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Rozsvítili jsme adventní světla

Betlémy za sklem se těší velkému zájmu
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Tříkrálová sbírka se připravuje
Vážení občané města Holešova, 
i když je letošní rok v mnoha 

ohledech jiný a netradiční, chtěli 
bychom tradici Tříkrálové sbírky (ko-
ledy) zachovat a přinést vám požeh-
nání do roku 2021, tak jak jste byli 
vždy zvyklí. Protože je ale na prvním 
místě zdraví koledníků i dárců, při-
pravujeme jak klasickou, tak i online 
koledu. Doufáme, že se nám to s vaší 
pomocí podaří. 

 Termín Tříkrálové sbírky je v so-
botu 9. ledna 2021.

 Pro zorganizování tradiční sbírky 
sháníme dobrovolníky z řad dospě-
lých, (starších 15ti let), kteří by si vy-
tvořili svou vlastní skupinku s dětmi. 
Vzhledem ke stávající epidemiolo-
gické situaci nebude možné seskupit 
děti a vedoucí na jednom místě tak, 
jak se to realizovalo předešlé roky. 

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

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

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

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

Úspěšná certifikace oblastní 
destinační společnosti Kroměřížsko

KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro ces-
tovní ruch, z. s., které zajišťuje podporu 
a rozvoj cestovního ruchu v našem re-
gionu, splnilo požadavky kategorizace 
organizací destinačního managementu 
a dne 22.10. 2020 bylo úspěšně certifi-
kováno. To mimo jiné zavazuje organizaci 
k dodržování podmínek stanovených od-
bornou komisí agentury Czech Tourism. 
Certifikované organizace mohou také 
žádat o dotace na marketingové aktivity 
z národních dotačních programů.

„Je to pro nás velký úspěch a zároveň 
závazek k tomu rozvíjet činnosti vedoucí 
k posílení turismu v regionu dle metodik 
Czech Tourism tak, abychom i společně  
s krajskou centrálou cestovního ruchu 
společně budovali silnou značku Východ-
ní Morava – turistický region Zlínského 
kraje a Kroměřížska,“ říká Alena Horá-
ková, manažerka destinační společnosti.

Organizace Kroměřížsko funguje od 
roku 1998. V roce 2017, kdy se jednotlivé 
oblasti na svém území rozhodl finančně 
podpořit Zlínský kraj, se začala napl-
no rozvíjet spolupráce mezi veřejným, 

neziskovým a soukromým sektorem. 
Aktivní marketing tak vede ke zvýšení 
atraktivity regionu. 

„Stěžejní pro naši činnost je spo-
lupráce mezi městy Kroměříž, Holešov, 
Bystřice p/H, Chropyně, Hulín nebo 
Koryčany, i mikroregiony Holešovsko  
a Podhostýnský. Spolupracujeme také  
s informačními centry, provozovateli 
turistických cílů a podnikateli z oblasti 
služeb cestovního ruchu. Společně tak 
tvoříme ucelenou turistickou nabídku. 
Primárně cílíme na domácí turisty, ko-
munikaci na zahraničních trzích zajišťuje 
krajská centrála“ doplňuje Horáková.

Kroměřížsko disponuje unikátním 
kulturně historickým dědictvím, přírod-
ními krásami a sítí turistických a cyklis-
tických tras v Hostýnských vrších nebo 
Chřibech i bohatou nabídkou kulturních 
a sportovních akcí. 

Destinační společnost směrem  
k potenciálním návštěvníkům sází na 
originální a autentický obsah, jako je 
blog o regionu, poutavé fotografie nebo 
videa ze známých i méně známých míst.  

V letošním roce se podílela na natáčení 
oblíbeného TV pořadu Cyklotoulky z Kro-
měříže do Holešova a ve spolupráci s měs-
tem Bystřice p/H také do Hostýnských 
vrchů. Díky kladným ohlasům budou 
navazovat Běžkotoulky z Hostýnské ma-
gistrály a na jaře opět cyklistika z Chřibů.

Soukromé subjekty jsou důležitou 
součástí destinačních managementů, 
spolupráce je přínosná pro obě strany. 
Hotely, restaurace a další provozy jsou 
podporovány v různých marketingových 
kampaních, sdílejí mezi sebou zkuše-
nosti či přinášejí podněty k plánovaným 

aktivitám. Tento rok ale byl pro mnohé  
z nich velmi těžký.

„Nyní před vánočními svátky pod-
porujeme naše partnery tak, že jsme 
společně s krajskou centrálou zahájili 
reklamní kampaň na dovolenou v roce 
2021. Pokud lidé budou chtít dát svým 
blízkým atraktivní dárek ve formě po-
bytového balíčku nebo zážitku na příští 
rok, tak zároveň pomohou podnikatelům  
v nelehké situaci“, uzavírá Alena Horáková.

Více informací o činnosti organiza-
ce a kontakt pro případnou spolupráci 
najdete na www.region-kromerizsko.cz. 

Přihlašovat se je možné na mo-
bilu: 733 741 907, kde vám rádi po-
skytneme podrobné informace.

Vzhledem k aktuální situaci je 
možné se přihlašovat až do 7. ledna 
2021, samozřejmě s přihlédnutím  
k epidemiologickému stavu k dané-
mu datu. 

Včas a pravidelně vás budeme 
informovat na webových stránkách  
a na Facebooku Charity Holešov, 
webu města Holešov, plakátovacích 
plochách a místním rozhlase. Chce-
me vás upozornit, že pokud to aktu-
ální epidemiologická situace nebude 
umožňovat, tak Tříkrálová sbírka 
neproběhne formou klasického kole-
dování.

Děkujeme vám za pomoc 
a pochopení.

Charita Holešov


