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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vánoční strom už je na svém místě
Holešovská televize zahajuje vysílání

ZPRÁVY

Holešov zahajuje vysílání internetové televize
Projekt, o kterém město Holešov již delší dobu uvažovalo, se dočkal své realizace. S ohledem na dobu, kdy
je možné se setkávat prakticky jen online, se vysílání reportáží z našeho města jeví jako nejlepší možnost, jak
občanům i návštěvníkům města ukázat krásy různých míst i popsat aktuální situaci v kultuře, sportu, oblasti
investic a další. Rádi bychom si zachovali sociální kontakt a přinesli něco nového (i když Holešov svou televizi už jednou měl), proto zařazujeme do provozu novou platformu pro sledování reportáží. Zájemci mohou
od 20. 11. sledovat reportáže na odkazu www.holesovtv.cz. Každý může také přidávat své tipy na zajímavé reportáže, sdělovat nám, o jaký druh informací má zájem, případně nás přizvat k zajímavým činnostem, o kterých
by se mělo vědět. Věříme, že se tento projekt osvědčí a divákům se bude líbit. Úvodní video si můžete už teď
pustit v youtube kanálu města Holešova pod názvem Holešov TV promo.
Hana Helsnerová

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

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

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

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

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

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

www.holesov.cz

