrole Krajské veterinární správy,
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj z důvodu podání nové žádosti o registraci, která kontrolou neshledala
žádná porušení příslušných právních norem, byl opětovně zahájen provoz Záchytného útulku Města Holešova,
který provozuje MP Holešov. Nově na adrese Holešov, ul.
Bořenovská čp. 1422, v areálu hasičské zbrojnice.
Město Holešov je prostřednictvím Městské policie oprávněno vykonávat některé veterinární asanační
činnosti, spočívající v odchytu toulavých a opuštěných
zvířat, k zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích
pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů
zvířat v zájmovém chovu. Tyto činnosti jsou realizovány
na základě rozhodnutí Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj, kdy místem provozování činnosti je Město Holešov. Činnost je prováděna i na
území jiných obcí na základě veřejnoprávních smluv.
V průběhu činnosti od roku 2015 do 31. 12. 2020
prošlo dočasným útulkem 401 zvířat (nejvíc odchytů
v roce 2020 - celkem 99). Většinou se jednalo o psy,
z nichž drtivá většina byla navrácena majitelům. Pouze
u 8 pejsků byl realizován převoz do trvalého útulku Čápka
v Kroměříži, většinou z důvodu špatného zdravotního
stavu nebo vysokého věku. V dočasném útulku nejsme
schopni zabezpečit dlouhodobou péči. U 14 psů byly uzavřeny opatrovnické smlouvy, kdy ve všech případech se po
uplynutí zákonné lhůty stali opatrovníci novými majiteli.

Asi ve 30 případech se jednalo o odchyty volně žijících zvířat a ptáků. Zpravidla byla tato zvířata zraněná. Stejně jako
většina okolních MP spolupracujeme se Záchrannou stanicí volně žijících živočichů v Buchlovicích, kam byla zvířata
předána, a kde je o ně výborně postaráno.
Provozovatelům je ukládána povinnost provozovat
internetové stránky útulku a zveřejňovat na nich aktuální seznam všech zvířat v útulku včetně jejich fotografií
a data a místa nálezu. Internetovou stránkou se rozumí
webové stránky zřízené konkrétním útulkem. Tato povinnost byla splněna a povinně zveřejňované informace
naleznete na adrese:
https://www.holesov.cz/zachytny-utulek-mesta-holesova
Z důvodu urychlení nalezení majitelů odchycených
zvířat MP využívá sociální sítě, zejména fb kde je zřízena
stránka Záchytné kotce MěP Holešov, která se postupem
času stala nedůležitějším pomocníkem jak při pátrání po
majitelích odchycených zvířat, tak při případném umístění zejména odchycených pejsků do náhradní opatrovnické péče.
https://www.facebook.com/zachytne.kotce.mp.holesov/
Všem, kteří nám doposud s provozem útulku a všemi ostatními činnostmi, zejména při odchytech, hledání
majitelů nebo opatrovníků pomáháte, touto cestou
děkujeme. Pevně věříme, že spolupráce bude fungovat
i nadále.
Hana Helsnerová

17. listopad na náměstí i v New Drive Clubu
Pietní akt, kdy jsme slovem i písní vzpomněli na
17. listopad let 1939 a 1989, se opět nesl v komorním
duchu. Při tónech Modlitby pro Martu a za účasti výsadkových veteránů byly zapáleny svíčky a po krátkém
proslovu starosty města a vzpomínkách účastníka demonstrace v Praze, pana Rafaji, zazněla státní hymna.
K pietnímu aktu se připojily desítky návštěvníků holešovského náměstí.
Program pak pokračoval v New Drive Clubu, kde
jsme si u příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva mohli vychut-

Stolní kalendáře na rok
2022 jsou v prodeji
Stolní kalendáře města Holešova na rok 2022
i další oblíbené publikace jako například Holešovské pověsti, Holešov - listování v paměti, Po stopách
knihovnictví v Holešově a mnoho dalších titulů
je možné zakoupit na podatelně MěÚ, v Městské
knihovně nebo v Městském informačním centru.
Stolní kalendáře má v prodeji také trafika u kostela.
Tentokrát je kalendář věnován holešovským věžím
a dominantám, jeho cena je stanovena na 30 Kč.

Dasha se přesouvá
na duben 2022
Městské kulturní středisko Holešov informuje
veřejnost, že koncert Dashy, který se měl konat
v neděli 5. prosince se přesunuje na konec dubna
2022. O přesném termínu vás budeme znovu informovat. Vaše vstupenky zůstávají v platnosti.
Pohádková revue Vánoční čas s Jů a Hele bude
přesunuta až na prosinec 2022.

nat koncert dvou skvělých hudebníků Elisabeth Lohninger a Travon Andersona z USA, kteří nám za doprovodu
Walter Fischbacher tria představili jazzově a soulově
laděné hity. Také na koncertě krátce promluvil starosta
Rudolf Seifert a několik úryvků z Havlových Dopisů Olze
přednesl pan Roman Juráň. Program večera podpořily
svou účastí také oblíbené bluesrockové kapely z Holešova MOONSHINE a HAM JAM.
Děkujeme všem za důstojnou připomínku věnovanou výročí Sametové revoluce.
Hana Helsnerová

Sametová revoluce verzus covid-19
Dnes slavíme nebo někteří pouze připomínají dnešní
den a musím konstatovat, že svoboda, demokracie není
opravdu samozřejmost. V současné době doslova řádí
covid-19 a ten bohužel vzal a dále bere pamětníky 17.
11. 1939 a bohužel už i některé z listopadu 1989, a proto
je stále nutné připomínat dobu mezi 17. 11. 1989 a 27.
11. 1989, kdy nebylo opravdu ještě nic rozhodnuto a nic
ještě nebylo jisté a uzavřené a např. LIDOVÉ MILICE BYLY
ATIVOVÁNY A SOUSTŘEDĚNY V PRAZE. Já jako velký příznivec rockové hudby jsem osobně zažil potlačování této
kultury a jistě nejsem sám, kdo i v dalších oborech občanské aktivity a volnočasových aktivit vítá dnešní svobodu
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např. SOKOL, OREL, JUNÁK, SKAUT, POMOC ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝM, AŤ JIŽ TĚLESNĚ NEBO PSYCHICKY ATD.
Nechci tuto úvahu natahovat, a proto slovo závěrem.
Všem přeju hlavně pevné zdraví, optimismus, svobodu,
ale s vědomím, že ani svoboda není bezbřehá a nesmí
zasahovat do svobody někoho druhého.
Se srdečným přáním krásných a klidných Vánoc ve
zdraví, Bohumil Kněz
PS: Prezident Ing. Václav Klaus, CSc. označil 17. 11.
1989 jako pád a prohru ekonomickou bývalého komunistického režimu, nikoliv jako výhru studentů, což považuji
za urážku všech mladých aktivních té doby roku 1989.

www.holesov.cz
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Městem projel Mikuláš s početnou andělskou i pekelnou družinou
Mikulášská družina, která tradičně už mnoho let
navštěvuje naše město ať už o vánočních trzích nebo
pak při obchůzkách, letos zvolila stejný formát jako
v loňském roce a vydala se opět do ulic našeho města
v kočárech. Družina byla opět rozdělena do pekelného
a nebeského kočáru, doprovázeni byli vánočními písněmi a dohled nad nimi si vzal sám starosta SDH Holešov.
Na několika zastávkách se pekelníci a andělé s Mikulášem s dětmi pozdravili, malinko postrašili, zaznělo
několik básniček, děti byly odměněny a skvělý zážitek
byl na světě. Za organizaci této oblíbené události si velké
poděkování zaslouží Sbor dobrovolných hasičů Holešov.
Hana Helsnerová

Na náměstí máme opět přehlídku vánočních stromečků
Není snadné určit, který je ten NEJ vánoční stromeček, proto jich na holešovském náměstí máme hned
několik, které porota ohodnotila odpovídajícím přívlastkem. Najdeme tedy strom nejtradičnější, nejzasněženější, nejromantičtější, nejsladěnější, nejkřupavější…
no zkrátka samá „NEJ“. O tuto krásnou výzdobu našeho
náměstí se zasloužilo SVČ Tymy, které do zdobení stro-

mečků zapojilo holešovské školy, školky, Centrum
pro seniory a dokonce i školky přespolní. V podvečer
8. prosince byla tato nakonec nesoutěžní aktivita vyhodnocena a kreativní duše byly odměněny. Vánoční
stromy budou náměstí zdobit až do konce roku.
Plynule jsme se přehoupli do osmnácté hodiny, kdy
byla zahájena tradiční akce „Česko zpívá koledy“. Ta se

bohužel ani letos nemohla uskutečnit v plném rozsahu
s pořádnou pěveckou základnou. I přesto si ale několik
zájemců zanotovalo spolu s kapelou Čechomor ty nejznámější české koledy u našeho holešovského vánočního stromu.
Hana Helsnerová
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Sen o blaženém orientu – vynikající přednáška o zahradní kultuře
Na počátku tohoto článku je důležité za všechny
organizátory srdečně poděkovat vedoucí Metodického
centra zahradní kultury při NPÚ v Kroměříži dr. Lence
Křesadlové a vyzdvihnout její stálou přízeň, kterou
dlouhodobě zachovává holešovské Městské knihovně
a Vlastivědnému kroužku. Její spolupráce se projevuje
v mnoha směrech, ale v posledních letech se stalo nepsaným pravidlem, že alespoň jednou v roce představí
formou přednášky své výzkumné nebo publikační aktivity. Díky ní jsme vlastně dostali mimořádnou příležitost
absolvovat jakýsi pomyslný kurs dějin zahradního umění, které bylo po dlouhá staletí vrcholem a jedinečnou
syntézou mnoha uměleckých, technických a filozofických disciplín.
Vzpomeňme na přednášku, kterou dr. Křesadlová
věnovala holešovské zámecké zahradě (2013), následovalo vyprávění o kouzlu středověkých (2016) a renesančních zahrad (2017), v jubilejním roce 2018 se zase
soustředila na příběhy stromů Republiky rozesetých po
městech a obcích Zlínského kraje. O rok později představila francouzské barokní zahrady (2019). Opomenout nesmíme ani její ochotu ujmout se na výletech
Vlastivědného kroužku role průvodkyně po historických
zahradách, ať to byla její domovská Kroměříž, barokní
skvost Vysočiny zámek Jaroměřice nad Rokytnou (2016)
nebo rakouský Schloss Hof (2020).
Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 tedy proběhla v holešovské Městské knihovně další přednáška z tohoto
neformálního vzdělávacího cyklu, tentokrát s názvem
„Sen o blaženém orientu. Stavby s orientální tématikou
v historických zahradách a parcích“. Vyprávění navázalo
na rozsáhlý průzkum, který přednášející realizovala spolu se svou kolegyní Ing. Michaelou Letou po zahradách
a parcích České republiky. Svou práci obě autorky završily stejnojmennou publikací a v závěru akce ji nabídly
zájemcům a ochotně podepisovaly.
Na počátku dr. Křesadlová konstatovala, že z hlediska kvality a kvantity zahradních staveb inspirovaných exotickým orientem na tom nebyly české země
vůbec špatně. Bohužel tyto stavby byly často z méně
trvanlivých materiálů (dřevo, plech, plátno) a tak jich
řada zanikla a důkaz o jejich přítomnosti v zahradách
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a parcích dnes dávají pouze ikonografické prameny
(obrazy, plány…).
Cizokrajné země vždy Evropany lákaly, ale o většině vzdálených krajů (zejména Čína a Japonsko) chyběly
relevantní informace. Dovážené výrobky byly velmi luxusní a drahé (porcelán, tapety…). Místní řemeslníci se
snažili vyrábět napodobeniny, ale odvozovali představu
o výrobcích nebo stavbách pouze z minima originálních
vyobrazení. Vzniklé objekty zahradní architektury tak
vypravovaly spíše evropskou verzi mýtu o zaslíbené,
vzdělané a mírumilovné zemi na východě, což bylo
velmi vzdálené skutečnosti. Daleko přístupnější byl
pro Evropany Blízký východ, s dominantní Osmanskou
říší, se kterou byly státy střední a východní Evropy konfrontovány v dlouhotrvajících
válkách nebo na diplomatickém
poli. Tureckou tematiku symbolizovala v zahradách obliba
stanů, kterými se pak některé
šlechtické rody prezentovaly
jako vítězové nad Turky.
Cesta orientálních stavbiček do evropských zahrad byla
již zahájena v baroku (Francie,
Anglie, Německé a rakouské
země). Hlavní vlnu zájmu o orientální stavby ale můžeme spojit až s budováním krajinářských
parků v 18. století a 19. století.
Z českých zemí je inspirace orientem zjistitelná nebo dodnes
patrná v Budišově, Českém
Krumlově, Valticích, Vlašimi,
v Krásném Dvoru u Podbořan,
Veltrusech nebo na Kačině.
Jednou z nejznámějších staveb
tohoto typu je samozřejmě
minaret v zahradě lednického
zámku, ale nacházely se zde
i méně nápadné objekty. Překvapivě značný počet orientálních motivů bychom nalezli
v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Inspirační vliv kroměříž-

ské zahrady byl proto ve své době značný. Možná i díky
tomuto působení, byl v holešovské zahradě také postaven čínský pavilon, který byl vetknut do zdi tehdejší
stromové zahrady. Objekt stojí dodnes, i když se několikrát změnil vkus a s ním i účel této stavby. Dnes ji každý
holešovák zná jako zámeckou hvězdárnu.
Tyto drobné stavby vnášely do zahrad závan exotična a idylickou atmosféru. Zachovaly-li se, neztratily
své kouzlo ani dodnes. S pomocí nové knihy je můžeme
objevovat a toulat se tak po orientálních krajích, aniž
bychom opustili prostor našeho evropského kontinentu.
Mgr. Ondřej Machálek
Vlastivědný kroužek Holešov, místopředseda

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Michaela Hrubá – Holešov
Martin Pastyřík – Holešov

ÚMRTÍ
Marie Dědičová – Holešov
Stanislav Janováč – Holešov
Lubomír Otta – Holešov
Jarmila Družbacká – Holešov
Vladislav Ogurek – Holešov
Milán Odstrčilík – Holešov
Ladislav Suchánek – Holešov

Jarmila Juráňová – Holešov
Jaromír Hlobílek – Dobrotice
Alena Botosová – Holešov
Jaromír Bubeník – Holešov
Leopolda Štěpaníková – Holešov
Marcela Vaculíková – Holešov
Jindřiška Zaoralová – Holešov

Ladislav Muška – Holešov
Jaroslav Vaculík – Holešov
Margita Dorazínová – Holešov
Jaroslava Večeřová – Holešov
Emilie Dlabajová – Holešov
Marie Ulrychová – Holešov
Zpracovala: J. Medková - matrikářka

VÝROČÍ - LEDEN
6. 1. 1867

6. 1. 1962

6. 1. 1997
11. 1. 1972
12. 1. 1882

22. 1. 1927

28. 1. 1952

se narodil v Olomouci KVASNIČKA, Pavel, kněz, historik a vlastivědný pracovník. Velkou část svého kněžského života prožil v Holešově jako katecheta a později profesor náboženství na gymnáziu. Nejbližší spolupracovník Rudolfa Janovského, s nímž připravoval založení muzea v Holešově. Znalec dějin holešovských cechů, psal o holešovském školství
a historii města. V roce 1929 vydal publikaci Holešovský okres, zabývající se dějinami města a historickým vývojem okolních obcí. Čestný občan Holešova od roku 1932.
(†24. 8. 1936 Přerov) – 155. výročí narození
se narodil RICHTER, Jiří, znalec židovské historie v Holešově, zakládající člen a předseda společnosti OLAM – Společnost Judaica Holešov. Byl předsedou České společnosti
přátel Izraele – pobočka Holešov, předsedou náboženské organizace židovská komunita Bejt Holešov. Publikoval články v regionálním i odborném tisku. Provedl dokumentaci
náhrobků na židovském hřbitově v Holešově. (†8. 6. 2020 Holešov) – 60. výročí narození
zemřel v Kroměříži SVÁTEK, Josef, historik, archivář, ředitel holešovského muzea. Autor knih a řady studií, článků i zpráv o historii a významných osobnostech. (*20. 10. 1921
Pardubice) – 25. výročí úmrtí
zemřel MACH, Jaroslav, filmový scenárista a režisér, pocházel ze Zahnašovic. Psal scénáře i pro vlastní filmy. Jeho tvorba byla žánrově velmi různorodá, najdou se v ní jak komedie, tak i dramata, satiry, pohádky nebo sportovní snímky či kriminálky – Tažní ptáci, O medvědu Ondřejovi, Fotbal, Nahá pastýřka aj. no (*24. 4. 1921) – 50. výročí úmrtí
se v Holešově narodila NEUMANNOVÁ-HODAČOVÁ, Božena, kulturní pracovnice, redaktorka, spisovatelka. Druhá manželka S. K. Neumanna. Přispívala do dobového tisku články
o literatuře a životním stylu. Její literární vzpomínky na S. K. Neumanna (Byla jsem ženou slavného muže) vznikly v padesátých letech, nemohly však tehdy vyjít. (†7. 6. 1967
Praha) – 140. výročí narození
se narodil DOMANSKÝ, František, ředitel Okresního vlastivědného muzea v Holešově. Předseda Astronomického kroužku v Holešově. Iniciátor otevření hvězdárny v zámeckém
parku, sepsal historii Astronomického kroužku v Holešově. Účastnil se aktivně veřejného a kulturního dění, byl členem Divadla 6. května v Holešově. (†7. 5. 1977 Kyjov)
– 95. výročí narození
se narodil VOJÁČEK, Ladislav, právník a vysokoškolský pedagog zabývající se dějinami práva. Působil jako prorektor na Bratislavské vysoké škole práva, v současné době přednáší na Právnické fakultě MU v Brně, na Katedře dějin státu a práva. – 70. výročí narození

Sbírka na pomoc veteránům
Třicet pět vlčích máků, symbolů
sbírky u příležitosti Dne válečných veteránů, prodaly holešovském knihovnice
mezi 1. a 30. listopadem. Podle vedoucí
knihovny Ireny Železné je však v pokladničce neziskové organizace Post Bellum
více peněz, protože někteří lidé dali za
kytičku i sto korun.

„Spočítat to bohužel nemůžeme,
protože pokladnička je uzavřená,“ shrnula výsledky sbírky Irena Železná.
Veřejná sbírka se konala celý listopad na více než osmi stech místech po
celé České republice a Městská knihovna v Holešově se do ní zapojila poprvé.
Doporučená cena za symbolický vlčí mák
byla třicet korun, lidé ale mohli dát i více.
Pořadatelem sbírky je nezisková
organizace Post Bellum a přispívat do
sbírky může veřejnost i nadále on-line
na webu www.denveteranu.cz. Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11.
listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly
hroby vojáků padlých na západní frontě
a staly se proto symbolem tohoto svátku.
Sbírka na podporu uchování vzpomínky a příběhů těchto hrdinů je druhý
projekt, který letos holešovské knihovnice svou účástí podpořily. Od 29. září do
2. října prodaly sto padesát kytiček měsíčku lékařského, žlutých symbolů boje
proti rakovině.
(dap)

Betlém v životní velikosti krášlí
Přílepy
Vyřezávaný dřevěný betlém s postavami v životní velikosti Panny Marie, Josefa
a Ježíška doplněný oslíkem a ovečkami se rozzářil při mikulášském večeru v přílepském
předzámčí. Betlém byl vytvořený mladými řezbáři z bystřické dřevařské průmyslovky
při tradičním zámeckém sympoziu. Betlém věnoval přílepským občanům spolek Přílepy – náš domov a plánuje jeho další rozšiřování.
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Kdo by neznal tuto hlášku z proslulých Pelíšků? Zná ji
asi každý. Možná ale ne každý zná původ tradic a možná
ani neví, kolik měl dříve adventní věnec svíček nebo kdy
na štědrovečerní tabuli připlul tradiční kapr. Zveme vás
k malému adventnímu povídání, kde se mnohé dozvíte.
K natáčení adventní reportáže o tradicích jsme poprosili o spoluúčast manžele Machálkovy, o kterých je
známo, že se v tomto odvětví vyznají. Připravena byla
štědrovečerní tabule, sada na lití olova, trhali jsme „barborky“ a povídali si a povídali. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého a pokusili jsme se vám zprostředkovat alespoň malý nádech atmosféry blížících se Vánoc. Reportáž
můžete zhlédnout na www.holesovtv.cz.
LE

w

w

„Největší počet čitelných podpisů se vztahuje k roku
1912, z doby, kdy nad hlavním vjezdem do zámku vznikal trojúhelný štít s monumentálním štukovým erbem
hrabat z Wrbna. Do omítky se tehdy zvěčnily celé klany
řemeslníků, které podle všeho tuto práci prováděly,“ říká
k zámeckým nápisům městský muzeolog a historik Jan
Machala.
Tak například: „Franc Hrdlička, zednický mistr
z Přílep“, „Hrdlička Ignác, zednický tovaryš z Přílep“,
„František Hrdlička, zednický pomocník, Morava, dne
7. října 1912“, „Karel Janečka, zednický tovaryš z Přílep“,
„Ladislav Sovadina, zednický tovaryš z Přílep, okr. Holešov, Morava“ nebo „Rudolf Sovadina, zednický tovaryš
z Přílep, r. 1912, 16. října“.

„Díky této skupině nápisů je tak možné s přesností
na dny datovat vznik architektonického skvostu, který
dodnes zdobí průčelí zámku,“ dodává.
Mezi nejstarší čitelné podpisy patří například „Jan
Fuksa, 1894“ nebo „Karel Daněk, klempíř, 1898“ a mezi
další autogramy, které nás dnes zprostředkovaně informují o probíhajících opravách na střeše zámku, můžeme
přidat také podpis všetulského klempíře Josefa Slaměníka z 22. března 1937 nebo buchlovického pokrývače
Eduarda Leschingera z 24. listopadu 1939.
Zajímavé jsou také vzkazy někdějšího personálu.
Na zdi kolem podkrovního schodiště se 18. srpna 1918
podepsal také sluha Alois Hanák. Do podobných kategorií ale můžeme přidat také podpisy velmi zánovní…
třeba „řidiči RAPOSu, 2013“ nebo„MIC, 2014“.
Podle Jana Machaly jsou nápisy – většinou oslavné – nedílnou součástí kulturních památek a zabývá se
jimi věda zvaná epigrafika. Takzvané spontánní nápisy
a kresby, odborně se jim říká graffiti a dipinti, jsou sice
tak trochu na okraji zájmu epigrafiky, ale vyskytovaly se
již v období antiky. Na rozdíl od oficiálních monumentálních nápisů, které jsou většinou psány kapitálkovým
písmem, spontánní nápisy jsou vyhotoveny technikou
a stylem blízkým rukopisnému psaní nebo škrábání
a jsou často psány psacím písmem.
„V českých zemích se tyto spontánní nápisy rozšířily
od šestnáctého století v souvislosti se zlepšováním dostupnosti základního vzdělání. Obecně známé jsou milostné a občas docela neslušné nápisy na chodbách hradu Pernštejna nebo podpisy návštěvníků u hradní kaple
na Karlštejně, mezi nimiž lze objevit i podpis básníka
a spisovatele Jana Nerudy,“ vysvětlil Jan Machala.
Holešovské nápisy schované pod střechou zámku
nejsou volně přístupné a prozatím není plánovano ani
zveřejnění v rámci prohlídkového okruhu.

DUJTE NA

w.h

cz

Hanák Alois, sluha zde, 18. 8. 1918 nebo Karel
Daněk, klempíř, 1898 – zdi holešovského zámku vypovídají o jeho historii mnohé. Některé zprávy, které lidé
zanechávají na památku budoucím generacím, však
mohou být tak říkajíc „neoficiální“. Kolem schodiště do
podkroví najdeme zdi plné nápisů a podpisu srovnatelné
s dnešními grafitti nebo vzkazy na veřejných lavičkách.
Většinou se jedná o autogramy, někdy doplněné také
o datum nebo o povolání podepsaného. Mimo jiné nás
tak informují například o tom, kteří řemeslníci se podíleli
na stavebních úpravách zámku za posledních sto třicet
let nebo jaké bylo daný rok počasí či úroda…

Ještě jsme nelili
olovo...

S

Nápisy ve 2. patře holešovského zámku

olesovt

v.

Cenové oznámení o ceně vody na rok 2022
Vážení odběratelé,
na základě respektování podmínek Státního fondu
životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti
realizovaných projektů – Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž, výstavba ČOV Počenice
- Tetětice, kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem, kanalizace a ČOV Střílky, kanalizace a ČOV Podhradní Lhota,
kanalizace Prusinovice – podchycení vyústí, výtlak do
obce Tučapy, na které byly společnosti poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, rozhodlo představenstvo společnosti dne 29. 11. 2021, že s účinností
od 1. 1. 2022 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací
Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné
a za odvádění a čištění odpadních vod:
Cena v Kč/m3
bez DPH

Cena v Kč/m3
vč. DPH 10%

Voda pitná

38,50

42,35

Voda odpadní

41,60

45,76

Cena celkem

80,10

88,11
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S platností od 1. 1. 2022 dochází oproti roku 2021
k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 4,84 Kč,
tj. o 5,81% včetně DPH.
Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku enormního nárůstu nákladů na elektrickou energii
a zemní plyn, na obnovu infrastrukturního majetku, na chemikálie a ostatní materiál.
Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech.
V letech 2010 - 2020 nám byly na investiční akce poskytnuty z OPŽP a SFŽP dotace cekem ve výši 369,49 milionu
korun. V letech 2017 – 2020 byly společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž také poskytnuty dotace z Ministerstva zemědělství v celkové výši 49,71 mil. Kč, a to na projekty Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody
z prameniště Hulín (25,4 mil. Kč) na obnovu vodovodního
přivaděče Břest – Chropyně a výstavbu VDJ Chropyně (24,31
mil. Kč). Dalších 307,74 mil. Kč investic bylo financováno
z vlastních zdrojů. V roce 2021 byla společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a.s. schválena dotace z Ministerstva

zemědělství ČR ve výši 57,09 mil. Kč na zkapacitnění
vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy – VDJ Bystřice pod Hostýnem. Z rozpočtu společnosti bude na tuto
akci vynaloženo 58,88 mil. Kč Jednou z podmínek přijetí
dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným
zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny
služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se
realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí
(minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou
dle finanční analýzy konkrétního projektu a stanovením
minimální výše ceny vody odpadní dle nástroje udržitelnosti stanoveným Operačním programem životního
prostředí 2014 – 2020.
Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody
pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen
v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.
Ing. Ladislav Lejsal, ředitel společnosti
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Holešovské poklady: Máte na půdě
zajímavý historický předmět a nevíte,
co s ním? Věnujte ho muzeu!
Město Holešov čeká v příštím roce velké jubileum a nejen to... Po mnoha letech příprav se na zámku otevře také městské muzeum a galerie. Na tyto události se
moc těšíme a chceme zapojit i vás, naši milí občané… pokud máte doma zajímavý
historický předmět či jiný umělecký artefakt, který chcete věnovat svému městu
a podílet se tak na jeho muzejních sbírkách, pošlete jeho fotografii na email
podhajska@mks-holesov.cz. Naši muzeologové předmět posoudí a pokud zjistíme,
že něco podobného ve sbírkách ještě nemáme nebo se jedná o jinak zajímavý kousek, moc rádi si dárek převezmeme a napíšeme o něm příběh do Holešovska nebo
na naše facebookové stránky. Největší Holešovské poklady se svými příběhy zařadíme také do nového prohlídkového okruhu zámku, který se příští rok otevře. Z celé
sbírky může vzejít také samostatná výstava.
Tým MKS a Městského muzea a galerie Holešov

Skleněný zvěřinec se S. Stašovou
Zajímavým vánočním dárkem pro blízké by jistě mohlo být únorové představení
Skleněný zvěřinec se Simonou Stašovou v hlavní roli. S humorem i dojetím líčí život opuštěné matky Amandy, která se po svém vyrovnává s dospělostí dětí a jejich nápadníky.
Skleněný zvěřinec se koná 22. února 2022 od 19 hodin. Vstupenky prodává informační centrum a zakoupit je můžete také on-line prostřednictvím webové stránky
www.holesov.info. Cena je 550 Kč. Jedná se o přeložené představení z 12. listopadu
2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. (dap)

Letní iluze 2022: Holešov – město
pod Hostýnskými vrchy
MKS Holešov připravuje dvacátý ročník tradiční výstavy Letní iluze. Organizátoři vyzývají k účasti všechny aktivní výtvarníky z Holešovska, Bystřicka a Kroměřížska
a rádi by oslovili i autory starší generace. Plánují, že by zařadili práce také vybraných
autorů in memoriam.
V příštím roce nás čeká jubilejní ročník a účast bude tematicky podmíněna. Téma je
Holešov – město pod Hostýnskými vrchy. „Chceme účastníky inspirovat k aktivní práci.
Čeká nás významné výročí a rádi bychom jim nabídli příležitost maximálně prezentovat
jejich aktuální tvorbu," řekl ředitel MKS Holešov Karel Adamík.
Volně stylizované přihlášky mohou zájemci posílat na adresu podhajska@mks-holesov.cz. Přihlásit se mohou i telefonicky na čísle 739 245 461. Obratem obdrží informace k účasti a realizaci výstavy. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2022. Následovat
bude výběr děl, plán a realizace výstavy, která by měla začít v červnu. Autoři budou mít
možnost díla nabídnout také k prodeji.
Dana Podhajská
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Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea
11. díl: obraz Judit s hlavou Holoferna v zámecké kapli
Kdo z vás již navštívil zámeckou kapli, možná si všiml dominantního obrazu dívky,
která drží uťatou mužskou hlavu. Jedná se o dílo neznámého autora ze 17. století, které
s největší pravděpodobností patřilo na zámek před jeho znárodněním. Obraz vlastnil
švagr poslední hraběnky Barbory Vrbnové, holešovský drogista Jan David.
Neznámý autor na plátně zachytil staroizraelský příběh statečné dívky Judit, která
využila lsti, aby zachránila krajany před mocným vojevůdcem Holofernem. Toto téma
inspirovalo mnohé jiné malíře jako byl Gustav Klimt nebo Sandro Botticelli.
Holešovský obraz v roce 2013 zrestaurovala akademická malířka a restaurátorka
Marie Dočekalová – Syslová. Plátno sejmula z napínacího rámu, očistila od nečistot,
plísně a prachu, znovu jej napnula a na vakuovém stole přežehlila na nové plátno. Tím
došlo k vyrovnání a zpevnění plochy malby. Z obrazu byly sejmuty také nevhodné povrchové vrstvy, nečistoty, retuše a přemalby.
V době turistické sezony od dubna do konce října si obraz můžete prohlédnout
v rámci komentovaných prohlídek holešovského zámku
Dana Podhajská

Zámecké nadvoří zdobí vaše vánoční stromečky
Deset vánočních stromečků a jeden hezčí než druhý, už jste se byli podívat na letošní výzdobu zámeckého
nádvoří? Až do Tří králů máte příležitost podívat se, jak si
své symboly českých vánoc ozdobily děti z Mateřské školy
Radost Holešov, Mateřské školy Sluníčko Holešov, Mateřské školy Žopy, z 1. Základní školy Holešov a dokonce ze
Základní školy Stará Ves. A nejen ony… O tuto radost
projevily zájem také všetulské sokolky a přidali se i klienti
z Centra pro seniory Holešov. Jeden stromeček si s dětmi
nastrojily také maminky.
Městské kulturní středisko dalo vánoční stromečky k dispozici již podruhé. Poprvé tomu bylo loni. Nabídlo je nejprve
školkám, školám a domovu důchodců, poté také veřejnosti.
Strojení vánočních stromečků na veřejných místech
se v českých městech stává čím dál tím více oblíbenou
předvánoční činností. Podobně je tomu například v Hulí-

ně, kde si lidé stromečky ozdobili dokonce celé náměstí.
Holešovské kulturní středisko moc děkuje zahradnictví
Stella za zapůjčení stromečků a věří, že všem, kteří letos
během Adventu a Vánoc navštíví zámecké nádvoří udělají

radost. Těšte se s námi z malých radostí a nezapomeňte
si přečíst také texty o historii vánočních svátků, ozdob
a zdobení stromečku na přistavených tabulích.
Za tým MKS Holešov Dana Podhajská

Pořadatelé Holešovské Regaty ohlašují složení kapel pro rok 2022
V průběhu dvoudenního festivalu, který se uskuteční tradičně v zahradách
holešovského zámku ve dnech 17. a 18. června 2022, divákům zahrají VOJ-

PF 2022

TĚCH DYK s kapelou B-SIDE BAND, MIRAI, NO NAME,QUEENIE, MŇÁGA & ŽĎORP,
SUPPORT LESBIENS, ČECHOMOR a další.
Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal, nebo online přímo na webu
a fb stránce Holešovské Regaty. V platnosti zůstávají i ty, které byly zakoupeny na odložené ročníky 2020 a 2021. Více info na www.holesovskaregata.cz

Děkujeme za podporu představitelům
města Holešova,
členům i ostatním za práci pro naši ZO.
Všem přejeme do nového roku
zdraví a mnoho úspěchů
v práci i osobním životě.
zahrádkáři Holešov
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Výstava betlémů: Radost ušitá na míru holešovskému
zámku, říká její aranžérka
Lenka Jagošová tvoří radost „na míru“. Již druhou
zimu stojí za výtvarnou koncepcí výstavy betlémů za
skly zámeckých arkád v Holešově. To, co si od soboty
27. listopadu můžeme prohlédnout, je výsledek dlouhé a promyšlené přípravy.
„Výstavu chystám v průběhu celého roku. V hlavě
nosím nápady a přemýšlím o nich. Sbírám podněty,
inspirace, natírám, šiji a poslední týden před zahájením všechno vyvrcholí instalací,“ shrnuje absolventka

Lenka Jagošová se s chutí k tvořivosti narodila, ale
rozmanitý a bohatý svět aranží ji prý pohltil až po vysoké škole. Sama říká, že jednoho dne pořádně otevřela oči
a uviděla všechny ty příležitosti a inspirace, které svět skýtá.
„Stále si kupuji nové knihy a časopisy, mám jich
opravdu hodně a stále hledám nové podněty,“ říká.
Její propracované a osobité aranžmá holešovské
výstavy betlémů okouzlilo veřejnost už před rokem,
proto také letos sáhli organizátoři po osvědčeném

„V módě je teď bílá, ale tu jsem nechtěla použít.
Chtěla jsem, aby výstava působila hřejivě, přívětivě
a útulně. Proto ty tradiční barvy kombinované s kožešinami, proto také třeba zákoutí s krbem. Miluji tradice, propojení ruční práce s estetikou, vkusem, krásu
detailu. Je třeba navracet se ke kořenům lidové tvorby
a ukázat ji lidem, ať nezapomínáme. Naopak nás tato
díla – třeba právě řezbářská obohacují …,“ vysvětluje
mladá žena.
Mezi dekoracemi a látkami s drobnými vánočními
i zimními motivy se práce moravských řezbářů z Valašska, severní i jižní Moravy a holešovského regionu vyjímají skutečně velkolepě. Každý kousek má své místo
a opravdu stojí za to, věnovat výstavě čas a prohlédnout si v klidu všechny detaily a nuance. O důvod víc
vypravit se i po setmění, kdy výstava díky speciálnímu
nasvícení působí ještě malebněji.

zahradnické fakulty v Lednici. Když v časopise objevila
perníkové vitráže, hned se do nich pustila. Napekla
perníkové chaloupky, které v kombinaci se světýlky
především po setmění vytvářejí jeden z mnoha velmi
příjemných detailů holešovské výstavy.

„střihu“ a externí kolegyni opět pozvali ke spolupráci.
Expozice je tentokrát větší než loni, rozložená po obou
stranách zasklených arkád a výtvarnice se rozhodla pro
koncepci tradičních českých Vánoc zabalených do teplé
zlaté, červené a zelené.

„Chci poděkovat všem, kteří mi pomáhali. Nejen
mojí mamince, která instalovala se mnou, ale také
kolektivu kulturního střediska. Pořád jsem kolem sebe
měla nějaké další ochotné ruce,“ dodává aranžérka.
Zámecké výstavy betlémů a krajky (L. Jagošové ji v arkádách aranžovala v době jarního lockdownu) nejsou
první veřejná produkce Lenky Jagošové, určitě jsou
ale největší. Mluví o nich jako o výzvě vytvořit pro lidi
radost na míru v tak krásném a specifickém prostoru.
Moravské řezbované betlémy si v arkádách holešovského zámku můžete prohlédnout denně od 9 do
19 hodin až do 7. ledna. Zavřeno bude pouze na Štědrý
den. Výstava je zdarma.
Mgr. Dana Podhajská
foto: Dana Podhajská, Hana Helsnerová
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Dar společnosti Billa je zrealizován – obnoven je ovocný sad B
Projekt obnovy historického zámeckého sadu
v Holešově byl zpracovaný na základě neuspokojivého
zdravotního stavu většiny stromů, který způsoboval
postupný rozpad historicky a pomologicky významného sbírkového sadu a zároveň může ohrozit bezpečnost
návštěvníků. Velmi časté byly rozsáhlé infekce kmenů
a větví, dutiny a výletové otvory narušující stabilitu
stromů, velmi časté bylo jmelí, které představovalo
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
vycházel z dostupných historických podkladů a také

sadu byly navrženy odrůdy jabloní a doplňkově hrušní,
ve východní části jsou vysazeny jabloně, hrušně, třešně a švestky. Ve východní i západní části zároveň došlo
k odběru roubů z hodnotných starých odrůd stromů,
které po naroubování na vysazené podnože byly pokáceny. Uprostřed sadu byl umístěn 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.

Plánek sadu z roku 1750 a z roku 1775 (vpravo). Zdroj: Ing. Lenka Křesadlová, NPÚ

Sad je komponován v nově navrženém pravidelném rastru v 9 podélných a 27 příčných řadách
v dostatečné vzdálenosti od okolních stříhaných stěn.
V obnoveném sadu došlo také ke zvětšení navrhovaného sponu na 7x7m, oproti původním 5,5 m, 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, muselo se 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
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.
„Společnost Billa spustila projekt v rámci strategie
trvalé udržitelnosti, který koresponduje s její trvalou vizí
a cíli vedoucími k ochraně přírody v lokalitách, ve kterých provozuje své prodejny. Tento CSR projekt má za cíl
navracení ovocných stromů zpět do přírody, kde budou
sloužit veřejnosti k odpočinku, obnoví původní ráz krajiny, přispějí k ekologické stabilitě území a pozitivně zlepší
mikroklima.“ Město se se svým unikátním záměrem do
tohoto projektu přihlásilo a uspělo. Oslovilo ateliér LIST,
konkrétně Ing. Alenu Vránovou, která je autorkou našeho generelu zeleně a mohla tak s dostatečnou znalostí
potřeb našeho města vypracovat skvělý a unikátní projekt na konkrétní lokalitu.

z inventarizace ovocných odrůd provedené Ing. Stanislavem Bočkem v roce 2005 a fimou Safe Trees v roce
2017. Sad je součástí památkově chráněného objektu, postup obnovy byl tedy konzultován s Národním
památkovým ústavem v Kroměříži, kde byl doporučen plán obnovy sadu. Celková koncepce byla 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 nacházela většina neperspektivních a havarijních
stromů, byla 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 byly ponechány hodnotné a perspektivní stromy
a je zde realizována dosadba v dostatečné vzdálenosti
od stávajících dřevin. V nově obnovené západní části
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v holešovské zámecké zahradě

Ve výběrovém řízení zvítězila firma pana Víta
Orlovského s částkou 2.052.813,40.Kč. Zastupitelstvo
města následně svým usnesením schválilo přijetí daru
od společnosti Billa a realizace mohla začít. Nejprve
byly odebrány rouby, které byly naroubovány v ovocných školkách pana Stanislava Bočka. V lednu 2021
byly zahájeny vlastní práce v terénu, které však byly po
třech dnech prací na základě podnětu České ornitologické společnosti Českou inspekcí životního prostředí
předběžným opatřením zastaveny. Obnova pak mohla
být dokončena až nyní na konci roku po prověření celého povolovacího procesu krajským úřadem.
Velké poděkování patří všem zúčastněným od
duchovních tvůrců díla z atelieru List- Ing. Vránové, MgA. Lukáši Vránovi, který je autorem altánku,
Ing. Lence Křesadlové z nár. pam. Ústavu v Kroměříži

a její kolegyni Ing. Michaely Leté, která byla přítomna
realizaci, panu Vítu Orlovskému jako dodavateli díla
a samozřejmě našemu dárci společnosti Billa.
Díky nim se tak podařil zrealizovat jedinečný záměr města, jakým byla 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 bylo celkem 167 ks stromů za
použití 105 různých ovocných odrůd, z toho 79 historických odrůd jabloní, 19 odrůd hrušní, 4 odrůdy
švestek a 3 odrůdy třešní.
Znovu vysazeny byly 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.
Mé poděkování patří samozřejmě i kolegům, kteří se na akci podíleli, nejvíce pak správě nemovitostí,
ale i všem ostatním odborům, kteří se k projektu vyjadřovali. Výsledek našeho společného úsilí je jedinečný
a věřím, že jej nejvíce ocení budoucí generace. Vždyť
sad by jim měl sloužit další desetiletí.
S použitím materiálů Ing. Aleny Vránové
Ing. Pavel Karhan, místostarosta
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Sázení stromů se skauty
Na začátku listopadu se uskutečnil holešovskými skauty dlouho plánovaný projekt, který měl za cíl
seznámit se se skauty z okolí a společně s nimi splnit
heslo „Sloužím“ vysázením nových stromků. V sobotu
v osm hodin ráno se sešli roveři (skauti a skautky od
15 do 25 let) z Holešova, ale taky ze Zlína a z Valašského Meziříčí, aby společně trochu pomohli naší planetě
a doplnili zámeckou zahradu města Holešov o celkem
25 stromů, které pro nás zajistilo město Holešov. I přes
zimu, která nebyla zrovna příjemným společníkem při
kopání jam na stromky, si to všichni skauti užívali a byli
rádi, že se učí zase něco nového. Jak se říká – s úsměvem jde všechno líp – a tak byla práce za pár hodin
hotová a skauti se mohli jít trochu ohřát do skautské
klubovny. Projekt tím ale nekončil! Následovala spousta dalšího programu, který měl za cíl se mezi sebou seznámit, nasdílet si naše skautské zkušenosti, ale taky
se pobavit, zamyslet se nad našimi hodnotami a naučit

se něco nového. Dovolím si říct, že jsme si to všichni
moc užili a doufáme, že bude ještě příležitost se potkat
a něco podobného zopakovat. Nově zasazené stromky
můžete vidět při procházce v okolí zámecké hvězdárny.
Alžběta Poláková
junak.zholesova.cz

Poděkování
Velké poděkování patří holešovským skautům za brigádu, kterou uspořádali v sobotu 13. 11. 2021. V aleji doplnili 25 ks uschlých nebo vandaly vylámaných habrů. Dodali práci a kůly ke stromkům. Samotné stromky dodalo město Holešov. Na jejich práci dohlédl pan Oral ze správy nemovitostí a údržby zeleně.
Skauti se navíc zavázali, že o stromky budou pečovat a hlídat je.
Za příkladnou spolupráci jim jménem města děkuji.
Pavel Karhan, místostarosta
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Prvňáčci na 1. ZŠ už mají vlastní Slabikáře Hrajeme si na 1. ZŠ
V pátek 3. prosince a v následující pondělí byli žáci
3. - 5. tříd 1. ZŠ svědky zajímavých úkazů. Ve škole přímo
ve třídách hořelo, vznášely se odpadkové pytle a létaly
rakety z odpadových ruliček od kuchyňských utěrek.
Ptáte se, proč to všechno? Přijel k nám do školy popularizátor fyzikálních pokusů z Olomouce pan Mgr. Radek
Chajda. Velmi strhujícím způsobem přiblížil žákům principy létání různých typů zařízení. Umožnil jim zábavnou
formou pochopit některé fyzikální zákonitosti a na závěr
si všichni mohli vyrobit svůj létající předmět.
Stejné akce pod názvem HRAVÁ VĚDA budou probíhat i na dalších dvou holešovských školách, podporují
kreativitu, polytechnické a přírodovědné kompetence
žáků a jsou hrazeny z rozpočtu MAS.
J. Růžičková

Sledujte nás na webu
a sociálních sítích
www.holesov.cz, www.holesov.info
www.facebook.com/holesov
www.facebook.com/MKSHolesov
www.facebook.com/
MuzeumGalerieHolesov
www.facebook.com/
Knihovna-Holešov-114478071956117
- město #cityholesov
- zámek #zamekholesovofficial
- MIC #visitholesov
- knihovna #knihovnaholesov

Nabízím doučování ČJ všem věkovým kategoriím, přípravu na přijímací zkoušky i na maturitu.
Výuku FJ a RJ. Možnost výuky i v místě vašeho
bydliště. Mobil 739 680 639.
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Den Slabikáře na 2. ZŠ
Jako by to bylo včera, kdy žáčci z 1. A poprvé usedli do školních lavic. Téměř tři
měsíce se prokousávali prvními písmenky, která začali skládat do slabik a nakonec
do prvních slov. Rozloučili se s Živou abecedou a těšili se na svou první knížku – Slabikář.
Proto jsme si na 1. prosince 2021 pozvali rodiče, abychom jim předvedli, co jsme se
naučili a dokázali jim, že si Slabikář zasloužíme.
Prvňáci nejdříve museli složit slib, že budou pravidelně číst, a potom přistoupili
k samotnému obřadu – pasování na čtenáře a čtenářku. Před všemi rodiči úspěšně
přečetli slabiky a slova. Za odměnu od deváťáků, svých „strážných andělů“, dostali vytoužený Slabikář.
K této slavnosti jim maminka Valinky Zicháčkové donesla vlastnoručně vyrobený
zákusek v podobě mini nanuku z čokolády. Na každém bylo počáteční písmeno jejich
jména. Děti si úspěšně poznaly ten svůj a s chutí se do něj pustily. Moc děkujeme.
Slavnost se vydařila, což ocenili nadšení prvňáčci i jejich rodiče, kteří si tuto slavnostní chvilku užili společně s dětmi.
Za spokojené prvňáčky Mgr. Veronika Lejsková

Carving – vyřezávání z ovoce a zeleniny (2. ZŠ)
V úterý 16. 11. 2021 mohli žáci 4. a 5. ročníku sledovat, jak vzniká z obyčejného jablka růžička nebo květ
rostliny, která možná ani neexistuje. Povídání o svém
koníčku připravil pro žáky pan Martin Ballnér. Beseda
začala ukázkami z praxe a fotkami výrobků, které pan
Ballnér začal vytvářet už před sedmi lety na Střední
škole hotelové a služeb v Kroměříži. Přes ukázky nářadí
potřebných pro tuto činnost a dvou čerstvých výrobků
pro dnešní den jsme se dostali k dotazům kluků a děvčat
z obou tříd, které povídání zaujalo.
V závěru se všichni mohli podívat, jak prakticky
vzniká umělecký výtvor z obyčejného jablka. Výhodou je, že všechny odpadky či odřezky jsou jedlé, a tak
můžeme při práci i ochutnávat. Velké poděkování patří
Martinovi Ballnérovi nejen za přípravu povídání o tomto
tématu a ukázky vyřezávání, ale především za čas, který
věnoval našim žákům. Možná to pro ně bude inspirace
pro trávení volného času nebo pro výběr budoucího povolání.
Mgr. Z. Ballnér

Sebehodnocení prvňáčků (2. ZŠ)
Letošní prvňáčci ze třídy 1. B si zkusili poprvé sebehodnocení. Měli namalovat obrázek, který by vyjadřoval, jak se jim ve škole daří a zda do školy chodí rádi.
Děvčata to pojala „po holčičím“ a vznikly obrázky plné
srdíček, jedniček, kytiček a žabáčků. U chlapců se pro-
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jevil technický talent a kreslili naši školu, do které rádi
chodí, nechyběly jedničky a také vlastenecké rysy ve
formě vlajek.
Podle slov prvňáčků chodí do školy rádi, líbí se jim
tu, rádi pracují na úkolech a my učitelé a rodiče víme,

že si pomalu tvoří první pracovní a sociální návyky. Ráda
bych poděkovala všem rodičům za spolupráci, neboť jen
ve spojení rodič – učitel – dítě jsme schopni dítě vést
a rozvíjet.
Mgr. Petra Přikrylová
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Ve škole jsme pekli štrúdl (2. ZŠ)
V rámci výuky Pracovních činností jsme v 5. A vyzkoušeli na začátku listopadu upéct jablečný závin. Z listového těsta se prý povede každému, ale věřte, že to bylo
napínavé až do konce. Rozválet těsto, nastrouhat jablka,
nesníst dopředu všechny rozinky, nepřesladit a správně
zavinout, to všechno bylo pro kluky a holky jednoduché, když jsme se na hodinu připravovali. Při akci samé
už začaly vznikat drobné problémy, které jsme ale díky
naší paní asistentce hravě zvládli. Nakonec bylo nejtěžší
nesníst náš dezert příliš brzy, abychom si nespálili naše
mlsné jazýčky. Dnes už páťáci mohou přípravu štrúdlu
téměř vyučovat.
Mgr. Z. Ballnér

Svatý Martin (2. ZŠ)
Druhý listopadový týden se pro prvňáčky v 1. B nesl
ve znamení svatého Martina. Žáci si poslechli legendu
o svatém Martinovi, seznámili se s pranostikami k tomuto dni, trénovali grafomotorická cvičení v podobě
světýlek a kouře z komína, kreslili “bílou peřinu”, vyráběli podkovičky pro štěstí a nechyběla ani ochutnávka
svatomartinských rohlíčků.
Mgr. Petra Přikrylová

Svatý Mikuláš a jeho družina navštívili děti v 2. ZŠ
Páteční cinkání zvonečků a rachocení řetězů předznamenalo, že po roční přestávce se v naší škole opět
procházel se svou početnou družinou čertů a andělů svatý Mikuláš. Se svou velkou knihou hříchů, ale i pochval,
navštívil děti na prvním stupni. Měl spoustu práce, aby
udržel pekelníky na svých místech. V každé třídě se totiž
našel nějaký ten hříšník nebo hříšnice. Ale kdo má s Mikulášem zkušenosti, ví, že z prohřešků se může vyvázat
písničkou, básničkou a slibem, že se do příště polepší.
Na své si přišli i nebeští andělé, kteří nešetřili pochvalou
a rozdali laskominy mlsným dětským jazýčkům. Chránili
také děti před odnesením do pekla.
I letos se velmi pečlivě na roli Mikuláše a jeho pomocníků připravili naši deváťáci. Jejich kostýmy a masky
působili opravdu věrohodně. Patří jim tedy poděkování
za důstojné zhoštění se této úlohy a také všem dětem za
odvahu a trpělivost při čekání, kdy otevře Mikuláš dveře
právě v jejich třídě.
2. ZŠ
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V přípravné třídě se dětem daří
Ve středu 1. září 2021 usedli do lavic 3. Základní
školy v Holešově nejen žáci 1. – 9. ročníku, ale nově také
dvanáct žáků přípravné třídy. Těmto žákům byl udělen
odklad povinné školní docházky a naším cílem je, jak už
z názvu třídy vyplývá, systematicky je připravit na vstup
do 1. třídy.
Žáci přípravné třídy se od září aktivně začlenili do
chodu školy. Velmi rychle se adaptovali na nové prostředí a týden od týdne se zlepšují ve všech vzdělávacích oblastech. Největší pokrok se ukazuje v rámci sebeobsluhy
a hygieny, konkrétně ve školní jídelně.

V dopolední i odpolední činnosti jsou aktivní, denně
rozvíjejí své sociální a komunikační dovednosti, umí pozdravit, poděkovat, poprosit, zvyšují svou úroveň hrubé i
jemné motoriky. Zaměřujeme se také na zrakové a sluchové vnímání, řečovou vyspělost, nezapomínáme ani
na prostorovou a pravolevou orientaci, grafomotoriku
či matematické představy.
Děti se čím dál lépe soustředí na danou činnost, dokončují, co započaly, mají radost ze své práce a začínají
si uvědomovat rozdíl mezi povinností a hrou. Na závěr
každého dne dokáží zhodnotit, co se jim líbilo i nelíbilo,

co se jim povedlo či nepovedlo, dokáží slovně vyjádřit své
pocity a prožitky.
I přesto, že máme před sebou ještě spoustu práce,
aby byl vstup do školy bezproblémový, je důležité, že se
děti těší nejen do přípravné třídy, ale také na to, až budou
se svou novou aktovkou chodit do 1. třídy. Jsme potěšeni,
že díky přípravné třídě se žáci cítí skoro jako školáci, jsou
motivovaní, učí se s chutí, chtějí objevovat a případné
problémy vyřešit svým úsilím.
Mgr. Radka Krejčí
třídní učitelka přípravné třídy

Chutě školní jídelny 3. Základní školy
S koncem kalendářního roku přichází čas na ohlédnutí se a krátkou rekapitulaci uplynulých měsíců. Jak se
nám dařilo ve školní jídelně? Krásně zbarvené listy, dozrávající ovoce, vyřezávané dýně, to vše patří k atmosféře podzimu, kterou se nechala školní jídelna 3. Základní
školy inspirovat právě v tomto období.
Po startu školního roku si připravily zaměstnankyně
školní jídelny upravený podzimní jídelníček, do kterého zařadily například dýni, lilek, zelí, hříbky, cuketu, jablka nebo
červenou řepu, tedy potraviny typické právě pro podzim.
V pochmurných dnech podzimních prázdnin se paní
kuchařky věnovaly sebevzdělávání a zúčastnily se "Akademie kuchařů", semináře zaměřeného na agroplodiny.
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Celá akce probíhala ve spolupráci s odborníky přes luštěniny a rýži. Své nově získané zkušenosti a nápady pak
postupně zařazovaly a stále zařazují do jídelníčku s vírou,
že se podaří zaujmout chuťové buňky strávníků.
Závěr podzimu ve školní jídelně patřil původem anglosaskému lidovému svátku Halloween. V tento den se podávala dýňová polévka se smetanou a smaženým hráškem,
nabídli jsme na výběr z kuřecího stehna, chlupatého knedlíku, červeného zelí nebo z Kutii, sladkého pokrmu z bulguru a sušeného ovoce. Na pití byl připraven rakytníkový elixír
a vše bylo doplněno strašidelnou výzdobou školní jídelny.
V adventním čase se nezapomnělo na slib strávníkům o zařazení nejoblíbenějších jídel podle výsledků

ankety, která mezi nimi proběhla v minulých měsících.
Během prosince tak byla připravena například čertovská
rajská omáčka s masovými koulemi a knedlíkem, Mikulášský zdravý hamburger nebo velmi oblíbené palačinky.
Jsme moc rádi, že i přes nelehkou a stále se měnící
situaci můžeme strávníkům školní rok zpestřit aktivitami
školní jídelny a pevně věříme, že budeme mít možnost
takto pokračovat i v dalších měsících.
Za celou školní jídelnu všem strávníkům děkujeme
za spolupráci, přejeme krásné Vánoce a především hodně
zdraví v novém roce.
Ing. Ivana Vaculíková
vedoucí školní jídelny 3. ZŠ Holešov
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Vánoční hvězdy pomáhají
Vánoční doba už tradičně bývá spojená s obdarováváním. Kromě touhy udělat radost svým nejbližším, se v mnohých z nás objevuje i přání pomoci těm, kteří to mají v životě složitější. A když jde o děti, není snad nikoho, kdo by si nepřál, aby právě ony mohly
prožívat život bezstarostný a plný radosti. Když však vstoupí do života vážná nemoc, je
bezstarostnost rázem pryč. V takových chvílích je podpora celé rodiny, přátel, známých,
spolužáků a v neposlední řadě i nás, pedagogů, stejně důležitá jako samotná léčba.
A proto, když jsme se v naší škole dozvěděli o možnosti zakoupit si vánoční hvězdy
v rámci charitativní akce sdružení Šance, které podporuje těžce nemocné děti ve Fakultní nemocnici Olomouc, neváhali jsme a hvězdy jsme si zakoupili. Je to jen drobnost,
kterou jsme mohli pro děti udělat, mnohem důležitější je však symbolika tohoto počinu.
Podpory, lidské sounáležitosti a lásky není nikdy dost. A tak, až v našich domovech i srdcích zavládne pokoj a klid vánočních dní, snad nás pohled na červenou krásu květů vánoční hvězdy pohladí po našich duších a připomene nám to, co je v životě nejdůležitější.
Mgr. Zita Nováková
vyučující 3. ZŠ Holešov

Malé špičky aneb umění v nás
Ve dnech 26.-28. listopadu 2021 se v Brně uskutečnil
šestý ročník mezinárodní taneční soutěže Na špičkách.
Jedná se o soutěž, která si získala mezi tanečníky velký
respekt. V porotě vždy zasednou vyučující z taneční konzervatoře Brno a rovněž tanečníci, působící v brněnském
Mahenově divadle.
Letošní ročník proběhl po dvou letech za mimořádných protiepidemiologických opatření, která byla všemi
účastníky respektována beze zbytku: všichni byli velmi
rádi, že se může opět tančit…

Holešovské tanečnice z Tanečního Studia JL, z.s. do Brna
odjely se třemi choreografiemi ve třech kategoriích: Me and
Her - duo do 12-ti let, Blue World - skupina do 12-ti let a trio
Pavoučci do 9-ti let. První dva soubory soutěžily v sobotu, trio
absolvovalo své vystoupení v neděli. V konkurenci 500 tanečníků se duo a skupina umístili na vynikajícím 6. místě; trio Pavoučci uchvátilo předvedeným výkonem celou porotu a nakonec získalo vynikající druhé místo v konkurenci 350 tanečníků.
Všem účastníkům tanečního klání děkujeme za skvělé výkony a za vzornou reprezentaci našeho města.
Jana Lochmanová
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Máme mistry světa!!!
Během podzimních měsíců úspěšně soutěžili žáci
naší školy na vrcholných soutěžích v benchpressu - tlaku
na lavici a své tažení korunovali až na mistrovství světa
světovými tituly. Pojďme ale popořádku. V září proběhlo
mistrovství České republiky v benchpressu v Trutnově,
kde SKP Holešov a naši školu reprezentovali žáci Šimon
Vacek, Oldřich Vohnout, Tadeáš Zapletal (všichni 2. A),
Marek Kratochvíl, Filip Losert (oba 4. D) a Filip Prchal (4.
B). Svou poctivou přípravu všichni zúročili ve výborné
výsledky a kromě Šimona Vacka všichni získali titul mistra ČR ve své váhové a věkové kategorii.
V absolutním hodnocení všech dorostenců bez rozdílu váhy se v přepočtu na body nejlépe umístil Marek Kratochvíl na 2. místě a Filip Prchal na 4. místě. Svými výkony
si tito borci zajistili start na říjnovém mistrovství světa.
Poslední říjnový týden proběhlo toto mistrovství světa v silovém trojboji, dřepu, mrtvém tahu a benchpressu federace GPC v polské Lodži. Pod hlavičkou
Sportovního klubu policie Holešov a české reprezentace
se této akce zúčastnili kromě uvedených dvou závodníků

ještě naši letošní jarní maturanti Iveta Mikesková a Petr
Bartošík (oba z bývalé 4. A). Všichni soutěžili v disciplíně benčpres. Po náročné tréninkově přípravě jsme měli
dobré vyhlídky na solidní umístění, protože všichni měli
zkušenost již z loňského mistrovství Evropy, kde nám
zacinkalo několik medailí.
Odjezd do Polska byl naplánován na pátek 22.
10., po příjezdu proběhlo vážení a prohlídka závodiště.
Poté jsme již netrpělivě očekávali sobotní start soutěže.
Nejdříve soutěžily dívky a ženy a k překvapení všech se
hned při startu první soutěžní skupiny stala mistryní
světa Iveta Mikesková v kategorii dorostenek do 60 kg
výkonem 60 kg. Tento úspěch nabudil ostatní závodníky
a titul mistra světa získal mezi dorostenci v kategorii do
67,5 kg Marek Kratochvíl výkonem 125 kg, dále mezi
juniory zvítězil v kategorii do 82,5 Petr Bartošík výkonem 152,5 kg a stříbrnou medaili získal v dorostenecké
kategorii ve váze do 60 kg výkonem 105 kg Filip Prchal.
Úspěšně si vedli naši závodníci i v celkovém hodnocení bez rozdílu vah - druhé místo mezi všemi dorosten-

kami obsadila Iveta Mikesková a stejné umístění mezi
všemi dorostenci vybojoval po přepočtu na body i Marek Kratochvíl. Oba dva si odvezli z polské Lodže krásné
ceny za umístění v absolutním pořadí. Iveta Mikesková
navíc soutěžila i v disciplíně mrtvý tah, kde obsadila ve
své kategorii do 60 kg výkonem 95 kg 3. místo a získala
bronzovou medaili.
V Polsku v dresu SKP Holešov navíc soutěžili další závodníci, kteří nejsou žáky naší školy, ale trénují v prostorách posilovny školy a vedli si také výborně - v disciplíně
dřep se stal mistrem světa v kategorii dorostenců do 100
kg Jan Kolář, který výkonem 210 kg překonal český rekord, další titul mistryně světa získala mezi dorostenkami Pavlína Šedá ve dřepu výkonem 107,5 kg v kategorii
do 82,5 kg a navíc přidala stříbrnou medaili za soutěž
v celém silovém trojboji.
Všem úspěšným reprezentantům patří dík za super
výsledky a stejně tak realizačnímu týmu trenérů ve složení Vladislav Doležel a Daniel Kolář.

Úspěšné mažoretky hodnotily uplynulou sezónu

LE

w

w

Holešovské mažoretky stojí už dlouhou dobu na pomyslném vrcholu a dlouhodobě naše město velmi dobře
reprezentují. Patří jim za to poděkování i přání toho

nejlepšího včetně pořádné dávky štěstí při sportovních
událostech do budoucích let.
Hana Helsnerová
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Většinou se mažoretky Lentilky scházejí každý rok,
ale tentokrát se sešly, aby společně vyhodnotily sezónu,
která kvůli pandemii trvala roky dva. Navzdory koronaviru však při svých trénincích nepolevily a poctivě se
připravovaly i při distanční formě. To všechno přineslo
své ovoce a holešovské Lentilky jsou letos nejúspěšnější
z celé ČR. Přivezly si spoustu medailí ze sól a duí, sklidily
úspěch na Poděbradském poháru a jako vyvrcholení pilné snahy si přivezly zlato z Mistrovství Evropy.
Za vzornou reprezentaci poděkoval starosta Rudolf
Seifert, který úspěšným mažoretkám předal finanční
dar ve výši 10 tisíc korun od města Holešov. Následovalo
děkování trenérek svým svěřenkyním a na oplátku děkovala děvčata svým trenérkám.

olesovt

v.

22 | holešovsko

www.holesov.cz

SPORT

Večer bojovníků 8
venské MuayThai Asociace a přivezl stříbro z evropského
turnaje WFC. Poprvé v historii se domácím povedlo mít
na domácí akci stoprocentní bilanci a všichni čtyři vítězí. Vítězství Tomáše Vašíčka je o to cennější, že se svými
dvanácti zápasy na kontě čelil mnohem zkušenějšímu
soupeři z Muay Thai Brno, který má ve své zápasnické bilanci třicet pět zápasů. Akce se nadmíru vydařila, atmosféra při zápasech byla tradičně skvělá, za což patří velký
dík divákům. Další poděkování směřuje městu Holešov,
za dlouholetou podporu. Děkujeme.
Mgr. Petr OSOKIN,
trenér Rednecks gym Holešov
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klub Rednecks gym startovali tři nováčci Jan Sedlář,
Jan Kříž a Tomáš Pazdera. V profesionálním zápase se
po dvouleté přestávce objevil domácí Tomáš „Juniorko“
Vašíček, který v minulosti získal titul šampióna ligy Slo-

S

5. listopadu proběhl na Holešovském zámku již
osmý Večer bojovníků. I přes covidové dopady, měl solidně zaplněný Velký sál možnost, sledovat celkem dvanáct
zápasů podle pravidel K1 a thajského boxu. Za domácí

olesovt

v.

Úspěch holešovského juda
Letošní ročník byl opět ve znamení covidových omezení a to se přeneslo i do našeho sportu. Přípravné i kvalifikační turnaje pro účast na přeborech České republiky,
se na plno rozběhly až v září a tak každý víkend byl turnaj
nebo soustředění. To představovalo velké nároky na fyzickou kondici, čas i psychiku mladých sportovců. Velkým
zatížením si prošel i realizační tým, kdy zajištění přípravy
bylo náročné nejen časově, ale i finančně.
Vrcholem sezony byl listopadový přebor České republiky žáctva do 15 let v Jablonci nad Nisou. Tomu však
předcházela zkrácená, dvoukolová, kvalifikace v krajských
soutěžích, kde si postup zajistil pouze vítěz kategorie.
To se z našich závodníků podařilo pouze Aleně Jindrové
v kategorii do 13-ti a Monice Jindrové v kategorii do 15 ti
let, když v krajských soutěžích ani v jednom zápase neprohrály. Neporazitelnost v kraji si tak drží již třetí rok v řadě.
V říjnu se pak zúčastnily mezinárodního turnaje
Olympijských nadějí ve Frýdku Místku, kde Alena své zápasy vždy ukončila předčasovým limitem a odvezla si zlato a Monika dvakrát okusila hořkost porážky a brala bronz.
Následovalo soustředění v Mikulově a vrchol sezony „republika“ v Jablonci nad Nisou. Alena své zápasy absolvovala v sobotu a bohužel svým výkonem trošku zaostávala,

přesto sedmé místo je úspěchem. Monika nastoupila v neděli a soustředěným výkonem nedávala soupeřkám moc
prostoru. Zápasy končila nádhernými hody. Svůj pohár
hořkosti si vypila jedinou porážkou v semifinále, kdy šel
zápas do prodloužení. Své soupeřce, pozdější vítězce, těsně podlehla. Byla tak odsouzena prát se „pouze“ o bronzovou medaili. Po minutě tento zápas ukončila krásně provedenou technikou soenage,
když soupeřku poslala
tvrdě k zemi. Třetí místo je
tak skvělým rozloučením
s úspěšným působením
v SKP. Od nynějška děvčata startují v novém klubu
Orel judo Holešov.
Nutno říci, že celá letošní příprava byla náročná
a bez podpory města Holešov s osobním přispěním
pana starosty Rudolfa Seiferta a místostarosty Pavla
Karhana a z SKP Daniela
Koláře, těžko realizovatelná.

Rok 2022 bude pro holky „adaptačním“ ve vyšších
věkových kategoriích a spolu s ostatními mladými judisty
z Orla věřím, že i novou sezónu společně úspěšně zvládneme a pomůžeme zejména začínajícím sportovcům k jejich
prvním judistickým úspěchům pod křídli Orla. 		
Luboš Jindra
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Kite TEST DAY v Holešově
V sobotu 4. 12. se v Holešově konal historicky první oficiální TEST DAY, který pořádal spolek Kiteboarding
Holešov.
První termín byl vypsán na sobotu 20. 11., ale jelikož v tento termín nebyla přízeň počasí a ani větru, který
ke kitingu neodmyslitelně patří, byl termín přesunut na
4. 12. a dva dny předem padlo rozhodnutí v rámci předpovědi počasí, že sobota platí.

Na testovacím místě si účastníci mohli půjčit a vyzkoušet KITEwingy značky NAISH, Flysurfer a kity různých velikostí od značky Flysurfer. Dále byl na místě připraven stan, kde si účastníci i lidé z veřejnosti mohli dát
svařáček či klobásku a podívat se, popovídat si s námi
o Kiteboardingu, vybavení atd.
Sobota nám vyšla krásně, vítr foukal po celý den
a v průběhu dne se na TEST DAY vystřídalo okolo 20 ak-

tivních příznivců kiteboardingu, včetně dětí. A dokonce
za námi dorazil pár až ze vzdálených Českých Budějovic.
Těšíme se na Vás zase příště a chtěli bychom velmi
poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, jejím účastníkům a Zlínskému kraji, který nám tuto akci umožnil
uspořádat.
A samozřejmě sponzorům: Kiteboarding.cz, Flysurfer, město Holešov, RAAB Computer s.r.o., HP pivo

vždy nastupovali mladí hráči, kteří ještě neměli zkušenosti s divizním fotbalem. Věkový průměr našeho týmu
je zhruba 22 let. Což pro některé bylo hodně obtížné,
neboť přišli teprve z kategorie dorostů. I tak ale výkony
nebyly špatné. Chybělo nám v několika zápasech malinko sportovního štěstí. Pevně věříme, že po novém roce se
vše obrátí v náš prospěch a opustí nás i zmíněná marodka. Velký dík patří jak všem hráčům, tak hlavně i vedení
klubu, které preferuje hráče odchované klubem a dává
šanci a možnosti mladým hráčům. Na závěr chceme ur-

čitě poděkovat fanouškům, kteří vždy vytvořili krásnou
atmosféru a doufáme, že je v jarní části odměníme dobrými výsledky a pěknou hrou už i s uzdravenými hráči.

SFK ELKO - MUŽI
Po čtyřech letech Holešov opět vstoupil do divize.
Soutěžní ročník 2021/2022 jsme nezačali nijak špatně.
Bohužel na výsledcích se hodně podepsalo velmi četné
zranění - jak klíčových hráčů (Patrik Polomík, David Pavelka) tak i ostatních. Celou podzimní část jsme bojovali
se soupeřem a i velmi početným množstvím zranění.
Díky tomu jsme každý týden museli sestavu složit dle
možností a nedařilo se nám odehrát byť jen dva zápasy
po sobě se stejnou sestavou. Další menší překážkou bylo
to, že mimo hráčů, jako je Janalík, Čep, Charuza, Křenek

Všem našim fanouškům přejeme krásné
a ničím nerušené vánoční svátky, bohatého Ježíška
a do nového roku zdraví, štěstí a s dobrou náladou
se těšíme na viděnou. SFK ELKO Holešov

Mladší přípravka – SFK ELKO Holešov
Soutěžní část fotbalové sezóny mladších přípravek
má sice zimní přestávku, ale tréninková příprava pokračuje i nadále. Pondělní a středeční tréninky probíhají
v tělocvičně 3. ZŠ, páteční pak na umělé trávě také na
hřišti 3. ZŠ.
Začátkem listopadu jsme se zúčastnili prvního kola
fotbalového turnaje Starez Cup 2021 v brněnských Ivanovicích. Turnaj, který je určený pro ročníky narození 2013, je
rozdělen do tří kol a pořádá jej tamní Fotbalové centrum
Brno v nově postavené nafukovací hale. V prvních kolech
proběhnou zápasy ve dvou rozlosovaných skupinách, ze
kterých pak vždy první 3 týmy postoupí do finálové části,
která je naplánovaná na březen 2022. Turnaje se účastní
celkem 14 týmů z Brna a okolí.
Turnaj je dobře připraven a podle ohlasů dětí víme, že
se jim velmi líbí. Je to pro ně něco nového – nové prostředí,
bouřlivá atmosféra během zápasů, jiné týmy, než se kterými běžně hráváme v rámci okresních a krajských soutěží. Po
5 zápasech prvního kola naší skupiny je naše družstvo na
postupovém 2. místě, a to se stejným počtem 13 bodů jako
vedoucí FC Medlánky, pouze o horší skóre. Našimi nejlepšími
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střelci jsou průběžně Štěpán Skotek se 17 brankami, Radovan Chytílek s 5 a Vojtěch Paštěka se 4 brankami.
Děkujeme klubu SFK ELKO Holešov a všem rodičům za
podporu, a to zejména v této složité době, a přejeme všem

klidné prožití Vánoc a mnoho zdraví, osobních i sportovních úspěchů v roce 2022.
Trenéři Bob a Radek

Turnaj Starez Cup 2021, Brno

www.holesov.cz

TYMY / SPOLEČNOST

Kouzelné putování za Mikulášem zavedlo děti
do zámecké zahrady
Již 6. rokem pořádalo SVČ TYMY Kouzelné putování za Mikulášem. Také kvůli letošní situaci jsme museli
tuto akci uskutečnit v jiném formátu. Putování začalo
v podloubí holešovského zámku, kde děti přivítal andílek, který jim také zazvonil na cestu. Dobrodružství začalo, když se dětem otevřela kouzelná vrata a vstoupily
do večerní osvětlené zámecké zahrady.
Nejdříve na ně čekali čertíci, kteří se střídali s andílky. Na každém stanovišti měly děti úkol – například
přejít po žebříku, přiložit čertům uhlí do kotle, naučit
se básničku a zatancovat si s andílky. Tyto úkoly děti
přivedly až k Mikuláši, který je společně s Andílkem

a čertíkem odměnil za jejich snažení. Děti Mikuláši zazpívaly písničku nebo přednesly básničku a za to dostaly
ještě sladkou odměnu. Kouzelné putování se i letos přes
všechna opatření velmi vydařilo. Dětem zářily oči a byly
plné očekávání.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili, dětem
patří velké poděkování za zvládnuté úkoly a rodičům děkujeme za to, že respektovali všechna opatření a také,
že děti předem na akci nahlásili.
Velké poděkování patří MKS, Marcelovi Pospíšilovi
a všem dobrovolníků, kteří se akce zúčastnili.
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
20. 12. Šplh na laně – sportovní odpoledne bude
doplněno o ukázku vhodných cvičení
30. 12. Noční pochod pro prales – sraz ve 14 hodin
Obecní úřad Rusava, trasa: Rusava – Hostýn – Rusava (10km), dobrovolný účastnický příspěvek bude
poukázán na transparentní účet společnosti Green
Life zabývající se záchranou pralesů na Sumatře.
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2022:
7.1.2022 Klub deskových her – od 16 hodin v TYMY
10.-15.1.2022 1. Finský týden – připravuje finská
dobrovolnice EDS – Jenni – více info na FB
12. 1. 2022 Novoroční turnaj v kulečníku pro mládež
13-18 let – od 16 hodin
13. 1. 2022 Novoroční turnaj v bowlingu
13. 1. 2022 Centrum preventivní medicíny
14. 1. 2022 Klub deskových her – od 16 hodin
15.1. 2022 – Novoroční sportování s Viktorem
19. 1. Turnaj v šachách pro začínající šachisty
21. 1. 2022 Klub deskových her
22. - 23.1. 2022 Rodinná putovní hra
26. 1. Muzicírování v čajírně – od 17 hodin
28. 1. 2022 Klub deskových her
28.– 29. 1. 2022 Lednové noční deskohraní
29. - 30. 1. 2022 Rodinná putovní hra
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU
Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně
s kvalifikovanými instruktory lyžařské školy ESKIMÁK.
Předpokládaný termín zahájení je 24. – 28. ledna
2022 (pondělí až pátek po vyučování). Výcvik bude
probíhat ve SKI areálu Troják. Předpokládaná cena
je 2.800,- Kč. Možnost zapůjčení lyžařského vybavení za příplatek.

Soutěž v obecní knihovně Martinice
Letos si poprvé naše knihovnice vymyslela pro své
milé malé čtenáře letní výzvu. Ta spočívala v tom, že děti
napíší nebo namalují, co se jim o prázdninách líbilo či
nelíbilo. V tu chvíli netušila, že děti jsou velmi soutěživé,
a tak se sešlo celkem 17 obrázků. Ty byly rozděleny do
3 kategorií školka, 1. - 2. třída a 3. - 5. třída. Také porotci posuzovali spravedlivě, ve všech kategoriích dali
vždy jeden hlas tomu obrázku, který se jim nejvíc líbil.
Porota byly děti, které chodí do knihovny, i paní učitelky zhodnotily krásná díla, tak i všichni návštěvníci naší
knihovny. Všem moc děkuji za velkou pomoc a spolupráci místní základní školy i školky.
Především chci poděkovat našim sponzorům za
dary, které věnovali do soutěže pro děti.
Knihovna Holešov, město Holešov, Česká spořitelna
Holešov, Všeobecná zdravotní pojišťovna Holešov, Zlínské infocentrum, Rádio Junior a také knihovna Martinice
a Obec Martinice.
Těším se na další krásné obrázky, vaši přízeň i spolupráci. Teta Renča
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak

ekolikvidace Vašeho autovraku

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz

Antigenní i PCR testování
v SVČ TYMY
testování – sadu pro odběr je nutné si vyzvedTel.: 603 447 PCR
040

nout předem, ideálně ve středu nebo čtvrtek, v pátek
ráno provést odběr a do 10 hodin doručit odebraný vzorek zpět do odběrného místa.
Antigenní testování – každé pondělí od 8 do 10
hodin a každý pátek od 15 do 16 hodin, vstup dvorem.
S sebou kartičku pojištěnce, občanský průkaz, respirátor.
V případě dotazů volejte: 734 358 562

O
LI

V

ekoli

Vy

A

Tel:

77

www

Koupím LES včetně
pozemku.
Taky smrkovou
kulatinu/kůrovec.
Tel.:
775 300 570
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Koupím tuto
ohýbanou stěnu

www.holesov.cz

INZERUJTE
V HOLEŠOVSKU

Tel.: 603 447 040

hana.helsnerova@
holesov.cz,
tel.: 774 359 921
26 | holešovsko
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INZERCE

OČNÍ OPTIKA STYLE
K multifokálním brýlovým čočkám
obruba do 2000 Kč ZDARMA

Holešov OC Irisovka (u Penny)

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU
úterý
středa
čtvrtek

9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30

13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

V jiný čas je vhodnější se objednat v našem obj. systému
na www.optikastyle.cz a zvolit si termín dle Vašich možností.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
U nás můžete uplatnit výhody na brýle z fondu FKSP
Přijímáme benefitní karty a poukázky
Nově máme v nabídce dětské okluzory ORTOPAD
Brýlová skla s filtrem proti modrému světlu z digitálních zařízení

Více informací na stránkách www.optikastyle.cz
nebo na tel. 774 734 400. Otevírací doba optiky:
po-pá 9-12 /13-17, so 9.00-11.00, Palackého 1860, Holešov.

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vychází 20. prosince 2021. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040.

Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172. Tisk:
TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají
jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01
Holešov. Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo
nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. Kontakt: Bc. Hana Helsnerová, tel.: 774 359 921,
e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz
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ZPRAVODAJSTVÍ

KULTURA · SPORT

HOLEŠOV TV
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

sledujte na:

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

HLEDÁME
*** posilu do našeho logistického týmu ***
v Holešově (DPP/DPČ)
Jsme společností, která se zabývá výrobou speciálních druhů folií pro architektonický
a automobilový průmysl. Tato folie slouží jako funkční mezivrstva, která poskytuje inovativní
řešení z vrstveného skla pro aplikace, které vyžadují předepsanou míru bezpečnosti, zvukovou
izolaci a ultrafialovou ochranu.
Co bude náplní Tvé práce


příprava exportních dokumentů pro přepravu



objednávání různých druhů přeprav



zpracování výrobních objednávek pro Cutting Table (specifické výrobní zařízení)



vyřizování exportních dokumentů u Hospodářské komory

Co od Tebe požadujeme


práci na PC jako běžnou rutinu



praxe v oblasti logistiky výhodou



znalost AJ jazyka výhodou



řidičský průkaz skupiny B



komunikujeme s celým světem - organizační a komunikační schopnosti



pracujeme v sehraném týmu - týmovost, samostatnost a flexibilita

Co Ti nabídneme


práci na 2 – 3 dny v týdnu, prozatím na dobu 6 - 8 měsíců



možnost domluvit se na DPP nebo DPČ (vhodné např. pro studenty/tky)



zaškolení na nové místo je samozřejmostí



přátelský pracovní kolektiv

Nástup
možný ihned nebo dle domluvy
Platové podmínky
na základě osobního jednání
Lokalita
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 516, 769 01 Holešov, Všetuly
Kontaktní informace
Personální oddělení – Jitka Žalůdková, tel.: 725 946 097, email: jitka.zaludkova@kuraray.com

