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Holešovsko
VOLBY 2016 
Kompletní informace ke krajským a senátním 
volbám, jejichž první kolo se bude konat ve 
dnech 7. a 8. října 2016.   

15

Tvorba a život Jaroslava Ježka  
110. výročí narození vynikajícího umělce 
Jaroslava Ježka si koncertem orchestru 
Big Band připomeneme i v Holešově.    

18

Loučení s prázdninami  
V zámecké zahradě se konalo již tradiční 
rozloučení s prázdninami. Akci uspořádalo 
ve spolupráci s městem SVČ TyMy.
   21

Holešov | Letošní Dožínky mikroregionu 
Holešovsko se povedly. Návštěvníky nadchl 
program, akci přálo počasí a skutečnost, že je 
co slavit, potvrzují i zemědělci. 

Oslava žní a sklizně byla i letos zahájena  
v devět hodin ráno slavnostním průvodem zá-
stupců města, krojovaných, příznivců dožínek 
v čele se starosty mikroregionu. Průvod vyšel 

První školní den
Vedení města Holešova pozdravilo ve školních 
lavicích tří místních základních škol nové 
prvňáčky.  
   7

Archeologové a nová synagoga
Díky archeologickým průzkumů 
si připomeneme jednu z nejvýznamnějších 
památek židovského města.

5

Dožínky v Turčianských Teplicích
Folklor, tanec a zpěv. Navštívili jsme 
partnerské a lázeňské slovenské město 
Turčianské Teplice. 

5

Úcta k lidské práci, poděkování za úrodu

od kovárny a směřoval ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie, kde následovala slavnostní sal-
va a mše. Po ní přešel průvod do Smetanových 
sadů, aby mohl o půl dvanácté začít slavnost-
ní program. 

Na pódiu se vystřídala spousta skvělých 
folklorních skupin: hanácký mužský sbor 
Rovina Olomouc, folklorní soubor Zrníčko, 

TyMy Holešov, folklorní soubor Jabloň-
ka Martinice, imitátor Václav Faltus, magic-
ká show - kouzelník a iluzionista Aleš Krejčí, 
schola Rymice, Valašský krúžek písní a tanců 
Rusavjan z Rusavy, Schola Holešov, Kulturní 
klub Hulín nebo Bušek Band Holešov. 

Pokračování na straně 6
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MYSLÍM A MLUVÍM, JAKO VY!

Přijďte k volbám do Senátu PČR ve dnech 

7. a 8. října 2016

I VÁŠ HLAS JE DŮLEŽITÝ 

V regionu žiji CELÝ ŽIVOT. Znám zdejší PODMÍNKY i to, co lidi TRÁPÍ, 
kde je potřeba POMOC a PODPORA. Vytvářím PODMÍNKY pro dva 
tisíce pracovních míst, za které také NESU ODPOVĚDNOST. Nemůžu 
si dovolit riskovat. Mám VIZE, které PROMÝŠLÍM a poté teprve 
REALIZUJI. Jdu na JISTOTU, s jasným CÍLEM. A právě toto 
bych chtěl PŘENÉST i do POLITIKY. 

REÁLNÉ VIZE A ZODPOVĚDNOST

Zdeněk ZLÁMAL, kandidát do Senátu PČR
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Vážení a milí spoluobčané a čtenáři 
Holešovska,

doufám, že jste měli možnost prožít krás-
né a pohodové léto a dovolené či prázdniny 
a úspěšně jste vstoupili do zářijových dnů. 
Ty nám trošku svým „Mariánským létem“ 
doplnily statistiku tropických dnů, ale již  
k nám jednoznačně přichází podzimní obdo-
bí. Letošní rok se tím pomalu nachyluje do 
své poslední čtvrtiny. Užijte si ještě „babí léto“  
a s optimismem řešme všechny problémy, 
které nás čekají, tím i neminou…

Volby do krajského zastupitelstva a senátu
Nejvýznamnější společenskou událostí 

jsou bezesporu podzimní volby do krajského 
zastupitelstva a do senátu. Pracovníci měst-
ského úřadu i zástupci okolních obcí je po-
stupně připravují a 7. a 8. října a popř. 14.  
a 15. října budeme rozhodovat o našich zástup-
cích ve vedení Zlínského kraje a o tom, kdo náš 
okres bude reprezentovat v Senátu Parlamen-
tu ČR. Volební okrsky jsou již stabilizovány 
podobně jako systém voleb. Proto asi nebudou 
nikomu dělat problém. Pro jistotu je dobré si 
projít instrukce k volbám, které jsou přiloženy 
k hlasovacím lístkům. Před prvním volebním 
víkendem je občané – voliči – obdrží do schrá-
nek, v případě druhého kola senátních voleb 
je dostanou ve volebních místnostech (to by 
se rozhodovalo již jen mezi dvěma kandidáty). 
Předvolební kampaň je v plném proudu a jsme 
ze všech stran zasypáváni různými hesly a sli-
by, máme zaplavené město různými billboar-
dy, a tak si můžeme udělat prvotní obrázek  
o kandidátech i jejich schopnosti dodržovat 
zákony, vyhlášky města a bezpečnost v do-
pravě a ve městě. Druhotný a hlavní obrázek 
pro rozhodování by ale měl vycházet z našich 
zkušeností, protože za člověka by měly hovořit 
především jeho skutky a chování, ne jen slova 
a úsměvy. A malé doporučení, pokud vám vy-
jde chvilka, přijďte k volbám. I ty krajské a se-
nátní jsou pro nás důležité.

A ještě jednu věc je třeba uvést i na tom-
to místě, pokud budou předvolební propagač-
ní materiály umístěny v místech, které brání 
v bezpečnosti silničního provozu či chodců  
a cyklistů, brání v průchodnosti určitou loka-
litou nebo chodníkem, jsou umístěny na slou-
pech VO na náměstí a kolem zámku (černé li-
tinové sloupy) nebo na sloupech městského 
orientačního systému anebo jsou umístěny 
v blízkosti volebních místností (jak uvádí zá-
kon), pracovníci města je odstraní a nyní už 
ne až po obvolávání zástupců volebních stran. 
Každý kandidát a zastupitel by měl být scho-
pen rozpoznat místa, která jsou pro umístění 
těchto matriálů vhodná a která ne. 

Ještě asi deset dnů…
V závěrečných dnech letošního září bude 

zcela zprovozněna kruhová křižovatka ve Vše-
tulích mezi ulicemi 6. května a Palackého. 
Stavba probíhala tři měsíce, dva měsíce je do-
prava řízena semafory, ale práce se již blíží do 

Po horkém létě začíná pracovní podzim
svého finále. Po dohodě s dodavatelskou fir-
mou dokonce nedojde ani k zavření křižovat-
ky pro položení finální vrstvy „gumoasfaltu“ 
a tím nebude třeba řešit dopravu složitými 
objízdnými trasami. Byl zmíněn „gumoas-
falt“, je to povrch, který částečně tlumí hluk  
a otřesy způsobenými pohybem pneumatik po 
vozovce.

Při této příležitosti mně dovolte poděkovat 
obyvatelům lokality, kde práce probíhají, za 
trpělivost a pochopení s problémy, které vždy 
doprovázejí podobnou investici. Bylo to jistě 
pro všechny složité období, ale výsledný efekt 
jistě pomůže ke zvýšení plynulosti dopravy 
v těchto místech i k jejímu zklidnění a zvýše-
ní bezpečnosti. Podobně je třeba poděkovat i 
obyvatelům přilehlých ulic, především ulice 
Míru, ale i Dukelské, Novosad, Kráčin atd.

Ulice 6. května
V rámci přípravy a realizace rekonstrukce 

ulice 6. května společnost VaK Kroměříž nyní 
realizuje celkovou opravu kanalizační sítě  
a vodovodu v místech mezi ulicemi Sokolská  
a Dukelská. Práce se daří díky příhodnému po-
časí realizovat rychleji, a proto asi nezasáhnou 
do podzimního deštivého období. I v tomto 
případě je třeba poděkovat nejen dodavatelské 
firmě a společnosti VaK za způsob provádění 
prací, ale i obyvatelům lokality za pochopení. 
Každé podobné práce vždy znamenají snížení 
komfortu bydlení či provozování určitého za-
řízení na nějaký čas. Ale naopak do budoucna 
zamezí různým haváriím či problémům.

Hlavní práce na rekonstrukci ulice 6. květ-
na se připravují na příští rok a budou obsaho-
vat nejen celkovou renovaci samotné komuni-
kace, ale také opravu vodovodu a kanalizace 
v části směrem od Sokolské k Palackého ulici i 
úpravu vjezdů a chodníků v celé lokalitě. Stin-
nou stránkou této celkové investice ale je sku-
tečnost, že budou muset být vykáceny stromy 
a další zeleň po obou stranách uvedené čás-
ti. Samozřejmě bude ihned nahrazena, ale její 
ochranná funkce bude na nějaký čas omezena.

Malé letní zhodnocení
V době prázdnin byla instalována změna do-

pravního značení v ulici Palackého v křižovatce 

s ulicemi Nerudova a Grohova. Důvodem je ne-
přehlednost lokality a několik případů sražení 
chodců motorovými vozidly. Podle zákona se 
musí každá provizorní úprava dopravního zna-
čení provést žlutou barvou, proto je vše nyní 
řešeno tímto způsobem. Lokalita je nyní méně 
přehledná, ale ukazuje se, a to i podle vyjádření 
některých odborníků, že toto řešení je z hledis-
ka zvýšení bezpečnosti smysluplné. Z tohoto dů-
vodu začne nyní legislativní proces na vyřešení 
lokality i stavebními úpravami.

Můžeme také zmínit letní brigády, kte-
ré město připravilo pro mladou generaci. Je-
jich vyhodnocení ještě neproběhlo, ale pod-
le poznatků můžeme opět konstatovat, že jde  
o pozitivní počin, který přispívá ke zkvalitně-
ní veřejných prostranství a vede mladé lidi ke 
vztahu k městu a jeho majetku. Letos jich na 
tyto letní aktivity nastoupilo přes sto dvacet. 
Sice bylo i pár negativních ohlasů, ale pokud 
se někdo přihlásí na brigádu a je za ni placen, 
měl by i pracovat. 

Velmi významnou skutečností je stav stro-
mů v zámeckém parku a oboře. Protože došlo 
k několika pádům větví nebo dokonce i celé-
ho stromu, přistoupilo město ke zpracování 
znaleckého posudku jednotlivě především na 
starší stromy. Byly také určeny ty, které jsou 
v havarijním stavu a budou přednostně skáce-
ny. A pro příští či následující rok se připravuje 
další etapa rekonstrukce zeleně v parku a za-
hradě i s tím, že se město opět pokusí získat 
alespoň částečné finanční krytí z jiných zdro-
jů. S tím samozřejmě souvisí i  výsadba nových 
stromů.

Pokračuje obnova fasády zámku ze strany 
města, která je již před dokončením, probíhá 
předlažďování či opravy některých chodníků  
a veřejného osvětlení. Další opravy chodníků 
se ještě v letošním roce plánují a bude záležet 
jen na zastupitelstvu, zdali finanční prostřed-
ky na tyto práce uvolní. 

A také dá říci, že nás čeká opět velmi za-
jímavý podzim, a to i z hlediska kulturní na-
bídky. Užijme si ho. Moc hezké babí léto nám 
všem, milí Holešováci…

Rudolf Seifert
starosta
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Možnost umístění předvolebních 
plakátů a tabulí na prostranství města

Podle Zákona o volbách do Parlamen-
tu České republiky, kde jsou stanoveny pod-
mínky pro vylepování volebních plakátů  
a dalších volebních materiálů, vyhlašu-
je možnost umisťování těchto materiálů na 
veřejná prostranství starosta města či obce. 
V Paragrafu 16 je uvedeno: Pro volební kam-
paň může starosta vyhradit plochu pro vy-
lepení volebních plakátů, a to 16 dnů pře-
de dnem voleb. Možnost jejího využívání 
musí odpovídat zásadně rovnosti kandidu-
jících politických stran a koalic, popř. kan-
didátů při volbách do Senátu. A v článku  
6 uvedeného paragrafu se dále říká: V ob-
jektu, v němž je umístěna volební místnost,  
a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve 
kterých v těchto objektech probíhá hlasování, 
zakázána volební agitace pro politické strany, 
politická hnutí, koalice a kandidáty.

Pro volby do krajských zastupitelstev po-
dobný zákon neexistuje, ale zábor veřejných 
prostranství je řešen vyhláškou města a zpo-
platněn, proto, když některý subjekt využívá 
veřejné prostranství pro svou propagaci, měl 
by se řídit uvedenou vyhláškou.

Předvolební kampaň na prostranstvích města
Možnost umístění předvolebních 
materiálů od 15. září do 17 října 2016 

Z důvodu uvedeného v zákoně o vol-
bách proto město Holešov vyhlašuje mož-
nost umisťovat předvolební materiály na ve-
řejných prostranstvích města. A to v době od 
15. září do 17 října 2016 pro volby do senátu 
PČR a do 10. října 2016 pro volby do krajské-
ho zastupitelstva. Veřejnými prostranstvími 
můžeme chápat všechny prostory v majet-
ku města Holešova, které jsou veřejnosti pří-
stupné, nejedná se o vnitřní prostory jaké-
hokoli městského objektu. Politické subjekty 
uvedené materiály instalují na své náklady 
a také je na své náklady odstraní. Jedná se  
i o sloupy veřejného osvětlení (VO). Politické 
subjekty také zodpovídají za případné škody 
způsobené na majetku města. Pokud nebu-
dou v uvedených termínech předvolební ma-
teriály odklizeny, provede to město a bude po 
politickém subjektu žádat náhradu. Podob-
ně také město odklidí materiály, které brá-
ní v bezpečnosti silničního provozu či chod-
ců, brání v průchodnosti lokalitou apod., jsou 
umístěny na sloupech VO na náměstí a kolem 
zámku (černé litinové sloupy) na sloupech 
městského orientačního systému anebo jsou 

umístěny v blízkosti volebních místností (jak 
uvádí zákon).

Ještě je třeba uvést, že výlepové plochy 
města spravuje Městské kulturní středis-
ko, výlepy jsou zpoplatněny a na tyto plochy 
se nevztahuje možnost volného vylepování 
plakátů. 

A závěrem je dobré si uvědomit, že politic-
ké subjekty by se měly chovat i v předvolební 
kampani slušně a neomezovat obyvatele nebo 
jiné kandidáty a měly by dbát na pořádek ve 
městě. A asi bychom si měli pamatovat, že po-
kud se někdo chová v předvolební kampani 
neomaleně nebo za hranicí zákona či dobrých 
mravů, bude se takto chovat i po zvolení do 
své vytoužené funkce.

Rudolf Seifert
starosta

Holešov spolupracuje s několika zahra-
ničními městy a jedním z nich je také šesti-
tisícové rakouské město Gloggnitz. Jedná se 
podhorské město nacházející se v jižní části 
spolkové země Dolní Rakousy, v podhůří Alp 
asi patnáct kilometrů vzdálené od známého 
lyžařského centra Semmering. Z Holešova je 
to do Gloggnitzu tři sta kilometrů.

Město má bohatou historii a Holešov  
s ním spojuje nejen několik roků spolupráce 
i s realizací několika kulturních výměn, ale 
především skutečnost, že město vlastní zámek 
a ve svém majetku a provozování má i barokní 

Město Gloggnitz si připomnělo historická výročí
klášterní kostel zasvěcený Panně Marii Sněž-
né. Tamní zámek býval dříve benediktínským 
klášterem (založen r. 1064) a prošel od kon-
ce 80. let minulého století významnou rekon-
strukcí podobnou té, kterou město Holešov 
za posledních deset let realizovalo s místním 
zámkem. Další kulturní zajímavostí je zámek 
Stuppach. Z městečka vzešli dva spolkoví pre-
zidenti, především prvního prezidenta Ra-
kouska Karla Rennera si v okolí velmi cení.  
Ve městě působí několik zajímavých firem, 
jsou to velké čokoládovny či společnosti zabý-
vající se zpracováním dřeva.

V letošním roce si 
město připomnělo de-
vadesát let svého po-
výšení na město a pat-
náct let od otevření 
zrekonstruované ob-
chodní zóny ve svém 
centru. V rámci této 
připomínky připravilo 
město pro své obyvate-
le na 2. a 3. září kultur-
ní program a slavností 
setkání s účastí mnoha 
hostů. I zástupců měs-
ta Holešov.

Rudolf Seifert

V Holešově sháním ke koupi 
byt nebo domek. 
Tel.: 608 721 099

Hledám práci vhodnou pro OZP 
na zkrácený úvazek

(nejlépe administrativa)
Tel: 605 44 60 34

Český svaz chovatelů Holešov, 
Plačkov, chovatelský areál 

pořádá výstavu králíků, holubů, 
drůbeže a exotů. 

Výstava se koná ve dnech 
8. a 9. října 2016. 

Pro veřejnost včetně dětí bude 
otevřena 

v sobotu: 12 -19 hodin
v neděli: 8 - 15 hodin

Změna tel. čísla do ordinace 
MUDr. Lenky Důbravčíkové, 
Sušilova 478,76901 Holešov. 

PLATNÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: 
608 295 306
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Archeologické průzkumy - nová synagoga

Holešov | Během víkendu 20. a 21. srpna 
2016 se konaly v partnerských Turčianských 
Teplicích na Slovensku dožínky. Do krásné-
ho lázeňského města tedy vyrazili zástupci  
z Holešova, ale také z Havířova, polské Skawiny  
a Visly.

Dožínky byly zahájeny v sobotu po poled-
ni průvodem městem a poté začal program na 
podiu před radnicí. Obyvatele i hosty přivítal 
primátor města Igor Hus, pak přišla řada na 
žehnání dožínkových věnců, proslovy a přede-
vším folklor, tanec a zpěv.

Během setkání v Turčianských Teplicích 
byla příležitost také k osobním a přátelským 
rozhovorům s pracovníky radnice, a tedy vý-
měně zkušeností a seznámení se s chodem 
úřadu. Návštěva slovenského lázeňského 
města byla velmi příjemná. Těšíme se opět na 
další setkání.                             Jana Rohanová

Holešov | Město Holešov v rámci přípravy 
Festivalu židovské kultury Ha-Makom, jehož 
myšlenkou je i připomínka holešovských ži-
dovských spoluobčanů, kteří po čtyři sta let 
tvořili významnou součást našeho města, do-
kud nebyli zločinně zavražděni v plynových 
komorách nacistického Německa, se rozhod-
lo připomenout jednu z nejvýznamnějších 
památek židovského města, a to tzv. novou 
synagogu, která patřila ve své době k nejvý-
stavnějším budovám města, ale byla nacisty 
a jejich místními přisluhovači během druhé 
světové války zcela zničena. Protože stávají-
cí pomníček připomínající tuto významnou 
stavbu je nenápadný, smuteční vrba, v  mís-
tě nové synagogy se musela z části reduko-
vat  a obecně mezi místními občany i mezi ná-
vštěvníky skoro neexistuje povědomí o této 
stavbě, jejím umístění ani pohnutých osu-
dech, rozhodlo vedení města Holešova a or-
ganizátoři Festivalu židovské kultury Ha-Ma-
kom o rozsáhlejší připomínce této kapitoly 
historie města. Výsledkem by mělo být za-
chycení průběhu základů – půdorysu -  této 
synagogy alespoň v místech, kde to je mož-
né (část synagogy stála např. pod současnou 
zastávkou autobusů a silnicí, která byla roz-
šířena) formou nízké „základové“ zídky, tak 
jak je to běžné v různých archeologických lo-
kalitách, např. u velkomoravských kostelů  
a staveb. Dále by mělo být takto vzniklé piet-
ní místo označeno informativní tabulí, která 
by kolemjdoucí a návštěvníky seznamovala 
s podobou synagogy, její historií i tragickým 
koncem synagogy i holešovského židovské-
ho obyvatelstva. Když město Holešov zaháji-
lo přípravné práce na tomto projektu, zjisti-
lo, že se sice obecně ví, kde zhruba synagoga 

Dožínky v partnerských Turčianských Teplicích

stála, ale že přesný průběh jejích zdí a základů 
není znám. Na doporučení znalce této proble-
matiky, holešovského rodáka Mgr. Jana Ma-
chaly z Ústavu pro studium totalitních reži-
mů FF UP Olomouc, město Holešov uzavřelo 
smlouvu s Ústavem archeologické památko-
vé péče Brno, tedy s profesionálním archeo-
logickým pracovištěm, o provedení výzkumu 
v této lokalitě, směřujícího k přesnému za-
měření průběhu základů nové synagogy. Hu-
línské pracoviště tohoto ústavu pod vedením 
Mgr. Miroslava Popelky během srpna zahájilo 
výzkumné práce spočívající především v tzv. 
neinvazivních metodách za použití tzv. geo-
fyzikálních metod, které vycházejí z  vysílání  
a vyhodnocování průběhu různých druhů vln. 
Ty s použitím velmi sofistikovaných přístro-
jů ukážou situaci pod povrchem země včetně 
zbytků zdí, základů apod. Tato část odborné-
ho výzkumu byla úspěšně realizována a vel-
mi dobře se rýsuje průběh nejen zdí synagogy, 
ale i některé její další části – bloky podlahy, 

vchodová apsida a další. Na základě těchto 
poznatků provedou archeologové Ústavu ar-
cheologické památkové péče na náklady měs-
ta Holešova několik tzv. mikrosond, umístě-
ných pouze na trávníku parčíku, bez ohrožení 
stromů, keřů i konstrukcí přilehlého parkovi-
ště, které ověří  geofyzikálně zjištěné průběhy 
zdí. A pokud se ukáže, že blok původní pod-
lahy je opatřen např. mozaikovou dlažbou, 
pokusí se město zajistit průhled na tuto část 
podlahy. Po ukončení tohoto výzkumu při-
praví město Holešov na své náklady vybudo-
vání oné nízké zídky, ukazující alespoň čás-
tečně průběh zdí nové synagogy, a postavení 
informační tabule. Bude rovněž podán návrh 
na ochranu této lokality, která by měla zajistit 
trvalé pietní využití a zabránění např. develo-
perským záměrům a zastavění tohoto památ-
ného místa, připomínajícího tragický osud 
holešovských židovských spoluobčanů.
 

Karel Bartošek
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Dožínky mikroregionu Holešovsko 2016
Dokončení ze strany 1

Součástí programu ve Smetanových sa-
dech byl i bohatý jarmark, lahodné občerstve-
ní a speciality, včetně stánku SVČ TyMy a pro 
zájemce kreslení na obličej. 

Zajímavý doprovodný program byl při-
chystán také v kovárně a muzeu kovářství. 
Lidé viděli na vlastní oči těžkou práci kováře, 
prohlédli si výstavu Příběh chleba a pro děti 
zde byly přichystány tvořivé dílničky. 

Nedělnímu programu předcházela sobot-
ní dožínková veselice s Moravskou veselkou 
ze Sušic u Přerova a již tradiční parkurové zá-
vody O pohár starosty města Holešova v zá-
mecké zahradě.  

Jana Rohanová
Foto: J. Rohanová, M. Machálková
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První den prvňáčků v holešovských školách

Holešov | Ve čtvrtek 1. září jsme v aule 3. Zá-
kladní školy přivítali osmdesát prvňáčků. Je-
jich první minuty ve škole zpříjemnil koncert 
dětského pěveckého sboru Plamínek. Žáčky 
pozdravil pan ředitel školy Mgr. I. Junášek  
a také zástupci vedení města Holešova v čele  
s panem Mgr. R. Seifertem. Třídy, kam po 
slavnostním zahájení malé žáky odvedly jejich 
paní učitelky, byly díky početnému doprovo-
du rodičů i prarodičů zaplněny do poslední-
ho místečka. Všichni prvňáčci byli stateční  
a mnozí hned první den předvedli svoje zna-
losti z matematiky i češtiny.

Naše škola se na nový školní rok připra-
vovala celé prázdniny. Byl vybudován bez-
bariérový vstup do školy. Jeden schod, který 
bylo nutno překonávat pomocí nájezdové plo-
šinky, je nyní v rovině s přístupovým chodní-
kem. Bezbariérový vstup primárně slouží pro 
žáky s omezenými pohybovými schopnostmi, 
ale do školy tak mohou vjíždět pohodlně i ma-
minky s kočárky.

Další rekonstrukce proběhla ve škol-
ním bazénu. Pro kvalitní úpravu vody jsme 

pořídili nový dávkovač chemických prostřed-
ků. Voda v bazénu pro naše žáky tak bude spl-
ňovat nejpřísnější hygienická kritéria.

Ve školní jídelně se obědy od prázdnin 
připravují s pomocí nového konvektomatu. 
Pro zásobování školní kuchyně byla zrekon-
struována nákladová rampa i venkovní scho-
diště vedoucí k bočnímu vstupu.

Školní rok jsme také zahájili v úplně nové 
učebně informatiky. S třiceti pracovními mís-
ty zaručíme, že i žáci z početných tříd budou 
mít možnost pracovat samostatně. V celé 

Holešov | Ve všech holešovských základních 
školách nastoupili prvňáčci ke svému první-
mu školnímu dni. Na 1. Základní škole to bylo 
45 žáčků ve dvou třídách, na 2. Základní ško-
le 19 v jedné třídě a na 3. Základní škole 80 
prvňáčků ve čtyřech třídách. Dokonce i na Zá-
kladní školu v Palackého ulici nastoupila jed-
na prvňačka a jedna nová žačka sem příšla do 
6. třídy. Většinou nedočkavé, i když trošičku 
vystrašené děti přivítaly jejich paní učitelky, 
ředitelé škol, na 1. a 2. ZŠ to byli ještě velcí 
medvědi, na 3. ZŠ pěvecký sbor Plamínek. 
Prvňáčky na jejich první den ve škole dopro-
vodili rodiče, prarodiče i sourozenci, přivítat 
je přišli i zástupci holešovské radnice - staros-
ta města Mgr. R. Seifert a místostarostové Bc. 
J. Chmelař a Ing. R. Doležel, kteří dětem roz-
dali drobné dárky na památku jejich tak vý-
znamného dne.                     Karel Bartošek

Také ve 3. Základní škole jsme zahájili nový školní rok

škole proběhla souběžně i rekonstrukce roz-
vodů internetového připojení.

Po dobu prázdnin samozřejmě probíhaly 
běžné opravy školního interiéru. Všichni pro-
vozní pracovníci školy uklízeli třídy, opravo-
vali poškozené lavice a židle, malovali a na-
tírali, zkrátka dva měsíce chystali školu tak, 
aby 1. září byla připravená na zahájení nové-
ho školního roku.

Mgr. Alena Maťová, vyučující,  
3. Základní škola Holešov

3. Základní škola 1. Základní škola

2. Základní škola
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Jaroslav Chmelař: Podpořím zvyšování reálných příjmů i důchodů
Holešov | Místostarosta Jaroslav Chmelař je 
kandidátem do Senátu za ČSSD. O co by chtěl 
jako senátor usilovat, co naopak nepodpoří  
a jaké má zájmy, prozradil v rozhovoru. 

Pane Chmelaři, v nadcházejících senát-
ních volbách se budete ucházet o křes-
lo senátora. V případě vašeho zvole-
ní… o co konkrétně chcete jako senátor 
usilovat?

O práci ve výboru pro hospodářství, ze-
mědělství a dopravu. Chci ale také podpořit 
rychlejší zvyšování reálných příjmů občanů  
a důchodovou reformu zajištující slušný život 
důchodců. 

Netajíte se tím, že jste příznivcem 
referenda…

To opravdu jsem. Občané mají právo na 
větší míru demokracie „zespodu“, proto jsem 
jednoznačně pro přijetí obecného zákona  
o referendu. Naše ústava předpokládá, že re-
ferendem lid vykonává státní moc přímo, ale 
pravice přijetí takového zákona dlouhá léta 
blokovala a je proti němu. 

V jakých dalších oblastech se chcete 
angažovat?

Rád bych prosadil schválení zákona o pro-
kazování původu majetku. To považuji za dů-
ležitý nástroj k potlačení korupce. Jsem také 

pro zvyšování daňových příjmů rozpočtů 
měst, obcí a krajů, aby se mohly rozvíjet a pl-
nit své úkoly. Na druhou stranu nesouhlasím 
s tím, že se EU, USA a další země namísto spo-
lupráce a dialogu s Ruskem snaží prostřednic-
tvím NATO rozšiřovat k jeho hranicím. Zá-
kladem musí být dialog a dobrá vůle. Také 
neschvaluji sankce proti Rusku, které nic ne-
řeší a jen zvyšují napětí.

Co otázka migrantů?
Nelíbí se mi snahy některých politiků  

a států EU zavést povinné počty pro přijímá-
ní imigrantů ze států rozvrácených válečnými 

konflikty. Humanitární pomoc musí zacho-
vat princip dobrovolnosti a musí vycházet  
z podmínek a možností jednotlivých států. 
Musíme mít na mysli především bezpečnost 
občanů. Bude potřeba mnoho úsilí, dobré 
vůle, diplomatického úsilí a finančních pro-
středků k řešení situace v Sýrii, Iráku, Af-
ghánistánu a Libyi, aby z těchto zemí lidé ne-
museli utíkat. Návrat milionů současných 
uprchlíků do svých domovů a k životu bez vál-
ky je však zásadní podmínkou pro zachování 
bezpečnosti v Evropě. 

Přejděme k vašemu soukromí :) Jaký 
jste, když se nevěnujete politice?

Mám rád chvíle strávené s manželkou  
a nejbližší rodinou. Pokud mám čas, rád si 
přečtu dobrou knihu, chodím plavat nebo na 
vycházky do přírody. Nejlepší relaxací je však 
pro mě moje nová role dědečka a čas strávený 
s vnučkou Sofií. 

Je o Vás známo, že Vaše kořeny jsou  
v regionu zapuštěny hodně hluboko…

Je to tak. Předkové s příjmením Chmelař 
zde pobývali  již mnoho generací a po celou 
dobu jsou spojeni s obuvnickým řemeslem. Při 
mém pátrání po předcích našeho rodu mě do-
stupné záznamy dovedly až k 19. srpnu 1765, 
kdy se v Holešově narodil můj prapraprapra-
dědeček.                                                         (red)
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https://www.facebook.com/holesov
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Sňatky
Irena Lužíková – Holešov
Dušan Pešta – Holešov

Marcela Janásová – Rymice
Pavel Plhal – Rymice

Zuzana Mrázková – Praha
Petr Novotný – Praha

Magdalena Lenczewska – Polsko
Martin Svozil – Hulín

Veronika Skoupilová – Holešov
Radek Pecháček – Holešov

Eva Macková – Žeranovice
Lukáš Zachoval – Lechotice

Jana Kučová – Holešov
Robert Odstrčilík – Holešov

Věra Solařová – Chýně
Jan Vaĺko – Bohuslavice u Zlína

Veronika Machalíčková – Ostrava
Rudolf Tkáčik – Ostrava

Lenka Žilinská – Kroměříž
Milan Divilek – Kroměříž

Darina Kristová – Zlín
Roman Vrba – Pitín

Vendula Suchánková – Bystřice pod Hostýnem
Bronislav Macík- Roštění

Šárka Filipská – Lukov
Adam Hubík – Tlumačov

Drahomíra Fridrichová – Zahnašovice
Martin Němec – Staré Město

Společenská kronika
Lenka Urubová – Holešov
Petr Štěpáník – Míškovice

Eva Koutková –Otrokovice
Aleš Gala – Otrokovice

Kateřina Výáclavíková – Kurovice
Jakub Zelina – Mysločovice

Michaela Miklová – Zlín
Jiří Zaoral – Machová

Narození
Sabina Krajcarová – Holešov, č. Tučapy
Martin Solař – Holešov
Michal Žaloudík – Holešov
Petr Polaštík – Hoelšov, č. Količín
Vendula Líznerová – Holešov
Sofie Kasajová – Holešov
Natálie Huňová – Holešov
Lukáš Matyáš – Holešov
Lukáš Krátký – Holešov, č. Tuičapy
Martin Vlk – Holešov
Damián Navrátil – Holešov
Matyáš Urban – Holešov
Sofie Provazníková – Holešov
Marek Darebníček – Holešov
Veronika Šimíková – Hoelšov, č. Tučapy
Lukáš Plšek – Holešov
Elena Trhlíková – Holešov, č. Tučapy
Lukáš Tomáš –Holešov
Marek Stojaník – Holešov
Gabriela Hradecká – Holešov
Jiří Zajíc – Holešov
Beáta Janečková – Holešov
Barbora Koláčková – Holešov

Jubilanti 
Říjen  2016
Jarmila Sedlářová – Holešov
Božena Šarmanová – Holešov
Jaroslava Janalíková – Holešov, č. Količín

Marie Drozdková – Holešov
Vlasta Kubešová – Holešov
Ludmila Staňková – Holešov
Jarmila Vyorálková – Holešov
Jan Přibyl – Holešov
Bedřich Pecháček – Holešov
Antonín Břeň – Holešov, č. Tučapy
Jitka Choltová – Holešov
Miloslav Bubeníček – Holešov
Stanislav Knápek – Holešov, č. Žopy
Marie Pallová – Holešov
Václav Večeřa – Holešov
Vlasta Sovadinová – Holešov, č. žopy
Hermína  Morongová – Holešov
Ludmila Sedlářová – Holešov
Marta Ponížilová – Holešov
Milada Hudečková – Holešov
Anna Pudelková – Holešov
Marie Kantorová – Holešov
Vilma Hlobílková – Holešov
Zdeňka Adámková - Holešov

Úmrtí
Božena Mikulčíková – Holešov
Helena Jurášková – Holešov
Eva Zrníková – Holešov
Anna Dočkalová – Holešov
Artur Halmo – Holešov
Jiří Vaculík – Holešov
Michaela Macurová – Holešov
Bronislava Schneiderová – Holešov
Olga Přibylová – Holešov
Josef Seget – Holešov
Marie Hublíková – Holešov
Marie Bubílková – Holešov
Jiří Pastrnek – Holešov
Milada Zapletalová – Holešov
Lenka Hánová – Holešov
Drahomíra Randulová – Holešov
Helena Zlámalová – Holešov
Libuše Sklenářová – Holešov

                              J. Medková
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Jarní výsledky:

SKP Frýdek-Místek B – TJ Holešov 39 : 26 (20 : 6)
MHK Karviná -  TJ Holešov  37 : 27 (14 : 13)
TJ Holešov - SKH Polanka 28 : 26 (13 : 11)
HC Zubří B   -  TJ Holešov  31 : 29 (16 : 14)
TJ Holešov -  SK Velká Bystřice 20 : 43 (11 : 23)
TJ Sokol Krmelín -  TJ Holešov  34 : 27 (15 : 16)
TJ Rožnov pod Radhoštěm - TJ Holešov 32 : 33 
(18 : 16)
TJ Holešov - TJ Cement Hranice B 33 : 26 (17 : 14)
TJ Holešov - TJ Šumperk 25 : 37 (14 : 18)
TJ Holešov -  Lesana Zubří 31 : 25 ( 19 : 11)
TJ Tatran Litovel B - TJ Holešov  33 : 28 (14 : 14)
KH Zbrojovka Vsetín  -  TJ Holešov 36 : 29 (18 : 15)

Holešovští házenkáři před novou sezónou ve druhé lize
Celek mužů TJ Holešov měl pro svou obno-
venou účast ve druhé lize jednoznačný cíl, 
udržet se v této soutěži a ten úspěšně spl-
nil.  Složení celku před soutěží výrazně ovliv-
nil příchod zkušených hráčů Roberta Plška 
a zejména hrajícího trenéra Michala Hradi-
la. Zřejmě i proto se vedle domácích odcho-
vanců (Procházka, Bardoděj, Běčák, Uruba)  
a hráčů, kteří již holešovský dres oblékali ně-
kolik sezón (Cagášek, Nezhyba, Beneš, Ve-
čerka, Gorec, Kozelský),  na palubovce obje-
vili a skvělé výkony podávali hráči Vaclach, 

Jaroš, Šrámek, Slovák, Švec a Frydrych, kte-
ří celek posílili z různých okolních klubů. Ko-
nečné umístění v tabulce soutěže dává tušit, 
že ne všechna utkání se družstvu ideálně vy-
dařila.  Na podzimní zbytečné domácí ztráty 
v remízových utkáních s celky Karviné, Zub-
ří B a Rožnovem dala zapomenout závěrečná 
třízápasová vítězná šňůra, která měla být od-
razem k lepším výkonům v jarní části.  Avšak 
ani ve druhé polovině se celek mimo jasné 
porážky s lídry soutěže nezbavil zbytečných 
ztrát a zejména porážky v Krmelíně a doma se 

Šumperkem byly hodně zbytečné.  Těšit hráče 
a příznivce házené tak mohly zejména důle-
žitá výhra v Rožnově, porážka zálohy Hranic 
a povinné výhry s Polankou a Lesanou Zub-
ří. Ke klidné záchraně však získané body celku 
stačily a může se těšit na příští, doufejme dů-
stojnější a kvalitnější působení ve druhé lize. 
V té bude celek na základě spojení s mužskou 
částí přerovské házené vystupovat pod novým 
názvem TJ Holešov – Přerov, družstvo bude 
posíleno o několik přerovských hráčů a asis-
tenta trenéra Richarda Bučka.       Libor Krejčí

Konečná tabulka 2. ligy SM - 13:
     Z V R P skóre B
1. SK Velká Bystřice  24 19 2 3 725 : 563 40
2. MHK Karviná  24 15 3 6 721 : 632 33
3. SKH Polanka nad Odrou  24 15 1 8 643 : 592 31
4. HC Zubří B   24 14 2 8 717 : 708 30
5. TJ Rožnov pod R. 24 12 1 11 737 : 691 25
6. TJ Šumperk   24 12 0 12 665 : 667 24
7. TJ Cement Hranice B 24 11 1 12 621 : 620 23
8. SKP Frýdek-Místek  B  24 11 1 12 720 : 730 23
9. KHZ Vsetín  24 9 3 12 689 : 710 21
10. TJ Holešov   24 8 3 13 704 : 804 19
11. Tatran Litovel B 24 8 1 15 693 : 733 17
12. Lesana Zubří    24 7 3 14 682 : 717 17
13. TJ Sokol Krmelín 24 4 1 19 598 : 748  9

2. LIGA Severní Morava
MUŽI   -   PODZIM 2016–2017

sobota - 17.9.2016-17:00  - TJ Holešov-Přerov - TJ Uničov
sobota - 24.9. 2016-17:00 - TJ Holešov-Přerov – SK V. Bystřice
neděle - 02.10.2016-16:00  - T. Litovel „B“ - TJ Holešov-Přerov
neděle - 9.10.2016-18:00  -  TJ Holešov-Přerov  - Luhačovice
sobota-15.10.2016-17:00 - SKP Fr-Místek „B“- TJ Holešov-Přerov
neděle - 23.10.2016-11:00  - TJ Holešov-Přerov  - TJ Šumperk
neděle - 13.11.2016-17:00  -  Lesana  Zubří – TJ Holešov-Přerov
sobota - 19.11. 2016-17:00  – TJ Holešov-Přerov  - DTJ Polanka
sobota - 26.11.2016-16:00 – TJ Rožnov p.R.  – TJ Holešov-Přerov
sobota - 3.12.2016-17:00 – TJ Holešov-Přerov – SKH Vsetín
sobota - 10.12.2016-16:00 – MHK Karviná  - TJ Holešov-Přerov

HLEDÁME PRACOVNICI 
DO VÝROBY 

ve dvousměnném provozu
k obsluze tkacích strojů 

v Holešově na HPP.

Životopisy včetně fotografie 
zašlete na e-mail: 

textiles@unique.cz
Více informací na tel. čísle 

736 484 646. 
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Nezdenice - DFK Holešov 1:3 (0:2)
Za nepříjemného vedra odehrál DFK Holešov 
druhé mistrovské utkání na půdě soupeře – 
v Nezdenicích se představila opětovně kom-
binovaná holešovská jedenáctka, která ode-
hrála dobré utkání. Zápas začal neurovnanou 
hrou a oba celky se pokoušely středem hřiště 
o zteč soupeřovy branky, ale nepřesnosti hati-
ly akce obou týmů. Domácí hrozili protiútoky 
především přes svou fyzicky vyspělou útočni-
ci, kterou však stoperská dvojice Pospíšilíko-
vá – Kozlanská s přehledem uhlídala, hosté se 
zase snažili o křídelní hru přes rychlou Jirouš-
kovou a pozičně dobře hrající Hovořákovou, 
ale bez úspěchu. Hra se zpřesnila až s přícho-
dem Adriany Ševčíkové do středu zálohy, kde 
spolu s výbornou Míšou Fojtovou a útočným 
hrotem Evou Zderčíkovou vznikaly násled-
né úderné kombinace hostí. Holešov postup-
ně přebral herní iniciativu na své kopačky  
a po několika nedotažených akcích se v 34. 
minutě dočkal: po přesně zahraném rohovém 
kopu skórovala z malého vápna Fojtová a hos-
té šli do vedení. Další branku přidal Holešov 
po opětovném závaru v šestnáctce domácích, 
kteří nedokázali míč uklidit do bezpečí – ten-
tokrát pěkným lobem navýšila skóre Adriana 
Ševčíková. Po přestávce DFK nepochopitelně 
polevil ve hře, řada hráček se potýkala s úna-
vou a drobnými zraněními, čehož domácí ce-
lek využil a po zmatcích v obraně zaslouženě 
v 65. minutě snížil na 1:2. Nezdenice byly do-
konce blízko vyrovnání, když jejich hráčka po 
následném průniku z malého vápna přestře-
lila branku hostí, čehož okamžitě Holešovští 
využili: velezkušená Eva Zderčíková byla po 
individuálním průniku po levé straně hřiště 

Přebor TC Holešov ve čtyřhrách pro rok 2016

jasně faulována v šestnáctce, k pokutovému 
kopu se postavila Adriana Ševčíková a koneč-
ně protrhla šňůru svých nepodařených penalt  
-  s přehledem vsítila třetí branku Holešova, 
čímž završila skóre zápasu… Holešov byl přes 
výpadek v druhé půli lepším celkem a vítěz-
ství si odvezl zaslouženě. 
Katka Kasalová byla v brance suverénní, svůj 
tým podpořila několika dobrými zákroky  
a má na vítězství velký podíl. V obraně za-
hrálo skvěle stoperské duo: Terezka Pospíši-
líková vynikala důraznými osobními souboji 
a skvělým odebíráním míče soupeřkám, Kája 
Kozlanská svou rychlostí a dravou hrou pla-
tila na o dvě hlavy větší soupeřku a bez pro-
blémů ji ubránila a předvedla jeden ze svých 
nejlepších výkonů. Velmi dobře hrála až do 
svého zranění i Ema Jiroušková, protihráčku 
přehrávala jednak svou rychlostí, jednak chu-
tí do hry; po nezaviněném zranění se postup-
ně ze hry stáhla a zápas nedohrála. Veronika 

Víznerová hrála na obou stranách obrany, 
tentokrát jí chyběl důraz a lepší zpracování 
míče, ale obětavostí se snažila obé nahradit.  
V záloze podala pěkný výkon Adriana Ševčí-
ková, oproti minulému zápasu lépe kombino-
vala a přesně zakončovala, více spolupraco-
vala s útočnicemi a vsítila dvě pěkné branky; 
potřebuje i nadále zlepšit zpracování míče  
a odstranit občasnou zbrklost při rozehrávce. 
Vedle ní odehrála skvělé utkání Míša Fojtová, 
která pracovala na velkém prostoru v defen-
zivě i v útoku, přesně kombinovala a fyzicky 
utkání velmi dobře zvládla; svůj výkon zavr-
šila důležitým prvním gólem. Obě křídelní 
záložnice – Dita Hovořáková i Eliška Kleve-
tová – podaly spolehlivý výkon a mají velký 
podíl na vítězství. V útoku opět držela naho-
ře prapor Holešova velezkušená Eva Zderčí-
ková, která pracovala pro tým na obrovském 
prostoru, vytvářela šance svým spoluhráčkám 
a vybojovala pro DFK penaltu; Mája Foltýno-
vá s Terezou Křepelkovou se jí snažily sekun-
dovat a nasbíraly vedle bývalé ligové hráčky 
další zkušenosti. Tři body jsou pro DFK velmi 
cenné.  
Sestava: Kasalová
Jiroušková – Pospíšilíková – Kozlanská 
– Víznerová 
Klevetová – Ševčíková – Fojtová – Hovořáková
Zderčíková – Foltýnová
Střídala: Křepelková
Branky: 
2 Ševčíková (druhá z penalty), Fojtová
Nejlepší hráčka: 
jednoznačně Karolína Kozlanská

Mgr. Svatava Ságnerová

První zářijovou sobotu 3. 9. 2015 se usku-
tečnil další ročník již tradičního přeboru TC 
Holešov ve čtyřhrách pro rok 2016, kterého se 
zúčastnilo 24 párů tenistů a tenistek a počet-
né publikum všech věkových skupin. 

Los rozdělil přihlášené páry do 4 skupin, 
ve kterých hrály dvojice každá s každou. Ví-
tězové  skupin pak postoupili do semifinále. 
Ve večerním finále se nakonec utkala vítězná 
dvojice z loňska Zdeněk Matela - Miroslav Pá-
leník a pár Novák – Hofman. Napínavé utká-
ní zdramatizoval opakovaný výpadek umělé-
ho osvětlení. Zkušenější pár Matela – Páleník 
pak rozhodl, když za stavu 1:1 na sety vy-
hrál velký tie-break. Turnaj přinesl pohledné  
a hlavně nebývale vyrovnané souboje, které 
časově protahují organizaci tenisových klání.

Většina zúčastněných obdržela věcné 
dary a vítězové poháry. Vydařený tenisový 
den končil posezením, po kterém se spokojení 
sportovci rozešli ke svým domovům.

Za materiální podporu turnaje děkuje vý-
bor TC především Moravským sladovnám 
Kroměříž, firmě JOSPO a také firmě Nestlé i 
městu Holešov.

Více na stránkách tenisového spolku 
www.tcholesov.cz.                        

Dušan Leško
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Milí spoluobčané, voliči. Potkáváme se ka-
ždodenně v ulicích Holešova. S některými 
z Vás se zdravím či pozastavím se na kou-
sek řeči. S jinými se míjím bok po boku uli-
cemi. Ale dnes je mi ctí se představit Vám 
všem. Letošní rok je rokem voleb nejen do 
Senátu ČR, ale také do Zastupitelstva Zlín-
ského kraje. Se svojí nabídkou kandidatury 
mě oslovila KSČM a já přijala.

Kdo se bude tedy ucházet o Vaši přízeň.

Jmenuji se Eva BADINKOVÁ. Nejsem 
sice rodačka z Holešova, ale tohle město 
mám moc ráda. Já se narodila ve druhém 
největším jihomoravském městě Znojmě. 
V mnohých z Vás to vyvolá vzpomínku na 
dobré znojemské okurky či město obklope-
né vinohrady. Vystudovala jsem Evropský 
polytechnický institut a Českou zeměděl-
skou univerzitu v Praze.

Dnes žiji mezi Vámi, mám tady přátele, 
známé a jsem tomu moc ráda. Na politic-
ké scéně jsem tak trochu nováčkem, nicmé-
ně věřím, že jsem schopna díky svým zku-
šenostem zvládnout i tuto náročnou část 
svého života. Mým velikým impulsem jste 
právě vy občané. Vaše starosti, problémy,  
ale i radosti. V současné době pracují jako 
občanský zaměstnanec Policie ČR v Bystřici 

pod Hostýnem. I díky mému zaměstnání je 
mým prvotním volebním bodem bezpečnost 
občanů. Chceme všichni mít náš domov bez-
pečný. Žijeme v zemi, kterou naši předko-
vé staletí budovali. Pokud chce někdo žít  
s námi, bude dodržovat naše zákony a pravidla. 

A to bez výjimky. Ani sociální systém není 
spravedlivý. Je rozdavačný k lidem, kteří 
si zvykli parazitovat na sociálních dávkách  
a pro něž je práce cizí slovo. Potom pro 
naše seniory, maminky na mateřské nebo 
rodiče samoživitele nezbývá nic. V podstatě 
poctivě pracující je jen pro výsměch. To vše 
a ještě mnohé další je třeba změnit.

Lidé žijící v této zemi se již odnauči-
li věřit slibům, neboť jim vždy přinesly jen 
zklamání. Nepatřím k lidem hlásajícím 
prázdné politické fráze a nebudu slibovat 
nesplnitelné. Nemám recept na všechny 
neduhy, ale velkou chuť pomoci něco změ-
nit. Když se do něčeho pustím, tak věci do-
tahuji do konce. Chci pracovat s lidmi a pro 
lidi, tak ostatně jako celá KSČM. Jsou za 
námi vidět výsledky, jak v krajských zastu-
pitelstvech, tak v politice nejvyšší.

Budu pracovat pro Vás a Vaši spokoje-
nost. To je můj cíl, má vize.

Kandidátka do Senátu ČR a krajského 
Zastupitelstva Zlínského kraje

Ing. Bc. Eva Badinková
Ale jinak - Vaše Evča
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2. Místem  konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje 
 a do Senátu Parlamentu České republiky je:

Ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍČNÍ Č. P. 1475,  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
BOŘENOVSká, DělNICká, HaNkEHO, HOlajka, HORNÍ, NáBŘEžÍ, 
NáM. DR. E. BENEšE (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 88), 
NáM. F. X. RICHTRa, NáM. SV. aNNY, NáM. SVOBODY, PŘEROVSká, 
PŘÍČNÍ, STŘElNICE, TŘEšňOVé SaDY, TUČaPSká, U RUSaVY, 
VÍTězSTVÍ,	záMECká,	žElkOV.

Ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost: 1.	zš	HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY 
Č. P. 630 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
Malá, MaSaRYkOVa, NáM. DR. E. BENEšE (20, 21,  25, 26, 32, 33, 
38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 1245, 1614), PIVOVaRSká, 
SMETaNOVY SaDY, TYRšOVa (657, 658, 987, 1103, 1162, 1163),  
U POTOka.

Ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost: záklaDNÍ	UMělECká škOla F. X. RICHTERa, 
BEzRUČOVa	Č. P. 675
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BEzRUČOVa, BOžENY NěMCOVé, DRáSalOVa, DVOŘákOVa, 
jaROšOVa,	jIRáSkOVa, k VěTŘákU, kOMENSkéHO, kVěTNá, 
lUHY, OSVOBOzENÍ, PaRTYzáNSká, PlajNEROVa, SaDOVá, 
SPORTOVNÍ, TOVáRNÍ (917, 918, 919, 920, 921, 922, 1093, 1097, 1099, 
1167, 1280), TYRšOVa (703, 1003, 1094, 1135, 1138, 1145,1276, 1352, 
1353, 1441, 1442, 1443, 1446, 1449, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 
1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 
1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 
1486, 1487, 1499, 1556, 1561, 1578, 1584, 1586, 1662), U kaSáREN, 
ÚjEzD, VěTŘák,	zlÍNSká.

Ve volebním okrsku č. 4
Volební místnost:  2.	zš	HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY Č. P. 625
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
GROHOVa, NáDRažNÍ, OČaDlÍkOVa, PalaCkéHO (436, 438, 493, 
494, 495, 499, 504, 507, 508, 510, 513, 520, 521, 523, 524, 530, 531, 
532, 533, 535, 539, 540, 544, 545, 728, 729, 741, 742, 743, 769, 777, 813, 
821, 856, 859, 960, 961, 962, 974, 1063, 1090, 1110, 1128, 1168, 1169, 
1232, 1233, 1252, 1278, 1287, 1339, 1340, 1341, 1400, 1412, 1431, 1452, 
1478, 1494, 1577, 1634, 1666, 1667), PlaČkOV, SaMOSTaTNOST,	za 
DRaHOU.

Ve volebním okrsku č. 5
Volební místnost: BUDOVa MěSTSkéHO ÚŘaDU II. 
TOVáRNÍ Č. P. 1407
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
HOlEšOVSká, TOVáRNÍ (1100), U	lETIšTě.

Ve volebním okrsku č. 6
Volební místnost: DůM	S	PEČOVaTElSkOU SlUžBOU, NOVOSaDY 
Č. P. 1597
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BaRTOšOVa, DlažáNkY, HaVlÍČkOVa, NáRODNÍCH	BOjOVNÍků, 
NERUDOVa, NOVOSaDY (351, 352, 353, 354, 358, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 765, 768, 770, 857, 1068, 1290, 1437, 
1496, 1566, 1568, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601, 
1602, 1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642), SUšIlOVa, škOlNÍ.

Ve volebním okrsku č. 7
Volební místnost: MaTEŘSké CENTRUM SRDÍČkO, škOlNÍ	
Č. P. 1582
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
NOVOSaDY (1247, 1286, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357, 1358, 1359, 
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1500, 1501, 1502, 
1503, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 
1575, 1576).

Ve volebním okrsku č. 8
Volební místnost: 3.	zš	HOlEšOV, DRUžBY Č. P. 329
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
a Všetulích:
DRUžBY, DUkElSká (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424), Ha-
NáCká, kRáČINY, PalaCkéHO (129, 130, 133, 135, 136, 191, 200,  
224, 244, 245, 257, 258, 260, 263, 264, 270, 308, 319, 330, 333, 359, 
411), SlOVENSká.

Ve volebním okrsku č. 9
Volební místnost: STŘEDISkO VOlNéHO ČaSU p. o. 
TYMY VšETUlY, SOkOlSká Č. P. 70
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
- Všetulích:
6. kVěTNa, DUkElSká (47, 51, 54, 56, 57, 69, 85, 89, 99, 155), kRáT-
ká, MÍRU, OVOCNá, PalaCkéHO (23, 59, 60, 147, 157, 183, 188, 193, 
203, 222, 229, 232, 262, 306, 432, 502), POlNÍ, RůžIČkOVa, RYMICká, 
SOkOlSká,	za CUkROVaREM,	za VODOU,	zaHRaDNÍ.

Ve volebním okrsku č. 10
Volební místnost: BUDOVa OV TUČaPY, TUČaPY Č. P. 68,  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
- Tučapech.

Ve volebním okrsku č. 11
Volební místnost: BUDOVa škOlY DOBROTICE, DOBROTICE  
Č. P. 96, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Holešově - Dobroticích.

Ve volebním okrsku č. 12
Volební místnost: BUDOVa OV	žOPY,	žOPY Č. P. 63, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Žopích.

Ve volebním okrsku č. 13
Volební místnost: BUDOVa OV kOlIČÍN, kOlIČÍN Č. P. 93, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Količíně.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje 

a do Senátu Parlamentu České republiky.
Starosta města Holešova podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1.	Volby do	zastupitelstva	zlínského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 
 dne 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 8. 10. 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.         

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky. V případě volby do Senátu PČR volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola volby do Senátu Parlamentu České republiky se tato uskuteční dne 14. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

a dne 15. 10. 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Mgr. Rudolf Seifert, v. r. 
starosta Holešov dne 20. 9. 2016
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• Poruchy pohybového aparátu – svalů a kloubů
• Onemocnění šlach
• Stavy po úrazech
• Myofasciální bolestivý syndrom
• Spouštěcí body bolesti
• Neuralgie a onemocnění kůže

• • • Nově • • • 
Laserová terapie  
ve Fyzio Holešov

Nově k dispozici laserový přístroj  
Opton Pro – od firmy Zimmer

MedizinSysteme pro vysoce výkonnou 
laserovou terapii do 7000 mW.

Laser OptonPro se ideálně hodí pro ošetření 
v těchto případech

Objednávky a informace
tel.: + 420 739 469 655

e-mail: fyzioholesov@seznam.cz

Fyzio Holešov, s. r. o.
Provozovna: 

Sušilova 478 (městská poliklinika – 4. patro) 
Holešov
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Big Band Josefa Hájka si připomene tvorbu 
a život Jaroslava Ježka koncertem
Holešov | Vynikající český hudebník a sklada-
tel Jaroslav Ježek by letos oslavil 110. výročí na-
rození. Přesně v den, kdy přišel na svět, si tuto 
mimořádnou událost připomene také holešov-
ský Big Band Josefa Hájka. V neděli 25. září od 
19 hodin zahraje na Ježkovu počest v kině Svět. 
O tom, na co se posluchači mohou těšit, ale také 
i o mimořádnosti tvorby této osobnosti hovoří  
v rozhovoru šéf bandu Josef Hájek. 

Koncert se koná přesně v den Ježkova 
narození  - jakým způsobem jste výročí 
hudebně pojali?

Část koncertu jsme připravili z jeho skla-
deb, ať už zpívaných, nebo orchestrálek. Jeho 
skladby by vydaly na několik koncertů, jen-
že zodpovědně a na úrovni zaranžovat a také 
nacvičit dvacet až dvaadvacet nových písni-
ček bylo nad naše síly. Proto jsme druhou část 
koncertu věnovali našemu kamarádovi, tenor-
saxofonistovi Zdenku Bednaříkovi. Byl to vy-
nikající sólista, improvizátor s krásným same-
tovým tónem. Několik aranží orchestru bylo 
psáno právě pro něho. Dnes máme mezi sebou 
také dobré hráče na tenorsaxofon, takže jeho 
sóla se ozvou opět, v jiném podání a uchopení.

Na co se posluchači mohou ještě těšit? 
Posluchači jistě ocení sólové výstu-

py zpěvačky Petry Kuciánové a našich tří 

tenorsaxofonistů v orchestrálních standar-
dech. Dalším bonusem pro posluchače i or-
chestr je hostování dvou vynikajících brněn-
ských muzikantů a jazzmanů kytaristy Milana 
Kašuby a hráče na bicí Vítězslava Vavrdy, bý-
valého člena orchestru Gustava Broma. Za-
stoupí našeho kmenového bubeníka, který 
jede do Francie hrát s Morikonem. S Vítěz-
slavem Vavrdou a jeho nerozlučným kamará-
dem Milanem Kašubou se známe několik let 
a někteří jsme s nimi hráli. Jsou to špičky ve 
svých nástrojích.

Co máte na tvorbě Jaro-
slava Ježka nejraději?

V Ježkově tvorbě se 
velmi těžko vybírá. Všech-
na jeho muzika je výbor-
ná  a myslím tím i skladby 
v takzvaném vážném žánru. 
My jsme vycházeli z klavír-
ních alb našeho klavíristy 
a byl to velmi těžký výběr. 
Co skladba, to perla. Jed-
na z nich  - Hvězdy severu 
-  je ale úplně z jiného zdro-
je. Nahrál ji před léty Jaz-
zový orchestr Českosloven-
ského rozhlasu s Kamilem 
Hálou a my jsme ji našli na 
YouTube. Je to neznámá 
skladba, alespoň pro nás, 
obtížná v harmonii i v pro-
vedení. Ale nádherná.

Jaroslav Ježek žil bo-
hužel krátký a nemoce-
mi poznamenaný život, 
jeho hudební přínos je 
přesto mimořádný. Co 
vás z jeho života zauja-
lo nejvíce?

Jaroslav Ježek určitě fascinuje každého 
muzikanta. Jeho nápady, harmonie a množ-
ství skladeb v několika žánrech, to nemůže 
nechat v klidu nikoho, kdo má rád dobrou 
muziku. Když jsme psali aranže jeho skladeb, 
uvědomili jsme si, že byl daleko vpředu se 
svým jazzovým cítěním melodie a harmonie. 
Je stále co se od něho učit. 

Co s orchestrem připravujete do 
budoucna?

Orchestr má před sebou velkou výzvu 
– čtvrtého listopadu se zúčastní festiva-
lu swingu v Olomouci. Pořadatel si výslov-
ně přeje, aby kapela zahrála ryzí swing, bez 
všelijakých nových prvků. To nám vyhovuje 
a zúročíme několik nádherných orchestrá-
lek z repertoárů orchestrů C. Basieho nebo 
B. Riche. Další naše plány odvisí od zájmu 
jak ze strany města, tak Městského kultur-
ního střediska. Pokud budou chtít využít na-
šich služeb a dají nám prostor k realizaci, 
rádi si zahrajeme na jakékoliv akci. Reper-
toár máme bohatý.

Váš orchestr letos oslavil dvanácté 
narozeniny, na co s kolegy nejraději 
vzpomínáte?

Z těch, co začínali, je v kapele jen torzo. 
Samozřejmě vzpomínáme na muzikanty, kte-
ří s námi byli u zrodu, jako byl Josef Medek, 
již vzpomenutý Zdenek Bednařík, Vladimír 
„Harry“ Dohnal, Jaromír Tatýrek, Milan Vá-
vra, J. Pumprla, J. Dujka, P. Mikliš, J. Mikuš 
a další. Bylo to krásné tvoření něčeho, co jsme 
všichni chtěli, ale nedovedli jsme definovat, 
co z toho bude. Postupem času se z to vykry-
stalizoval velký band s klasickým obsazením  
a dobrými muzikanty.   

Dana Podhajská
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PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 
18.00. Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, 
trampolína, nájem tělocvičny - objednávky 
tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy 
minimálně den předem, objednávky v kance-
láři či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

JIŽ PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017, bližší infor-
mace v kanceláři TYMY a na www.tymycen-
trum.cz každý všední den od 8.00 do 18.00, 
zahajovací hodiny sledujte na webu

NABÍZÍME TAKÉ KROUŽKY NA ŠKOL-
NÍ ROK 2016/2017 V PIVOVARSKÉ ULI-
CI č. 1419:
Stolní tenis HOBÍCI pro začátečníky 6 - 18 let, 
Stolní tenis PROFÍCI pro pokročilé hráče od 
8 let, Balet aneb Základy klasického tance, zá-
klady baletu pro děti od 6 let, Pohybovka pro 
nejmenší - pohybová a taneční přípravka pro 
děti 3 - 6 let, Paletka - výtvarka pro předškolá-
ky, Barevný svět - kreativní výtvarka pro děti 
6 - 10 let, Keramika pro rodiče s dětmi - 2 ho-
diny 1x za 14 dnů, děti od 3 let                    

TM KLUB určen pro všechny děti od 6 do 
15 let (stolní tenis, fotbálek, společenské hry, 
lego..) Registrační poplatek 200,- Kč/rok
VE SMETANOVÝCH SADECH, otevřeno  
od pondělí do pátku od 12 hodin do 17 hodin 
V TYMY Všetuly – klubovna ICM, otevřeno 
od pondělí do pátku od 13 hodin do 18 hodin

ZÁŘÍ
19. – 23. 9. Srdíčkové dny – veřejná sbírka  
o. s. Život dětem
22. 9. Den bez aut – od 15.00 na cyklostezce 
ve Všetulích, dopoledne pro žáky ZŠ
23. 9. Premedical - možnost  vyšetření od 
9.00 do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
23. – 24. 9. Noční deskohraní - od 18.00, 
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč 
ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to…, 
přihlášky do 20. 9.
26. 9. Beseda o mezinárodním programu DofE 
(Cena vévody z Edinburghu), určeno všem zá-
jemcům od 14-ti let – od 16.00 v klubovně ICM 
27. 9. Běh za svatým Václavem – v 15.00 sraz 
u TYMY, startovné 10,- Kč, jedná se o symbo-
lický běh který proběhne v parku Všetuly a je 
určen všem věkovým kategoriím 1-100 let

ŘÍJEN
1. 10. Všetulský jarmark 2016 – od 9.00 do 
13.00 v areálu TYMY, prodej řemeslných vý-
robků, domácích dobrot … tvůrčí dílny – vý-
tvarné, rukodělné, dračí dílny, skákací hrad! 
RC modely 9.00 – 13.00, tělocvična TYMY – 
ukázkové dopoledne – vstup volný

7. 10. Schůzka DofE (Cena vévody z Edinbur-
ghu) – od 16.00
10. 10. Turnaj ve stolním tenise pro začáteční-
ky – od 15.30 v ICM, startovné 10,-, přihláš-
ky do 7.10.
11. 10. Country tance pro dospělé – ukázko-
vá hodina v 18.30, informace v kanceláři SVČ
11. 10. Drakiáda s Debrujáry sraz v TYMY 
v 15.30, společně vyrazíme pouštět draky, 
všichni účastníci budou odměněni, startovné 
10,- Kč
12. 10. Africké bubnování – minikurz - od 
15.30 do 16.30 pro děti od 4 let nebo pro ro-
diče s dětmi cena: 30,- dítě, 70,- dospělý, od 
18.30 do 20.00 pro dospělé cena: 100,- ,za-
jišťují bubeníci z Rytmu pro život, přihlášky 
do 7. 10.
13. – 16. 10. Projekt 72 hodin pro lidi, přírodu 
a místo, kde žiješ – zapojení do projektu
18. 10. Numerologie –  od 16.00 přednáška 
s Ing. Milanem Válkem, téma Numerologie 
a vztahy, minulost, přítomnost, budoucnost, 
přihlášky do 5. 10.
20. 10. Klub instruktorů – od 16.00
20. 10. Podzimní lucerničky – přijďte si vy-
robit podzimní světýlka od 17.00, cena: 30,- 
dítě, 50,- dospělý, s sebou malé skleničky od 
marmelád, přihlášky do 16. 10.
21. 10. Premedical - preventivní vyšetření,  
od 9.00 do 18.00, přihlášky v kanceláři TYMY
21. – 22. 10. Noční deskohraní - od 18.00, 
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč 
ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, 
přihlášky do 20. 10.
22. 10. Zdraví pro rodinu – od 9.00 do 14.00  
v SVČ – TYMY (besedy na téma zdraví, cviče-
ní, preventivní vyšetření cév, ekologická kos-
metika, Voda – základ života, zdravá výživa 
atd.), vstupné dobrovolné
22. 10. Otevřený den na modelové železnici – 
9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 v ul. Školní
25. 10. Podzimní dílničky – tvoření rodičů  
s dětmi, v 17.00 v SVČ – TYMY, cena: 50,- Kč/
rodič+dítě
26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny 
středa 26. 10. Výtvarné dílničky všeho druhu 
8.00 – 16.00 cena: 250,- Kč
čtvrtek 27. 10. Sportovní vyžití 8.00 – 16.00, 
cena: 290,- Kč
Cena zahrnuje odbornou práci pedagoga, po-
můcky, dopolední a odpolední svačinku, oběd 
a pitný režim
čtvrtek 27. 10. Turnaj ve stolním tenise – 
amatéři i profesionálové 7 – 18 let, od 14.00  
v ul. Pivovarská č. 1419, startovné 30,- Kč 
(členové ZÚ zdarma)

NÁBOROVÉ HODINY DO KROUŽKŮ 
(sledujte naše webové stránky)
21. 9. Jóga s Danou – DUHA (Šidlíková) 
ve 13.30

Výstava obrazů Jiřího Valenty
od 20. září do 30. listopadu 2016, 
Městská knihovna Holešov

Týden knihoven 3.- 8. 10. 2016    

Středověké zahrady
4. října 2016, 17.00 hod., 
Městská knihovna Holešov
Přednáška Ing. Lenky Křesadlové, Ph.D., 
Metodické centrum zahradní kultury, 
NPÚ, ÚOP v Kroměříži. Vstupné: 25,- Kč 

GREEN LIFE
Spolek Prales dětem představuje česko-
-indonéský projekt GREEN & BLUE, za-
měřený na ochranu tropického deštného 
pralesa a ohrožených druhů zvířat. 
10. října 2016, 18. hod., Městská knihov-
na Holešov

Aeroklub Holešov a letiště Holešov. 
70 let od začátků létání na Holešovsku. 
20. října 2016, 17.00 hod., Městská 
knihovna Holešov
Přednáška Ing. Jana Dúbravčíka, 
Vlastivědný kroužek Holešov
Vstupné: 25,- Kč

AKCE KNIHOVNY

Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

22. 9. Základy keramické tvorby v 16.00
26. 9. Jóga pro děti 16.30
28. 9. Keramika pro školáky – PIVOVARSKÁ 
(1x14) ve 14.00 (doprovod z družiny)
3. 10. Jóga pro děti (Hloušková) v 16.30
3. 10. Jógalátes (Hloušková) v 17.45 
4. 10. Jóga pro ženy (Šíblová) v 18.00
5. 10 Pilátes (Hloušková) v 16.30
11.10. Country tance pro dospělé v 18.30

PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT NA 
TROJÁKU PRO DĚTI v období jarních 
prázdnin 13. – 19. 2. 2017 !!! Přihlášky a bliž-
ší informace jsou k dispozici již nyní v kance-
láři TYMY

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžař-
ská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně 
s kvalifikovanými instruktory lyžařské školy 
ESKIMÁK. Předpokládaný termín zahájení 
je 23. – 27. ledna 2017 (pondělí až pátek po 
vyučování). Výcvik bude probíhat ve SKIare-
álu Troják. Předpokládaná cena je 2.500,- Kč  
(v ceně je zahrnuta doprava, instruktoři, pit-
ný režim a svačinka). Možnost zapůjčení ly-
žařského vybavení za příplatek.
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Návštěva poslance Jana Bartoška v Holešově
Holešov | V pondělí 22. srpna 2016 navští-
vil Zlínský kraj Jan Bartošek, místopředse-
da Sněmovny Parlamentu ČR a zároveň také 
místopředseda KDU-ČSL. Byli jsme rádi, že se 
při své návštěvě zastavil v Holešově právě Jan 
Bartošek. Mnohá témata, kterým se dlouhodo-
bě věnuje, jsou totiž v Holešově více než žhavá.
Před zámkem přivítal hosta předseda hole-
šovské KDU Ing. Pavel Karhan. Při jízdě ko-
čárem byl Jan Bartošek překvapen velkým 
počtem heren na náměstí i v centru města, ale 
i vysokou částkou 16 mil., která z hazardu ka-
ždoročně plyne a která je pro město velikosti 
Holešova neobvykle vysoká. Také si prohlédl 
rezidenční bydlení v Bořenovské ulici, které 
je příkladem účelové změny územního plánu. 
Nevhodně umístěná stavba domu nyní nega-
tivně ovlivňuje nejen kvalitu tamního bydle-
ní, ale komplikuje i rozvoj podniku v těsném 
sousedství.
Na Orelském hřišti se pan poslanec setkal ne-
jen se členy KDU-ČSL Holešov, ale i s hosty, 
kteří s námi dlouhodobě spolupracují na dů-
ležitých tématech. Při společném obědě jej 
Mgr. Zdeněk Krajcar z o. s. Za zdravé a krás-
né Holešovsko seznámil s problémem strate-
gické průmyslové zóny a s ochranou zdejšího 

vzácného zdroje pitné vody. Manželé Svobo-
dovi z Jednoty bratrské v Holešově představi-
li svou práci s romskou komunitou ve městě, 
zejména ve vyloučené lokalitě v Bořenovské 
ulici. Formou videoprojekce byla ukázána 
práce MO KDU, spolku Všetuláci sobě a Tělo-
výchovné jednoty Orel v Holešově.
Na cestě provázela hosta Mgr. Šárka Jelín-
ková, kandidátka za KDU-ČSL do Senátu ve 
volebním obvodě Kroměříž. Po obědě ješ-
tě všichni zamířili do nízkoprahového centra 
Coolna, aby následně odjeli do Zlína za dal-
ším programem.

Díky návštěvě se povedlo navázat užší spolu-
práci v oblasti regulace hazardu, zejména při 
přípravě návrhu vyhlášky regulující hazard ve 
městě. Diskutovalo se i o boji proti návyko-
vým látkám a byla přislíbena pomoc při ře-
šení problémů strategické průmyslové zóny. 
Pan poslanec Bartošek seznámil přítomné  
s návrhy zákona o sociálním bydlení a vysvět-
lil zásadní nesouhlas KDU s návrhy ostat-
ních stran ve věci adopce dětí páry stejného 
pohlaví.

Ing. Pavel Karhan
předseda MO KDU-ČSL Holešov

Raab Computer 
podporuje místní 
spolky

V září redakce Holešovska obdržela po-
děkování od sboru dobrovolných hasičů 
Holešov adresované firmě Raab Computer, 
která místní jednotce darovala výpočetní 
techniku.

Martin Koplík zastupující firmu nám po-
skytl krátký komentář.

Firma Raab Computer působí převáž-
ně na Holešovsku a Bystřicku a přijde nám 
správné naše příjmy opět vracet do regio-
nu. Podporujeme sportovní kluby, zejména 
ty věnující se dětem, organizace a jednotliv-
ce, kteří věnují svůj čas a nadšení dobré věci. 
Místní dobrovolní hasiči s velitelem Luká-
šem Barotem měli jen letos čtyřicet zásahů  
a notebook a internet určitě využijí.

Jsem rád, že s majitelem firmy ing. La-
dislavem Raabem máme stejný názor ne-
jen na společenskou odpovědnost, ale i na 
přátelskou atmosféru mezi zaměstnanci  
ve firmě.

Přijmeme na hlavní pracovní poměr 

automechanika, autoklempíře
 a lakýrníka

osobních a dodávkových vozů pro provozovnu 
REANULT a DACIA Kroměříž.  

Požadujeme spolehlivost, flexibilitu, samostatnost. 
Praxe v oboru je vítána. 

Životopisy prosím posílejte 
na e-mail kalik@kromexim.cz, tel. 602289438, 

kde Vám také rádi sdělíme bližší informace.
www.holesov.cz
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Loučení s prázdninami provázelo tropické počasí
V zahradě holešovského zámku připravilo 

SVČ TyMy tradiční rozloučení s prázdninami. 
Děti se mohly zdarma svézt vláčkem Pacifik, 
vyřádit na skákacím hradě a obejít a vyzkou-
šet různá stanoviště s ukázkami z činnosti 
kroužků. Takže se tvořilo, tancovalo, cvičilo, 
zdobily se perníky, vyráběly maxibubliny, zpí-
valo, chytaly ryby, se zástupci Českého červe-
ného kříže z Holešova si malí i velcí vyzkoušeli 
první pomoc a se Zdeňkem Patíkem z Besipu 
trošku málo osvěžili znalosti z dopravní vý-
chovy. Odpolední program byl protkán růz-
nými vystoupeními. Radek Šimčík alias Mág 
Radekr potěšil děti kouzelnickými triky a an-
glický zpěvák Dale to rozbalil se svou elektric-
kou kytarou a vypálil největší světové hity od 
Beatles, Queenů, Metallicy či Roda Stewarta. 
Přestože poslední srpnovou neděli panovalo 
horoucí počasí, které lákalo spíše k vodě, se-
šlo se k naší radosti dětí opravdu hodně. Sa-
motné loučení s prázdninami není pro většinu 
z nich moc radostné, a tak doufáme, že jsme 

Můj prázdninový svět
Soutěž pro všechny malé výtvarníky a spisovatele inspirovaná 
prázdninami. 
Zpracuj své letní zážitky a přines je do Městské knihovny Holešov  
do konce měsíce září. Ty nejlepší odměníme a vystavíme. 

Jak na to? Příběh, komiks, obrázek nebo výrobek... výběr je na Tobě. 
Fantazii se meze nekladou :)

Máte doma budoucího prvňáčka? 
Mateřské centrum Srdíčko Holešov, Školní 1582 vám nabízí první intenzivní přípravu předškoláků na vstup do první třídy – a to formou 

kroužku PŘEDŠKOLÁČEK. První lekce, kterou mohou navštívit i rodiče, se uskuteční ve středu 5. října v 15 hodin. Cílem těchto setkání je připra-
vovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Děti si především 
rozvíjejí a zdokonalují jemnou i hrubou motoriku, učí se koordinaci, při plnění úkolů si procvičují paměť a logické myšlení, učí se soustředění  
a schopnosti daný úkol dokončit. Zažívají nové situace, rozvíjejí spolupráci v novém kolektivu a učí se respektovat autoritu učitele. V průběhu  
20 lekcí se děti připravují nejen na zápis do 1. třídy, ale chystají se na velkou změnu v dosavadním životě tak, aby pro ně byl nástup do školy co 
nejpříjemnější. Pro zajištění individuálního přístupu je v jednom kurzu max. 10 dětí. Po skončení každé lekce mají rodiče možnost osobní konzul-
tace s paní učitelkou. Kurz vede paní učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Jarkovská Němečková. Podrobnosti a přihlášky v MC Srdíčko, e-mail: m.c.srdic-
ko@seznam.cz, tel. 573397163. Těšíme se na vás!

holčičkám a klukům návrat ke školním povin-
nostem alespoň trochu zpříjemnili.

Rozloučení s prázdninami holešovské vol-
nočasové středisko uspořádalo ve spoluprá-
ci s místním Městským kulturním středis-
kem a městem Holešov, kterým touto cestou 

děkujeme. Velké poděkování si rovněž za-
slouží řada dobrovolníků, bez kterých by akci 
těchto rozměrů nešlo uspořádat.

Za SVČ TyMy Barbora Winklerová
Foto: Rudolf Seifert
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Prázdniny v nízkoprahovém klubu Coolna
Holešov | Letošní prázdniny byly pro nízko-
prahový klub Coolna a pro všechny, kteří do 
něj zavítali, těmi prvními. A přesto si dovo-
líme říci, že jsme během prázdnin nezaháleli  
a strávili je více než aktivně. Mnoha společný-
mi hrami a sporty na venkovních hřištích či 
v klubovně, návštěvou z jiného nízkoprahové-
ho klubu, společným úklidem města, dětským 
dnem až po návštěvu místopředsedy Posla-
necké sněmovny ČR a KDU-ČSL pana Ing. 
Jana Bartoška.

V rámci dvoutýdenní akce nazvané Le-
tem světem jsme s dětmi „procestovali“ 
známé země. Využili jsme prostory klubov-
ny, ale provětrali se i na čerstvém vzduchu. 
Vždy jsme si řekli zajímavosti o dané zemi, 
vyhledali ji na glóbusu a porovnali s okolní-
mi státy. Poté jsme vyráběli věci a hráli hry 
typické pro konkrétní zemi a dokonce si uva-
řili národní pokrmy. Při návštěvě ITÁLIE 
jsme vařili pravé italské spaghetti a vyrobi-
li krásné masky, které by se na benátském 
karnevalu jistě neztratily. V RUSKU jsme 
se naučili básničku psanou azbukou, která 
se všem zalíbila, a sledovali ruské pohádky. 
V AMERICE jsme připravovali pravý ame-
rický „hot dog“ (tedy náš oblíbený český pá-
rek v rohlíku) a bavili se o zajímavých ame-
rických sportech. ŠPANĚSLKO nás zaujalo 
temperamentním flamencem a pro dokres-
lení atmosféry jsme si vyrobili rudé papí-
rové růže. Nakonec jsme v ČÍNĚ, při posle-
chu lidové hudby, zkoušeli psát čínské znaky  
a malovat pandu, která je národním zvíře-
tem Číny. Poté jsme si společně uvařili slad-
kou i slanou verzi kuskusu a následovaly 
soutěže za použití čínských hůlek, se který-
mi někteří sváděli krutý boj.

Dalšími zajímavými akcemi, které se 
uskutečnily ve spolupráci s Jednotou bratr-
skou Holešov, byly úklid města a dětský den 
v Bořenovské ulici. Jednota bratrská měla  

o prázdninách na návštěvě přátele až z Ni-
zozemska, se kterými jsme se také moc rádi 
seznámili, ukázali a vysvětlili jim podstatu 
Coolny. Při úklidu jsme směle konverzovali, 
což bavilo jak děti z Coolny, tak pracovníky. 
Společně jsme posbírali odpadky na dětských 
hřištích a prostranstvích na sídlišti Novosady  
a podél řeky Rusavy. Pro ty, kteří při úklidu 
pomohli, byl připraven dětský den v Bořenov-
ské ulici – na tom se Coolna opět společně  
s Jednotou bratrskou a jejími přáteli z Ho-
landska podílela. Pro děti byla připravena 
spousta zajímavých disciplín, her a stanovišť 
a následně zajímavé ceny pro všechny zúčast-
něné i pro ty nejlepší, vítěze a vítězky.

Dalším moc zajímavým zážitkem pro 
Coolnu byla návštěva z nízkoprahového klu-
bu pro děti a mládež, který v Přerově provozu-
je Armáda spásy. Společně jsme strávili pěkné 
odpoledne jak v Coolně, tak v zámeckém par-
ku, kde jsme ve stínu hráli spoustu her a vzá-
jemně se seznámili.

Cestou do parku jsme se osvěžili výbor-
nou zmrzlinou. Přerovákům se u nás líbilo  
a na oplátku jsme byli my pozváni na návště-
vu do Přerova.

Na konci prázdnin 22. 8. nás navští-
vil místopředseda Poslanecké sněmovny ČR  
a KDU-ČSL Ing. Jan Bartošek, který do Ho-
lešova zavítal v rámci své plánované návště-
vy Zlínského kraje. A jelikož je naše služba  
v Holešově novou, přijel se podívat i za námi, 
jak se nám daří a jak služba funguje. Pan Bar-
tošek vyzvedl důležitost nízkoprahových za-
řízení pro děti a mládež, protože má v oblas-
ti služeb sociální prevence dlouholeté vlastní 
zkušenosti a praxi. Před svým vstupem do vr-
cholné politiky vedl terapeutickou komunitu 
pro drogově závislé v Podcestném Mlýně.

Na závěr prázdnin také plánujeme společ-
né opékání špekáčků s našimi dětmi, tak dou-
fejme, že se počasí vydaří a děti si přijdou užít 
pravděpodobně poslední opékání tohoto léta.

Závěrem bychom chtěli říci, že jsme moc 
rádi, že tyto prázdniny byly takové, jaké byly  
a už nyní se těšíme a připravujeme aktivity pro 
celý školní rok. Proto neváhejte náš nízkopra-
hový klub Coolna navštívit! Přes školní rok 
máme otevřeno  každý všední den od 12:00 
do 17:00 ve Školní ulici. Služba je dobrovolná  
a bezplatná, určená dětem a mládeži od 6 do 
19 let.                                         Zdeněk Štokman
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Sranda CUP 2016

V 1. Základní škole Holešov mohly děti 
strávit 2 týdny v příměstském táboru díky 
provozu školní družiny. Červencový tábor sice 
trochu propršel, zato srpnový byl plný slun-
ce a náročných výletů. Protože některé děti se 
zúčastnily obou turnusů, musel být program  
v každém týdnu jiný, aby se děti nenudily. Pro 
rodiče je tento způsob trávení volného času 
o prázdninách vítanou pomocí, protože děti 
mají po celý den zajištěn program i se stravo-
váním a pitným režimem. 

V červenci se naši žáci vypravili do Pod-
zámecké zahrady v Kroměříži, na Tesák a na 
Hostýn, navštívili zámek Plumlov. Věnova-
li se tábornickým aktivitám, hledání pokladu 
a hrám v přírodě. V srpnu podnikli náročnou 
túru z Pusteven na Radhošť a dolů do Rož-
nova pod Radhoštěm. Kromě chropyňské-
ho zámku si prohlédli i jeho okolí s rybníkem  
a týden zakončili v aragonitových jeskyních 
v Teplicích nad Bečvou a procházkou kolem 
hranické propasti. V každém týdnu si děti vy-
robily něco na památku. Nejprve to bylo vlast-
noručně nabarvené tričko, podruhé si barvily 
batůžky na sportovní pomůcky do školy. Díky 
spoustě fotografií, které si mohou stáhnout  
z internetu a navíc je obdržely na CD, si vzpo-
mínky na tyto dny budou dále připomínat.

Ve škole se zatím usilovně pracovalo. 
Byla kompletně rekonstruovaná učebna pro 

výuku vaření, které je na 1. ZŠ povinnou sou-
částí pracovních činností. Věříme, že nejmo-
dernější vybavení včetně indukčních plotýnek 
žáci ocení a budou se věnovat vaření s ještě 
větší chutí než doposud. Opravené schodi-
ště v nové budově je nyní řešeno v barvách 
jednotlivých podlaží. Poslední investice se 

Holešov | V sobotu 16. července uspořádal 
Osadní výbor Žopy a Dětský klub Sovička 2. 
ročník fotbalového klání „SRANDA CUP“. Le-
tos se do hry zapojilo 5 týmů: Lvíčata, STARS 
TEAM, HC ŽOPY, SDH ŽOPY a Tatraňáci.

Za ideálně vyhlížejícího počasí se po 
úvodním ceremoniálu ozval hvizd píšťalky 
sudího, který spustil celodenní kolotoč zá-
pasů. Věková kategorie omezena nebyla, tu-
díž mladí či sportovně nadaní hráči prohá-
něli po hřišti i starší ročníky. Ti hrát fotbal 
sice nezapomněli, ale evidentně častěji stří-
dali :).K vidění byly krásné góly, přihrávky  
i krkolomné pády. V půlce turnaje se nás po-
časí rozhodlo trochu pozlobit. Dešťové kap-
ky se sypaly z mraků a hřiště se proměnilo 
v nebezpečné kluziště. Ale ani to neovlivni-
lo zápal do hry, byť  z hráčů byly mokré a od 
trávy zelené či blátivé koule. Touha po vítěz-
ství byla i přes tyto extrémní podmínky jako 
hnací motor.

Závěrečný hvizd - dohráno. Sčítání  a po-
čítání a výsledek je jasný.

Třetí místo vybojoval SDH ŽOPY, o stu-
pínek výše stoupá HC ŽOPY a vítězný pohár 
zvedají nad hlavu za velkého jásotu a potlesku 
všech přítomných Tatraňáci. 

Co jsme dělali o prázdninách?

Mezi přibývajícími kapkami deště mož-
ná ukápla i slzička dojetí při vyhlášení  spe-
ciálních kategorií: největší talent, nejhluč-
nější fanoušek, nebo hráčů: nej-zmařených 
šancí, nej-vystátého důlku či šmatlák turna-
je :) aj.

Velké a srdečné poděkování všem, kdo se 
na přípravě SRANDA CUPU jakkoliv podíleli, 
či sponzorsky přispěli.

Funkci „prezidenta turnaje“ si od loňska 
nesl Mirek Barfus st. a  náležitě mu patří i do 
ročníků dalších…

Vítězem jsme ale nakonec byli všichni…
opustili jsme starosti všedních dnů projevila 
se radost ze hry a hlavně  byla SRANDA!!!
A kdo nevěří, ať se podívá na: www.zopy.cz

Martina Sedláčková 
Osadní výbor Žopy

týkala nových keramických tabulí ve třídách na  
I. stupni včetně dataprojektoru na promítá-
ní. V naší škole již nyní nenajdete třídu s kla-
sickou tabulí a křídou, což vyhovuje požadav-
kům na bezprašné prostředí.

Mgr. Jarmila Růžičková
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Červené barety v „našich kasárnách“
V pátek 26. 8. t. r. na nádvoří nyní holešovské 

policejní školy MV ČR v místech, kde začala pů-
sobit v roce 1961 z Prešova sem přesunutá jednot-
ka speciálních sil pod krycím názvem VU 7374 
- 7. výsadkový pluk zvláštního určení, se při pří-
ležitosti 55. výročí jeho vzniku, uskutečnil nástup 
bývalých příslušníků tohoto vojenského útvaru.

Z ČR a SR sem přijelo celkem 275 nyní již ve-
teránů - výsadkářů, aby společně s hosty ve velmi 
horkém počasí vyslechli v podání Vojenské hud-
by slovenskou a českou hymnu na počest tohoto 
setkání. Seřazeni v pevných útvarech podle rot,  
u kterých vykonávali základní vojenskou služ-
bu v letech 196l - 69, vzdali čest zástavě našeho 
pluku a následně si vyslechli slavnostní projevy 
některých hostů, mezi nimiž byl např. posla-
nec  branně bezpečnostního výboru PS PČR ing. 
Bohuslav Chaloupka, hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák, ředitel policejní školy, 
místostarosta města Holešova a další. Ve všech 
přednesených projevech zaznělo uznání činnosti 
našeho pluku, který měl přínos za svého působe-
ní i pro město Holešov. 

Zejména byl oceněn přístup celého pluku 
ale zejména jeho velení k událostem 21. srpna 
1968, což mělo za následek zrušení útvaru v roce 
1969 a i v dnešní době snaha „vymazat“ náš pluk 
z  událostí, které naši republiku mnoho pozna-
menaly. I přes snahy vedení kraje a organizací 
sdružených v Klubu výsadkových veteránů se ve 

vládních orgánech nedaří ales-
poň částečně v této oblasti zjed-
nat nápravu.

Po ocenění některých bý-
valých příslušníků pluku  a  po-
zdravu naší zástavě pluku ná-
sledoval seskok výsadkářů 
(současných vojáků z Prostějo-
va), následovalo loučení s kama-
rády. Při tom jsme se opět pře-
svědčili, že navázané přátelství 
i po desítkách let mezi námi vý-
sadkáři pořád trvá a i věk a s tím 
související životní problémy nás 
neodradí od toho, abychom se 
i v dalších letech setkávali i při 
méně slavnostních setkáních, 
která již nyní plánujeme. 

Klub výsadkových veterá-
nů Holešov, který byl organi-
zátorem tohoto setkání, děkuje 
sponzorům, a to zejména: Elek-
trocentrum ing. Pavel Karhan, 
Autodíly Ludvík Mizera, EMKa 
Miroslav Kunc a město Holešov.

S pozdravem „Modré nebe 
nad hlavou“ za KVV Holešov pří-
mý účastník setkání

veterán - výsadkář 
František Gult
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Historie holešovské TJ Sokol

1. 10. 1906 Narozen PAVELČÍK, Jan, RNDr., středoškolský profesor, archeolog, etnograf a antropolog, člen Musej-
ní společnosti pro moravské Slovácko, dlouholetý ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a au-
tor práce o archeologických nálezech na Holešovsku „Naleziště u samoty Želkov u Holešova“ (+ 18. 6. 1990) 
–  110. výročí narození

2. 10. 1961 Zemřel PROCHÁZKA, Ferdinand, malíř - samouk, žák Karla Žůrka, maloval krajiny, portréty i zátiší  
(* 10. 1. 1894) –  55. výročí úmrtí

15. 10. 1851 Narozen ŠTĚPÁN, Ferdinand, v r. 1881 se stal učitelem holešovské měšťanské školy. V holešovském 
Čtenářském spolku byl dlouholetým předsedou. Tento spolek byl střediskem společenského života ve měs-
tě, pořádal koncerty, besedy i plesy. Byl i účetním Občanské záložny v Holešově. Jeho pohřeb se stal národní 
manifestací moravského Holešova (+ 26. 3. 1903 v Holešově) – 165. výročí narození

17. 10. 1906 Narozen KREJCÁREK, Miloslav, působil jako učitel obecné školy v Kostelci u Holešova v letech 1925-
1928. Vyučoval děti českých a slovenských krajanů na české škole v obci Mezurač (Medjurič) – 110. výročí 
narození

20. 10. 1901 Narozena KVAPILOVÁ, Valérie, PhDr., operní pěvkyně, studova-
la klavír a zpěv na konzervatoři v Brně. V letech 1928-1931 byla sólist-
kou opery v Ostravě. Jako koncertní pěvkyně zpívala s Českou filharmonií  
a s pražským Hlaholem. V letech 1938-1957 zpívala v opeře plzeňského 
divadla a v letech 1940-1951 působila jako učitelka zpěvu a hry na klavír 
v Městské hudební škole B. Smetany v Plzni, později vedla pěvecké kur-
zy v Závodním klubu Škoda (+ 2. 8. 1983 v Plzni) –  115. výročí narození

20. 10. 1921 Narozen SVÁTEK, Josef, PhDr., historik, archivář, ředitel holešovské-
ho muzea. Působil v Opavě jako hlavní pracovník státního archivu, od roku 
1960 do 1975 ředitel městského muzea v Holešově. Poté historik v Muzeu 
Kroměřížska v Kroměříži.  (+ 6. 1. 1997 v Kroměříži) – 95. výročí narození

28. 10. 1926 Narozen CHVÁTAL, Stanislav, několik let byl profesorem hol. gymná-
zia. Spoluautor učebnice „Čeština pro cizince: nástavbový kurs pro technic-
ké obory: texty a cvičení“ (1974) (+ 28. 3. 1976 v Kroměříži) – 90. výročí nar.

T. J. Sokol dostala možnost několika člán-
ky v časopise Holešovsko připomenout si 
něco z historie a začátků znovuobnovení So-
kola od prosince 1989. Současně také sdělit, 
čím žila jednota mezi jednotlivými všesokol-
skými slety.

1. část
Nová historie začíná datem 28. 12. 1989 

schůzkou přípravného výboru, kterou svo-
lala sestra Ludmila Plecháčová-Mucalíková. 
Účastnili se jí H. Gogelová, E. Pastrnková, M. 
Zakopalová, M. Glosová, F. Kučera a A. Glos. 
V období ledna a února získal přípravný vý-
bor dřívější členy Sokola a tím byla vytvořena 
členská základna pro obnovenou T. J. Sokol 
Holešov. Byla svolána ustavující valná hro-
mada na 21. 2. 1990 do přednáškového sálu 
holešovského zámku. Ze 104 účastníků má 
dodnes možnost sledovat činnost Sokola čtvr-
tina počtu tehdejších účastníků.

Na první výborové schůzi 23. 2. 1990 byli do 
funkcí ustanoveni:
starosta - br. Jaroslav Dočkal
I. místopředseda 
- ses. L. Plecháčová-Mucalíková
II. místopředseda – ses. H. Gogelová
jednatel – br. Fr. Kučera
pokladník – ses. Z. Břeňová
vzdělavatelka – ses. L. Sitková
matrikářka – ses. E. Pastrnková
zapisovatelka – ses. E. Malantová

VÝROČÍ ŘÍJEN

náčelnice – ses. M. Kubíčková
revize účtů – ses. O. Kolářová, M. Strnadová 
a br. A. Glos.

Koncem roku byli do výboru kooptováni 
br. L. Skopal, ses. L. Dědičová a do funkce ná-
čelníka br. V. Zicha.

Od září 1990 bylo zahájeno pravidelné 
cvičení žen a proveden nábor žactva. V soko-
lovně zůstal z předchozí TJ Sokol 75 členný 
oddíl sportovní gymnastiky, jehož předsedou 
se stal br. Jiří Polášek. Materiály také uvá-
dí, že prvními cvičitelkami byly ses. J. Krej-
čí, L. Pánková, H. Gogelová, F. Pastrnková, 
M. Zapletalová, E. Malantová, B. Škubalová, 
B. Konvalinková, M. Janečková a pro ženy to 
byly ses. O. Kolářová, J. Kaniová a J. Šmaka-
lová. Začala zdlouhavá jednání o vrácení so-
kolského majetku pro členskou základnu v 
počtu 267 členů, z toho mládeže do 18 let bylo 
120. Ústředí ČOS rozhodlo, že již v roce 1994 
bude v pořadí XII. všesokolský slet v Praze 
(památný XI. slet byl v roce 1948). Nejprve se 
mnohým zdálo, že na akci takového rozsahu 
je příliš brzy. Mnohým cvičencům seniorské-
ho věku, kteří prožili mládí v Sokole, se tím ale 
dala možnost znovu se vrátit do bran Strahov-
ského stadionu. Naše výprava měla 77 cvičen-
ců a někteří měli možnost pozdravit se se svě-
tovou atletickou legendou Emilem Zátopkem, 
který byl na sletu přítomen. Před vlastním 
sletem v Praze byla naše T. J. Sokol pořada-
telem předletového veřejného vystoupení na 
hřišti házené v Americkém parku. Zúčastnilo 

se ho 500 cvičenců i z okolních jednot. Hlavní 
organizaci měl na starosti dlouholetý člen vý-
boru a náčelník br. Alois Glos. Od roku 1994 
začaly v sokolovně i taneční a společenské ve-
čer, vždy v plesovou sezonu a jsou pořádány 
dodnes.

Do cvičebního programu přibyl florbal, 
turistický kroužek – pobyt v přírodě a odd. 
všestrannosti začal pořádat letní tábory na 
Kašavě ve stanové základně holešovského 
Junáka pod vedením cvičitelky všestrannosti 
ing. Jany Markové. Oddíl orientačního běhu 
se zvláště zaměřil na mládež a vedl si velmi 
dobře  pod novým vedením Antonína Pešky, 
který byl sám úspěšným závodníkem.

Po náročných začátcích při obnovování 
sokolské činnosti a vracení sokolského majet-
ku odstupuje ze zdravotních důvodů z funkce 
starosty br. J. Dočkal a jeho funkci přebírá br. 
J. Přibyl na následujících 13 let.

Součástí celoročního programu je výstup 
na Jehelník k uctění památky bývalého sta-
rosty Sokola prof. Ladislava Jaroše, bývalé-
ho ředitele holešovského gymnázia, který byl 
v roce 1942 popraven v Kounicových kole-
jích v Brně.  I tato akce je zachována dodnes.  
V tomto období se naše jednota zapojila do 
znovuobnovení památníků TGM u gymnázia 
a přispěla i finanční částkou.

Nový starosta začíná svou funkci soustře-
děním se na opravy sokolovny – plynový ko-
tel, fasáda a střecha. (Pokr. v příštím čísle.)

Výbor T. J. Sokol Holešov 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

až 1500,- Kč
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Válečný rok 1866 v našem regionu
Holešov | V červenci jsme mohli zazname-
nat četné připomínkové akce ke 150. výro-
čí bitvy u Hradce Králové (u Sadové), kterou  
v roce 1866 vyvrcholila prusko-rakouská vál-
ka. Po prohrané bitvě již pruská vojska nic 
nezadržovalo k vítěznému pochodu do srd-
ce monarchie, a tak se pobyt jednotek dotkl  
i Moravy, a tudíž i našeho kraje.

Hlavní příčinou prusko-rakouské války 
byly rozpory mezi mocenskými zájmy obou 
států. Prusko usilovalo o sjednocení němec-
kých států, ale Rakousko preferovalo fede-
rální uspořádání. Výsledek prusko-rakous-
ké války ovlivnil další upořádání Evropy. Po 
pěti letech od bitvy u Hradce Králové byl 
pruský král Vilém I. korunován prvním ně-
meckým císařem a vznikla jednotná ně-
mecká říše. Z Rakouského císařství se stalo 
Rakousko-Uhersko.

Při této příležitosti je zajímavé znovu 
oprášit staré kroniky a podívat se na atmosfé-
ru a události onoho léta roku 1866.

Pohyb jednotek
Už v noci po hradecké bitvě začaly rakous-

ké jednotky odcházet z Přerova a jeho okolí 
a poslední z nich opustily město 16. červen-
ce v 9 hodin ráno. Den předtím byla svede-
na ústupová bitva u Tovačova a krátká srážka 
u Přerova. Veškeré bojové střety už ale měly 
charakter pouze zdržovací a další porážky je-
nom potvrzovaly fakt, že i Morava je pro Ra-
kousko ztracena. Jednotky pak více či méně 
koordinovaně ustupovaly ze středu Moravy 
různými směry k Vídni.

Strach obyvatel
Svědectví těch, kteří psali zápisy z vá-

lečného roku, jsou plná strachu. Četná jsou 

líčení obav zejména mladých mužů, že bude 
pruské vojsko verbovat a chytat bojeschop-
né muže pro svou armádu. Proto jsou popi-
sovány časté útěky do hor, v případě našeho 
regionu do Hostýnských vrchů, na Hostýn  
a jiné kopce, odkud obyvatelé sledovali blížící 
se pruskou armádu. 

Úředníci opouštěli rodiny a s důležitými 
listinami odjížděli pryč. Náměstek bystřické-
ho starosty Jan Sova spolu se dvěma radními 
uschoval a zazdil do sklepení jednoho bystřic-
kého domu cenné listiny, knihy, obrazy, peče-
ti a státní papíry.

Ovzduší strachu, které bylo jako stvoře-
né k šíření paniky, dobře ilustruje příhoda za-
znamenaná v kronice rodiny Fuksovy z Tře-
bětic. Dne 7. července hnali od Lipníka 600 
volů. Na silnici bylo mnoho prachu. Osádka 
lokomotivy, která vyjela od Přerova k Lipní-
ku, poznala v dobytku Prušáky, obrátila směr 
jízdy a vrátili se zpět do města, kde rozkřiče-
li, že se Prušáci hrnou k Přerovu, čímž nastal 
zmatek. Mladící opouštěli Přerov a prchali  
k Holešovu a Hulínu, cestou se k nim přidáva-
li další. Až v Hulíně se prchající dozvěděli, že 
„to byli voli, a ne Prajs, a tak se potom museli 
vracet s hanbó domů“.

Jinde se vzpomíná, že podle starodávného 
zvyku chodili Bystřičtí pravidelně v červenci 
na pouť do Podhradní Lhoty (myšlen kostel 
Narození Panny Marie a sv. Anny v Rajnocho-
vicích). Když začala mše, ozvala se kanonáda. 
Poutníci v domnění, že nepřítel už táhne na 
Bystřici, nečekali na konec bohoslužby a utí-
kali domů.

Cholera
Největším nebezpečím v čase všeobecné-

ho nedostatku byly epidemie. Nejčastější byl 
výskyt cholery. Zdrojem nemoci byly zejména 

narychlo zřízené lazarety, ve kterých byli ra-
nění ošetřováni. V Holešově je například za-
znamenáno úmrtí 100 lidí, v Kroměříži 200 
Kroměřížanů a asi 40 Prušáků, v Dobroticích 
přišlo kvůli choleře o život 18 lidí, v Kurovi-
cích jí podlehlo 34 osob, ani v jiných obcích 
nebyla situace lepší.

Odvody 
„1. srpna přijela k nám škatrona pruskéch 

hulánů okolo 36 mužů a byli u nás ubytova-
ní do 2ho září. Fasovali pro sebe všecko, je-
nomže to bylo zkažené, a tak se moseli při 
nás živit,“ píše se v kronice rodiny Fuksovy  
z Třebětic.

Nesmírnou válečnou zátěží pro obyvatele 
byly požadavky příchozí okupační armády na 
odvody jídla a dalšího materiálu. Odvody byly 
různě vysoké. Každý velitel si prakticky mohl 
nadiktovat podmínky, jaké chtěl. Starostové 
museli zajistit ubytování. Štáb či velitelé ob-
sadili vždy nejhonosnější budovu v daném 
místě. Kronikář v Holešově (zápis byl pravda 
pořízen až dlouho po události) píše, že Pruso-
vé pořádali hostiny U Zlaté koruny (zatím ne-
lokalizováno), při nichž často účinkoval zdej-
ší německý pěvecký spolek Männer Gesang 
Verein.

Vzhledem k tomu, že jedním městem 
postupně procházelo i několik vojenských 
jednotek, nebyly odvody jednorázové, ale 
opakovaly se a byly stále navyšovány. Ne-
střídmost pruských vojáků v jídle i v pití 
byla častým zdrojem úžasu obyvatel, kteří se 
sami museli maximálně uskromňovat. Není 
divu, že se od těch dob v lidovém povědo-
mí ustálilo rčení „žere jako Prajz“. Pamětní 
kniha v Kyselovicích dokonce uvádí příhodu 
o Prušácích, kteří se tak přejedli, až z toho 
umřeli.

Svůj jídelníček si vojáci doplňovali váleč-
nými rekvizicemi. Brali koně, dobytek, vozy. 
V Kroměříži zaznamenal spisovatel Jind-
řich Spáčil, že „jeden oddíl zrekvíroval ně-
kde na venkově veliké stádo hovězího dobytka  
a vehnal je do krásné Podzámecké zahrady, 
aby se páslo mezi záhony květin.“

Odchod jednotek
Válka skončila vyjednáváním v Mikulo-

vě a podpisem mírové smlouvy v Praze dne 
23. srpna 1866 (tzv. Pražský mír). Poslední 
pruské jednotky odcházely z našeho regionu 
v průběhu 8. – 10. září. Nejviditelnějším zna-
mením, že se život vrací do původních kole-
jí, bylo, že se na úřední budovy vracely znaky 
s dvojhlavým habsburským orlem, které byly 
během vpádu důkladně uschovány.

Mgr. Ondřej Machálek
Vlastivědný kroužek 

a MKS Holešov - Městské muzeum
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7. a 8. října
Rozhodnete

Ing. Tomáš PAJONK Ivo VALENTA

MÁMe ReCePt nA:
✔  sPokojené  

pacienty

✔  dÁlniCe  
 i lepší spoje

✔  školy  
pro 21. století

✔  PRosPeRitu  
bez byrokratů

✔  sPokojené 
stáří

 

✔  obCe  
bez zbytečných lejster

✔  dobře  
placenou práci

✔  dobrý život  
na venkově

✔  úřad vstřícný  
k lidem 

✔  kRAj  
energický a dynamický 

         www.facebook.com/SaSzlk

         zlinsky.spolecne2016.cz
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Je to tak, chceme, aby měl tento okres významné zastoupení ve vedení Zlínského kraje. 

Proto:
•	 najdete	na	naší	kandidátce	sedm	osobností	z	Kroměřížska!

Sázíme na ty, kteří mají k Hané vztah. A sázíme také na osobnosti,  
které už dokázaly, že pro své okolí umí pracovat. 

Proto:
•	 najdete	na	naší	kandidátce	18	starostů,			
	 šest	místostarostů	a	11	řadových	zastupitelů

Města a obce, ve kterých působíme, vzkvétají. Rozhlédněte se po Kroměříži,  
Koryčanech, Zdounkách, ale třeba i Zlínu, Otrokovicích, Valašských Kloboukách…

Vzkvétat může i Kroměřížsko.
Neslibujeme. Nabízíme konkrétní pomoc od konkrétních lidí.  
 
Přijďte	7.	a	8.	října	2016	ke	krajským	volbám.	

Přijďte	7.	a	8.	října	2016	ke	krajským	volbám.	

Hanáci, na kraj!

Více na www.stan-zlin.cz,  
nebo www.miroslavadamek.cz 

MUDr. Miroslav Adámek
lídr	kandidátky

Kulturní servis
30. 9 . - 2. 10.  Výstava zahrádkářů, (zámek)

16. 9. - 30. 10.  Holešov divadelní - (Kinoklub Svět)

7. 10. - 30. 12.  Hračky dávné nedávné (Zámecká galerie)

13. října   Pohádky z pařezové chaloupky, 

  představení pro děti, 

  (kinosál Svět, v 9 a 13.30 hodin)

14. října   Monika Načeva a Michal Pavlíček, 

  (koncert, New Drive Club, 20 hodin)

3. listopadu  O sexu převážně nevážně aneb o intimních

  slastech a strastech s MUDr. Radimem 

  Uzlem a písničkářem Pepou Štrossem, 

  (Kino Svět Holešov, v 19 hodin)

4. listopadu  Jazzová podia - Melanie Scholtz 

  a Adam Ben Ezra 

  (zámek Holešov, 19.30 hodin)


