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Odhalení pamětní desky letcům RAF

Holešov – V  sobotu 11. listopadu 2017, v  Den válečných veteránů, jsme uctili 
památku a zásluhy šesti občanů města Holešova, kteří během 2. světové války sloužili 
v  československých leteckých jednotkách Britského královského letectva - konkrétně 
odhalením pamětní desky, která je umístěna na budově 1. Základní školy. Právě tuto 
školu totiž pět ze šesti budoucích letců navštěvovalo.

Akci jsme zahájili ve 14 hodin přeletem letounů JAS - 39 Gripen z  21. základny 
taktického letectva Čáslav. Během pietního aktu poté promluvil vedoucí radničního 
Odboru kultury, školství a památkové péče Petr Chvátal, starosta města Rudolf Seifert, 
předseda místního vlastivědného kroužku, bývalý pilot a iniciátor akce Jan Dúbravčík.

Pozvání přijali také členové rodin členů RAF, brig. gen. Emil Boček (bývalý pilot 
310. perutě RAF) nebo hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Po slavnostním odhalení pamětní desky památce požehnal holešovský děkan  
Jerzy Walczak. Jana Rohanová

Staňte se součástí silné 
bankovní skupiny jako její franšízant.
S UniCredit Bank získáte:

Hledá se
domácí pro 
naši pobočku
v Holešově.

unicreditbank.cz

Pro více informací se obraťte na paní Martinu Daňkovou, 
mobil: 725 883 423, e-mail: martina.dankova2@unicreditgroup.cz.

• Zázemí silné mezinárodní značky
• Plně vybavené obchodní místo

• Odborné vzdělávání a školení
• Inovativní bankovní produkty

• Unikátní provizní systém
• Cílenou marketingovou podporu
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ÚVODNÍK STAROSTY

Závěr podzimu není klidný, je spíše inspirující
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři novin Holešovsko, 
prožili jsme volby do Poslanecké sněmovny a nyní 

snad směřujeme k sestavení vlády a tím k normálnímu 
fungování našeho státu. Je mnoho věcí, které je třeba ve 
vztahu k obyvatelstvu, k podnikatelské veřejnosti i měs-
tům a obcím dořešit nebo upravit. Ale toto mají v rukou ti, 
které jsme si zvolili. A také se blíží konec roku a tím jedno 
z nejkrásnějších období – advent a Vánoce. To bychom si 
měli užít v klidu a v pohodě a s vyrovnanými myšlenkami. 
Ale kromě zmíněných věcí se i v Holešově mnoho věcí děje. 

OBNOVA ULICE 6. KVĚTNA
Největší stavba letošního roku se po mnoha pro-

blémech blíží ke konci. Termín ukončení je 15. prosinec. 
Tento termín má ale stanoveno Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje (ŘSZK) s dodavatelem, tj. společností KKS. 
Nepříjemnou věcí je to, že na tyto práce - vybudování 
komunikace i s podložím – navazují ještě doplňující 
investice města. To je předláždění a dodláždění chod-
níků, vjezdů ke stavením a také zemní práce na zeleni 
a výsadba nových stromů (i lip) a instalace veřejného 
osvětlení. Nedávno zahájila dodavatelská společnost  
v ulici již s poslední aktivity na dokončení povrchů sa-
motné komunikace a tím se dostává do poslední etapy 
ve vztahu k ŘSZK, nikoli ale města. 

Důvodů ke zpoždění stavby ve vztahu k městu je 
více. Původní termín byl konec měsíce října, ale vyvsta-
ly nečekané a velmi vážné problémy se statikou mostu 
přes Rusavu, který bylo třeba posílit injektážemi a tím 
zajistit jeho konstrukci. Dalšími negativními jevy bylo 
velmi deštivé zářijové počasí, koordinace více dodava-
telů na stavbě, problémy s novými žlaby na odvod vody  
a také snaha města a tím i dodavatele co nejméně ome-
zit dopravu pro obyvatele bydlící v ulici.

Proto si opět dovolím poděkovat obyvatelům ulice 
6. května a přilehlých lokalit za trpělivost a pochopení 
pro nutnou obnovu infrastruktury města v této lokalitě. 
Poděkování patří i dodavatelským firmám a jejich pra-
covníkům.

DALŠÍ INVESTICE
Již bylo předáno staveniště v oblasti druhé ulice 

sídliště U Letiště (od Dobe Caru). Ještě v tomto roce by 
měly být hlavní práce dokončeny a vybudována nová 
komunikaci a několik parkovacích míst v samotné ulici  
a také kolem cesty směrem do ulice Tovární. Vše ale 
bude záležet na počasí a podmínkách pro stavbu. I při 
této příležitosti si dovolím požádat obyvatele ulice a lo-
kality o trpělivost a spolupráci. A to především ve vzta-
hu k budování parkování pro spoluobčany i ve vztahu  
k místní zeleni.

Touto investicí pokračuje celková revitalizace ce-
lého území uvedené části města a tím se přispěje ke 
kvalitnějšímu bydlení obyvatel lokality. Ale není možné 
uspokojit všechny potřeby na parkovací místa a vytvořit 
jednoznačné a radikální vyřešení dopravní situace to-

hoto sídliště. Sídliště svou skladbou a členěním vychází 
z urbanistického záměru z 50. letech minulého století, 
kdy nikdo nepředpokládal takový počet dopravních 
vozidel i to, že takřka každá domácnost využívá několik 
aut. Ale na druhou stranu působí pozitivním a „rodin-
ným“ dojmem.

Dokončena byla obnova chodníků v ulici Palackého 
a probíhá postupná výměna veřejného osvětlení (VO) 
v ulicích Palackého a Masarykova. Výměna veřejného 
osvětlení je velmi důležitou oblastí investic města a po-
stupná oprava tohoto zařízení, které je v dosti špatném 
stavu a již vůbec nevyhovuje současným trendům, je 
velmi potřebná nejen vztahu ke komfortu viditelnosti 
a k nevytváření tzv. světelného smogu, ale i z hlediska 
šetření s elektrickou energií.

Proběhla nebo se dokončuje oprava některých 
komunikací ve městě a tím se řeší alespoň některá pro-
blémová místa. Společnost Strabag obnovuje povrchy 
komunikací na Novosadech k DPS a dále kolem pane-
lového domu k „zadnímu“ parkovišti, ulici Jiráskovu  
a Dvořákovu, vybudovala průtah přes garáže na Novosa-
dech (u ul. Dukelská) a také opraví komunikaci v Žopech 
k nové zástavbě za hasičskou zbrojnicí. Další obnova 
komunikací se podle potřebnosti plánuje na příští rok. 
Ale bude záležet na možnostech města a jeho rozpočtu.

Také probíhá dokončení opravy kulturního domu  
v Tučapech a nyní především okolí, to znamená vstupní-
ho prostranství a dvorku. A město se i snaží některé ne-
zpevněné cesty a prostranství na zimu upravit tak, aby 
byly průjezdné a průchodné i v zimních podmínkách.

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018
Tento velmi důležitý materiál je nyní ve stavu do-

končovacích prací a také o potřebách města diskutovali 
na minulém jednání zastupitelé. Těch potřeb je skuteč-
ně mnoho a samotný rozpočet města na ně nemůže sta-
čit. Takže smyslem sestavení základního a vyrovnaného 
rozpočtu na příští rok je co největší využití dotačních 
finančních prostředků. I když i některé dotace je třeba 
ve vztahu k smysluplnosti, byrokracii a navýšení provoz-
ních nákladů zvažovat. Další a snad ještě větší prioritou 
je zajištění fungování organizací, které město zřizuje 
– školy, školky, volnočasové aktivity i podpora spole-
čenského života a sportovního vyžití. Velmi zatěžující 
oblastí je stále zvyšující se náklady na tzv. mandatorní 
výdaje – což je právě ono zajištění provozu organizací 
města.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Obnova veřejného osvětlení v ulicích Palackého  

a Masarykova částečně ovlivní bohatost vánoční výzdo-
by v letošním roce, ale i tak bude v podobně hodnotná 
jako v minulých letech. V ulici Palackého budou vyzdo-
beny habry a v Masarykově ulici nové sloupy VO. Na ná-
městí bude stát vánoční strom s výzdobou podobného 
typu jako vloni a navíc budou ozdobeny prodejní stánky 

a také nové přístřešky, které nahradí nevzhledné firem-
ní deštníky některých prodejců.

NOČNÍ KLID A JEHO RUŠENÍ
Stále častěji a nyní už i přes zimní období se město 

setkává se stížnostmi na rušení nočního klidu u někte-
rých restaurací. K tomu se dá jen uvést, že za tyto kom-
plikace může tzv. „protikuřácký zákon“, který vyhání 
kuřáky před restaurace či jiné provozovny. A město a ani 
městská policie není schopna všechny tyto případy řešit 
nebo obyvatele vyhánět. Ona i běžná mluva a smích 
může obyvatele okolních stavení po desáté hodině ru-
šit. Město tedy připravuje ještě další vyhlášky, ale ve své 
podstatě je bezzubé. 

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval tímto způsoben a veřejně 

všem, kteří se zapojují pozitivně do společenského ži-
vota – jedná se o organizátory, kteří zajistili připomínku 
výročí republiky 28. 10., kteří iniciovali a uspořádali od-
halení desky šesti holešovským občanům, jež bojovali 
v řadách RAF proti nacistům (11. 11.) – jde především 
o členy Vlastivědného kroužku v čele Ing. J. Dúbravčí-
kem, a pracovníky města, jež pomohli při zajištění akce, 
těm, kteří pomohli i při připomínce svátku sv. Martina 
a svěcení martinských vín a také HDS Moravské děti za 
reprezentaci města v Japonsku.

POZVÁNÍ NA ZAJÍMAVÉ ADVENTNÍ POŘADY
V závěru roku nás čeká řada koncertů, setkání  

i zajímavých událostí. Adventní období zahájí tradičně  
v Holešově vánoční trhy. Ale v sobotu 2. prosince od-
poledne požehná holešovská děkan P. Jerzy Walcak ad-
ventní věnce a následovat bude koncert Holešovského 
komorního orchestru a v podvečer v 17.30 hodin rozsví-
tíme společně vánoční strom na náměstí. Následovat 
bude první adventní neděle a období předvánočního 
očekávání a uklidnění i s tradičními velmi působivými 
ranními mariánskými mšemi sv. – roráty. Následovat 
bude řada koncertů škol a místních sborů. V zámecké 
sala terreně bude během adventního a vánočního ob-
dobí probíhat hodnotná výstava betlémů a baněk. 

Vše následně uzavře - ale i otevře to nové, co 
nás čeká - tradiční holešovský novoroční ohňostroj.  
Ale po dohodě s ohňostrůjcem Zdeňkem Hlobilem, bu-
dou stanoveny dva termíny – obvyklý 1. 1. v 17 hodin 
(tentokrát pondělí) v zámecké zahradě a náhradní 6. 1. 
(sobota na Tři krále) a to proto, kdy se náhodou opako-
vala na Nový rok mlha a nepříjemné počasí jako letos. 
Podrobnosti budou inzerovány a samozřejmě budou 
občané a návštěvníci města všemi možnými způsoby 
informováni v případě odložení prvního termínu.

Krásné pozdně podzimní či už skoro zimní dny nám 
všem…

Rudolf Seifert
starosta
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Milí přátelé
charitního díla...

...Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbír-
ky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce (2017) vřele 
přijali koledníky a štědře je obdarovali. V našem re-
gionu se vybralo 549 548 Kč díky kterým můžeme 
lépe pomoci lidem v nouzi.

Díky výtěžku minulé sbírky (2017) jsme:
• Pomohli sociálně slabým a  znevýhodněným  

lidem v Holešovsku.
• Pořídili pračku, vysavač a  bazénky na umývání 

hlavy do středisek CHPS v Holešově.
• Zakoupili auto s LPG systémem pro domácí pali-

ativní péči ve středisku Domácí zdravotní péče.
 Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně po-

vzbuzením pro naši práci.
 Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 6. led-

na 2018.
Z nové sbírky (2018) chceme:
• Koupit další auto pro práci zdravotních sester 

v terénu.
• Podpořit osoby v  nepříznivé sociální situaci 

a pomoci jim tak se znovu začlenit do běžného 
života.

• Nakoupit potřebné pomůcky do středisek Do-
mácí zdravotní péče a  Charitní pečovatelská 
služba.

• Podpořit rozvoj vybavení v Nízkoprahovém klu-
bu Coolna.

Prosíme o Vaši štědrost.
Mgr. Milan Jelínek,

Charita Holešov, Tovární ul. 1407, 769 01 Holešov
tel.: 573 398 468, 

facebook, www.holesov.charita.cz

KLUBOVÝ VEČER S CESTOVATELEM 
ROBERTEM BAZIKOU
13. prosince 2017, 17:00
Kino Klub Holešov

VÝSTAVA BETLÉMŮ A HISTORICKÝCH BANĚK
30. 11. -  31. 12., zámek Holešov, sala terrena
Vstupné:  60,- / 40 Kč. Rodinné 160 Kč. 

VÝSTAVA HOBBY MODELŮ
15. listopadu – 12. ledna
Vstupné:  80 / 40,- Kč.  Rodinné 170 Kč

KONCERT BIG BAND HOLEŠOV JOSEFA HÁJKA
22. 12., od 19:00 hodin. Kino Svět Holešov 
Spolu s  BBH vystoupí Young Moravia Jazzband ze ZUŠ 
Morava Zlín, pěvecký soubor ZUŠ Holešov. 
Sólisté: Petra Foltýnová, Petra Kuciánová, Josef Vaverka 
a Martin Hejník. 
Vstupné: předprodej 140 Kč, v den konání 180 Kč.

AKCEPříprava na Tříkrálovou sbírku 2018
S  připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbírka 

2018 se obracíme na vás, občany města Holešova a pro-
síme o pomoc. Charita Holešov by ráda touto cestou vy-
zvala všechny z Vás, kteří mají chuť a odvahu se s námi 
zapojit do realizace této sbírky. Pro utvoření skupinek 
potřebujeme dobrovolníky z řad dospělých coby vedou-
cího skupinky.

TKS 2018 se uskuteční v sobotu 6. 1. 2018 !!!
V případě zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny 

v době mezi 8:00 – 12:00 hod. v budově Charity Hole-
šov na ulici Tovární 1407, nebo na tel. číslu 733 741 907 
nebo na e-mail: pastorace@holesov.charita.cz. Přihlašo-
vat se můžete do 10. 12. 2017 

Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Leona Machálková 

(Koordinátor dobrovolníků pro TKS 2018)
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Holešov – Na přelomu 7. a 8. století žil v Akvitánii, 
lesnatém kraji mezi Francií a  Belgií, známém také jako 
Ardeny, bohatý mladý šlechtic jménem Hubert. Jeho ži-
vot byl hýřivý až zpustlý, miloval ženy, hostiny, zábavy 
a především lov. Až jednou  štval Hubert jelena desate-
ráka, který zmizel v  houští a  za chvíli se objevil – jeho 
paroží zlatě zářilo a  uprostřed se skvěl kříž s  Ukřižova-
ným, který Huberta pokáral za jeho hříšný život a vyzval 
jej k obrácení. A ohromený Hubert skutečně poklekl, stal 
se knězem a  později biskupem, vedl ctnostný až aske-
tický život, významně přispěl k  pokřtění obyvatel celé 
této oblasti, po smrti byl prohlášen za svatého a stal se 
patronem myslivců (v tomto svém patronátu „vystřídal“  
sv. Eustacha, jehož legenda byla podobná). Svátek sv. Hu-
berta se slaví 3. listopadu a  myslivci z mysliveckých spolků 
Holešovska si svého patrona již šest let připomínají vždy 
první listopadovou neděli svatohubertskou slavností.

Také letos vyšel v neděli 5. listopadu od holešovské-
ho zámku krásný průvod – v jeho čele nesli uniformovaní 
myslivci majestátní hlavu jelena desateráka (počet výsad 
jeho paroží má připomínat morální kánon – Desatero) 
s křížkem, umístěným mezi parohy. Tato nádherná trofej 
měla letos premiéru – pořídili si ji myslivci z Holešovska 
díky finančním darům Mikroregionu Holešovsko a  obce 
Zahnašovice, v dřívějších letech si ji museli vždy půjčovat 
ze sv. Hostýna. Za jelenem jela Hubertská jízda – první 
jezdec (ostatně starosta obce Ludslavice V. Adamík) 
v červené kamizole s liščím ocasem připnutým na rukávu 

Myslivci z Holešovska si připomenuli svého patrona
a  za ním uniformováni myslivci v  sedlech. Dále kráčeli 
myslivci s prapory obcí a za nimi starostové obcí Mikrore-
gionu Holešovsko. Mezi ně se zařadil vzácný host – hejt-
man Zlínského kraje J. Čunek, který se přijel podívat na 
naši svatohubertskou oslavu na pozvání starosty města 
Holešova R. Seiferta.  Za nimi jel slavnostně vyzdobený 
vůz tažený koňmi, na jehož postranicích byly pověšeny 
obětní dary – bažanti, divoké kachny, zajíc, divocí kroca-
ni, sele divočáka a za vozem potom průvod myslivců – 
v čele sokolníci s dravci na rukou, jedna zástupkyně kyno-
logů s českým teriérem a potom myslivci z mysliveckých 
spolků Holešovska. Průvod doprovázeli čtyři hornisté 
– členové nově vzniklého spolku Trubači zámku Holešov, 
kteří doprovázeli průvod na jeho cestě kolem náměstí 
troubením loveckých signálů, hlaholů a znělek. 

Před kostelem již čekal liturgický průvod – hole-
šovský děkan a  farář P. J. Walczak, jeho polský kolega  
P. G. Požniak a skupina ministrantů a mnoho desítek Ho-
lešováků. A  po přivítání a  slavnostním vejítí do farního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie již začala mše sv. ke sv. 
Hubertu. Velkým hudebním doprovodem byla slavná Hu-
bertská mše in B Petra Vacka a Josefa Selementa, troube-
ná Trubači zámku Holešov a zpívaná Holešovským chrá-
movým sborem. Mši celebroval hoelšovský děkan, který 
ale slavnostní, ostatně mimořádně podnětné kázání pře-
nechal P. G. Požniakovi (a sám jeho promluvu tlumočil). 
Otec Požniak, špičkový evropský muzikolog a  pedagog 
ocenil krásné zvyky, které v  Holešově k  oslavě patrona 

myslivců provozujeme i  krásu Vackovy a  Selementovy 
Hubertské mše. Zástupci jednotlivých mysliveckých 
sdružení předali kněžím obětní dary a po přímluvách ke 
sv. Hubertovi si návštěvníci zcela zaplněného kostela uží-
vali krásnou bohoslužbu ve skvěle myslivecky vyzdobe-
ném prostoru. Po skončení mše sv. se většina účastníků 
shromáždila před kostelem, kde se všem podávalo skvělé 
občerstvení – chleby se škvarkovou pomazánkou (dílem 
myslivce D. Poláška), svatební koláčky, svařené víno a čaj 
a vytrubovali myslivecké skladby opět Trubači zámku Ho-
lešov. No a organizátoři a myslivce se svými blízkými se 
poté odebrali na oběd, kde se probíraly zážitky jak z této 
slavnosti, tak z mysliveckých událostí, setkání apod. 

Ostatně toto opravdu krásné a působivé setkání se 
mohlo uskutečnit jen díky rozsáhlým přípravám a práci 
mysliveckých spolků Mikroregionu Holešovsko, finanč-
ním darům Města Holešov, Mikroregionu Holešovsko, 
Římskokatolické farnosti Holešov, fryštácké společnosti 
Arles – Develop, Pily Totek – Javora, Farmy Holešov, 
manželů Miklíkových, Pospíšilových a Fuitových.

Karel Bartošek 
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Holešov – ????

Holešov – Nový školní rok přinesl několik změn. 
Jednou z nich je také skutečnost, že angličtinu nás vy-
učuje naše paní profesorka dvě hodiny týdně oproti 
loňským třem. Jednu hodinu týdně totiž přebral Mario 
Taravella, rodilý mluvčí z Ameriky. Jak nám veselý Ma-
rio hned první hodinu vysvětlil, jeho jméno zní trochu 
exoticky, protože jeho rodiče pocházejí ze Sicílie. Mario 
tedy mluví nejen anglicky, ale i sicilsky, italsky, a proto-
že žije v České republice déle než deset let, také česky. 
Řekl nám, že v ČR se mu líbí, protože je zde větší svoboda 
a bezpečno než v USA. Hodiny s Mariem jsou příjemně 
odlehčené. Při práci s učebnicí se někdy dozvídáme, že 
takto by to Američan asi neřekl nebo že mezi některými 
slovy není správně vysvětlený významový rozdíl. Když 
probíráme nějaké téma týkající se zvyků v anglicky mlu-
vících zemích, Mario rád přidá něco ze svých osobních 
zkušeností. Pokud neznáme nějaké slovíčko, nejdříve 
nám ho anglicky vysvětlí, a když pořád nikdo neví, pro-
lomí ticho ve třídě jeho čeština s přízvukem. Při našich 
pátečních hodinách jsem zpozorovala, že Mariovou 
oblíbenou zkratkou v angličtině je T.G.I.F. – Thank God 
It’s Friday. Myslím, že nejsem jediný člověk, který ihned 
zařadil tuto frázi do svého slovníku.

Adéla Tiefenbachová, 2. B
Gymnázium Ladislava Jaroše

Rodilý mluvčí na holešovském gymnáziu

Ptačí krmítka v zámecké zahradě

Holešov – Žáci prvního stupně 3. Základní školy Holešov vyráběli  
v rámci environmentální výchovy ptačí krmítka  pro ptáčky žijící v zámecké 
zahradě našeho města. Tyto krmítka děti slavnostně zavěsily za účasti pana 
starosty Mgr. Rudolfa Seiferta dne 12.10. 2017 v okolí hvězdárny a do nich 
nasypaly první ptačí zobání.

Velké poděkování za pomoc, spolupráci a metodické vedení patří 
především  Bc. Ivetě Dvořákové, řediteli školy Mgr. Ivo Junáškovi, dětem  
a všem vychovatelkám ŠD 3. ZŠ Holešov.   Jitka Hanslíková
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Kroměřížsko na ITEPu

Holešov –  Ve dnech 21. – 23. září 2017 se v Plzni uskutečnil již 13. ročník veletrhu cestovního ruchu 
Plzeňského kraje ITEP. Během tří dnů navštívilo vystavovatelské prostory na 13 500 účastníků všech věkových 
kategorií. Šířit povědomí o krásách našeho regionu se na veletrh, za podpory Zlínského kraje, vydala destinač-
ní společnost KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, z. s. - v zastoupení paní Ing. Ivany Kozákové. Ta akci 
shrnuje: „Účastníky veletrhu bych rozdělila na dvě skupiny. První měla zájem především o Hanácké Athény 
neboli město Kroměříž. Druhá část návštěvníků obracela svoji pozornost k dalším cílům na Kroměřížsku, jako 
jsou města Holešov a Bystřice pod Hostýnem nebo poutní místo Svatý Hostýn.  Velký zájem vyvolávala také 
rozhledna na Kelčském Javorníku. Náš region má turistům rozhodně co nabídnout, a to jsem se návštěvníkům 
veletrhu snažila předat.“  Ing. Ivana Kozáková

Holešov – Místní organizace České strany 
sociálně demokratické Holešov děkuje všem 
svým voličům za podporu v  letošních volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. I přes 
neúspěch v celostátních výsledcích ČSSD v Ho-
lešově obsadila za vítězným ANO 2011 a druhou 
SPD Tomia Okamury třetí místo. Výsledek voleb 
v Holešově je v rámci celé republiky z hlediska 
pořadí naší strany sice nadprůměrný, ale bohu-
žel, co do počtu procent, jako takový není příliš 
povzbudivý. Přesto velmi děkujeme voličům, 
kteří v těchto volbách dali svůj hlas ČSSD, a vá-
žíme si jejich podpory. Trvale se snažíme držet 
našeho volebního programu a  uděláme vše 
proto, abychom Vás i  v  nadcházejícím období 
nezklamali. 

Za výbor MO ČSSD Holešov 
Jaroslav Chmelař, Libor Liška 

a Ludvík Urban

PODĚKOVÁNÍ 
VOLIČŮM

ZPRÁVY  
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Holešov – V pondělí 30. října proběhla v Dobroticích  výstava fotografií u příleži-
tosti 90tého výročí založení školy. Akce se konala v nově upravené pobočce knihovny, 
která sídlí právě v budově zmiňované školy. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotogra-
fie, které dodali bývalí žáci, k prohlédnutí byly i kroniky. Podávala se pravá brazilská 
káva  nebo anglický čaj. Paní knihovnice připravila výborné perníčky.

Když jsme akci s paní Vránovou - knihovnicí pobočky, připravovaly, myslely jsme 
si, že přijde jen pár zájemců. O to bylo větší naše překvapení, když hned od 13. hodiny 
se, jak se říká, dveře netrhly. Návštěvníků bylo tolik, že se chvílemi málem ke stolkům 
s kronikami nevešli. Konvici  na čaj a kávu jsme ani  nevypínaly. A bylo zajímavé poslou-
chat vzpomínky přítomných. Chodbou se pořád neslo: „jé a pamatuješ, a kdo je to na té 
fotce, a hele Franta, jejda - to jsem já a fešák!!!“.

Získali jsme i nové členy knihovny, hned si zapůjčili knihy a slíbili, že celou zimu 
(když není nutné pracovat na zahrádkách), budou pilní čtenáři. Také nabízeli, že bude-li 
se akce ještě opakovat a s paní Vránovou to slibujeme, donesou další fotografie.

Akce byla opravdu podařená a tímto i prosíme obyvatele Dobrotic, prohledejte svá 
alba či krabice, najděte fotky z dob školní docházky, ale i z různých společenských akcí 
a doneste na osadní výbor. Než začnou jarní práce na zahrádkách, určitě uděláme v roce 
2018  ještě výstavku spojenou s akcí knihovny - bude to velké překvapení - těšte se, jako 
se paní Vránová a její pomocnice - těší na Vás.

Nováková Stáňa 
ostravský Holešovák

90. výročí založení školy 
v Dobroticích

Krásný zpěv oslavil státní svátek
Holešov – 99. výročí vzniku Republiky českoslo-

venské – prvního samostatného státu Čechů a Slováků 
– jsme v  Holešově oslavili kromě slavnostního kladení 
věnců den předem i  uspořádáním velkého koncertu 
v rámci podzimního běhu festivalu Musica Holešov den 
poté, tedy v neděli 29. října. Ve velkém sále holešovské-
ho zámku vystoupila Moravská filharmonie Olomouc 
pod taktovkou mladého, ale již evropsky proslulého 
Roberta Jindry a  především sopranistka Jana Šrejma 
Kačírková s  koncertem „Kouzlo belcanta“. Bel canto – 
krásný zpěv je typickým znakem zejména italské opery 
první poloviny 19. století, ve které vynikli tři skladatelé, 
přímí předchůdci Giuseppe Verdiho – Gioacchino Rossi-
ni, Vincenzo Bellini a Gaetano Donizzeti. A ze sopráno-
vých koloraturních árií těchto operních velikánů byl 
složen recitál skutečně „božské“ Jany Šrejmy Kačírkové. 
O uměleckém zážitku nejen milovníků opery, ale i těch, 
kteří se přišli podívat na koncert spíše ze společenských 
důvodů, svědčí skoro nekonečný potlesk ve stoje, kterým 
nadšení posluchači odměnili všechny vystupující. Poně-
kud hlouběji posazený soprán J. Š. Kačírkové překvapivě 
snadno, mistrovsky zvládal i  ty nejtěžší záludnosti ná-
ročných koloratur. Barva jejího hlasu byla opravdu úžas-
ná. Zpěvačce  zjevně (jak odpovídají i  její role v  opeře 
Národního divadla Brno) absolutně vyhovují především  
i  nejnáročnější Donizzetiho role a  na nich byla šťastně 
postavena největší část jejího recitálu.  Navíc je Donizzeti 
z celé trojice mistrů belcanta nejdramatičtější – a to byla 

opravdová „voda na mlýn“ dramaticky nesmírně nadané 
zpěvačce, která podala všechny árie s maximálním nasa-
zením a velkým hereckým výkonem. Přitom je J. Š. Ka-
čírková krásná žena, takže její vystoupení bylo po všech 
stránkách nádherným estetickým zážitkem.

Rovněž výkon olomoucké Moravské filharmonie byl 
v Holešově mimořádným zážitkem. V posledních letech 
máme relativně hodně možností poslouchat klasickou 
hudbu v provedení různých hudebních těles, ale nutno 
přiznat, že Moravská filharmonie je tělesem opravdu 
mistrovským. Orchestr zněl prostě nádherně – byla to 
skutečná  bella musica, skvěle se vypořádal jak s  něž-
nými tóny Belliniho, rafinovanou melodikou Rossiniho 
i s „přepychovými“, hřmějícími party Donizzetiho. Mož-
ná měl nádherný zážitek na svědomí i nově ve velkém 
sále zámku nainstalovaný systém na zlepšení akustiky 
(ostatně ten se pozitivně projevil i  při úvodních proje-
vech starosty města Holešova Rudolfa Seiferta i umělec-
kého vedoucího festivalu Musica Holešov  Karla Košár-
ka), ale nádheru hudby asi žádný systém nenahradí 
– prostě bylo to neskutečně krásné! 

Občas se v našem městě projeví úvahy, zda pro nás 
není takový projekt, jakým je festival Musica Holešov, 
příliš drahý a příliš výlučný. Ono by se to na první pohled 
mohlo i zdát. Ale kritici (i když klasická hudba není zrov-
na šálek jejich kávy) by si měli, aby byli objektivní, ob-
čas na koncert tohoto festivalu zajít, tak jako autor této 
úvahy. Dramaturgie Karla Košárka je totiž mírně řečeno 

rafinovaná – nesnižuje se ke komerčním „flákotám“, 
ale současně ani nevytváří „ledový palác“ pro snobské 
obecenstvo. Kdo přijde na koncert festivalu Musica Ho-
lešov (tedy alespoň na tento státosváteční), zažije něco 
úžasného – doslova se dotkne hvězd, nebes v celé jejich 
nesmírné kráse. Zkuste to – a nebudete litovat. 

Ale abychom splnili i kritickou linii úvahy – většina 
posluchačů krásného zpěvu a krásné hudby by se obvykle 
chtěla co nejvíce dozvědět o  tom, co bude poslouchat. 
Bohužel programů bylo k  dispozici opravdu málo (zda-
leka se nedostalo na všechny) a  i  ten šťastlivec, který 
program získal, se v jeho programové části  dočetl jen po-
řadí árií v podání Jany Šrejmy Kačírkové, program cudně 
zamlčel orchestrální skladby, kterými byly její árie logicky 
proloženy. A byla to škoda, protože se jednalo o předehry 
oper od oněch skladatelů belcanta, jejichž árie na recitálu 
zazněly. A některé z těchto předeher jsou vlastně z celých 
těch oper nejznámější (dynamická předehra k Rossiniho 
opeře Vilém Tell, která koncert zahajovala, je celosvětově 
slavným „šlágrem“, stejně tak předehra k opeře Hedváb-
ný žebřík byla po století jedinou známou a hranou částí 
této opery), přitom Moravská filharmonie je zvládla mi-
strovsky, s nesmírnou dynamikou a  rossiniovskou jiskři-
vostí! No škoda, chtělo to asi, pokud nebylo s filharmonií 
předem dohodnuto pořadí těchto orchestrálek, alespoň 
jednotlivé opusy uvést předem.  Jinak ale – hvězdy zářily 
v křišťálové noci belcanta se vší svou nádherou!!!

Karel Bartošek 
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Posezení se seniory v Tučapech
Holešov – První listopadovou sobotu uspořádal 

osadní výbor v Tučapech posezení se seniory v místním 
kulturním domě. Večer zahájilo vystoupení dětí z místní 
mateřské školy, na které navázalo vystoupení malých 
mažoretek. Po krátké zprávě z činnosti osadního výbo-
ru za uplynulé období, se kterou seznámil předseda OV 
a pozdravení od pana starosty, přišla diskuze s občany, 
kteří připomněli pár aktuálních věcí k řešení. Po krátké 
debatě převzala slovo již připravená dechová hudba 
z Hulína. Na závěr večera proběhla bohatá tombola. Ob-
čané se v pozdních večerních hodinách rozešli do svých 
domovů.

Zdeněk Chytil, 
předseda OV Tučapy

Vítání občánků v Tučapech

Holešov – V sobotu 4. listopadu proběhlo v Tučapech v místním kulturním domě vítání občánků narozených nejen v roce 2017. Bylo tedy přivítáno celkem šest dětí v Tučapech.
Zdeněk Chytil, předseda OV Tučapy

Roráty 
v kostele Nanebevzetí P. Marie

od 4. 12. do 22. 12. 2017
ranní mše sv. každý pracovní den 

v 6.30 hodin

ZPRÁVY  
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Japonské turné Moravských dětí
Holešov – Holešovský dětský sbor Moravské děti 

se vydal v době od 25. 10. – 3. 11. 2017 na daleké kon-
certní turné – do Japonska. Když jsme téměř před dvě-
ma lety dostaly nabídku, zda bychom mohli uspořádat 
koncerty pro japonský sbor z Myojo Gakuen hight School 
z Tokia a o tento sbor se také postarat, jsme ještě netu-
šili, že téměř nemožné se stane skutečností. Po dohodě 
s rodiči našich zpěváků jsme potvrdili a začali jejich cestu 
připravovat a v době loňských Velikonoc jsme měli mož-
nost pěvecký sbor z Myojo Gakuen hight School přivítat 
v  Holešově. Zpěváci bydleli v  rodinách Moravských dětí 
a koncerty jsme připravili v Holešově, dvakrát v Kroměříži 
vč. poznání památek UNESCO, navštívili jsme s nimi Bes-
kydy – Pustevny a poznali také českou kulturu a tradice 
na Velikonoční pondělí ve Valašském skansenu v Rožnově 
pod Radhoštěm. Vedení sboru bylo přijato starostou na 
holešovské radnici a  podepsalo se memorandum o  vzá-
jemné spolupráci a  hostování obou sborů. Od té doby 
uplynulo téměř rok a půl, bylo napsáno spoustu emailů, 
zpráv, upřesnění, potvrzení, konaly se setkání s rodiči Mo-
ravských dětí o možnostech a financování a konečně pří-
pravy na vlastní turné (největší část platby platily rodiče 
účastníků, další částí přispělo Město Holešov a také jsme 
použili vlastní zdroje z honorářů za koncerty).

Kufry nabaleny, nasedáme do vlaku LEOexpress směr 
Praha, odkud jsme letěli s Emirates přes Dubaj tím největ-
ším dopravním prostředkem Airbusem 380-800 (dl = 73 
m, rozpětí křídel téměř 80 m, v = 24,5 m – což je zhruba 
osmipatrový dům, dvě paluby, do letadla se vejde 323 
tisíc litrů paliva, max. rychlost je 945 km/hod., kapacita 
530 – 840 osob.) směr TOKIO. Vlastní let z Prahy do Tokia 
(vzdušnou čarou 12. 180 km) byl celkem náročný a dlouhý, 
ale všichni to zvládli bez jakýchkoliv problémů. Čekalo nás 
osm dní v úplně jiném světě – v zemi vycházejícího slunce 
Japonsku. Během pobytu jsme více poznali dvě školy – tu 
naší „Myojo Gakuen High School“, která je zaměřená více 
umělecky, a kde jsme měli dva koncerty – jeden pro mlad-
ší žáky školy, potom setkání s  pěveckým sborem, nácvik 
společných skladeb, koncert pro starší žáky školy a  také 
naši prezentaci v  jednotlivých třídách, kde si nás rozdělili 
na malé skupinky a  v  rámci komunikace jsme vytvářeli 
různé činnosti – jako např. japonské tradiční skládání 
origami, psaní japonské kaligrafie, hraní společenských 
her, nebo jen povídání o  školství a  kultuře obou zemí. 
V závěru dne jsme byli nedočkaví, protože se blížila chvíle, 
kdy si nás vyzvedly naše japonské rodiny, ve kterých jsme 
měli během tří dní možnost poznat i běžný život, tradič-
ní japonskou kuchyni a poznat, jak bydlí. Sobotní den byl 
s  mezinárodním programem – Myojo International Day, 
kdy před školním publikem z druhého stupně v  programu 
vystoupili tanečníci ze školy z  Thajska, z  družební školy 
v německém Berlíně, kteří jezdí do Myojo na roční stáže, 
a bubenická show z Japonska a my za Českou republiku. 
Měli jsme možnost nahlédnout i pod pokličku japonského 
školního systému, který je trochu jiný, než u nás. V Japon-
sku začíná školní docházka v šesti letech a trvá devět let. 
Školní rok začíná v dubnu a je rozdělen do tří částí – 1. část 
začíná v dubnu a končí v červenci, kdy v polovině července 
začínají letní prázdniny a končí v srpnu. 2. část – trvá od 
září do prosince a je ukončena novoročními prázdninami, 
3. část trvá od ledna do března a do začátku roku (dubna)  

ji dělí dvoutýdenní prázdniny. Výuka ve školách probíhá 
i každou sobotu. Na ZŠ a většině SŠ dostávají děti tři vy-
svědčení, za každé období jedno. Většina SŠ dle typu školy 
nosí školní uniformy. V sobotu nás čekal ještě jeden – nej-
větší a nejdůležitější večerní společný koncert v koncertní 
hale s pěveckým sborem Myojo Gakuen High School, kde 
jsme zpívali v  obou koncertních úborech – šatech a  ve 
druhé polovině české písně v lidových krojích. Úspěch byl 
obrovský, kroje diváky zaujaly, a tak po skončení se s námi 
chtěli fotit a povídat si. Motto všech koncertů – dá se říci, 
bylo „hudba je pojítkem mezi národy a každý ji porozumí“.

Nedělní den patřil našim hostitelským rodinám – 
měli volno a tak jsme celý den měli možnost lépe poznat 
rodiny a také s nimi využít nabídnutý program.

V  pondělí ráno jsme se rozloučili po třech dnech 
s  japonskými rodinami a  opět se ubytovali v  meziná-
rodním olympijském centru a  zamířili jsme do další 
školy – Atomi Gakuen High School, kde jsme se nejdříve 
opět prezentovali a seznamovali jsme se se studentkami 
školy (škola byla pouze dívčí – asi pro jeden tisíc žáků), 
prohlédli si prostory nádherné moderní školy se dvěma 
obrovskými tělocvičnami a  společenským sálem, kte-
rý splňoval kritéria kulturního domu velkého města. 
Zde jsme měli opět společný koncert s  jejich pěveckým 
sborem, kde jsme zpívali opět hlavně české skladby, ale 
nechyběly ani společné japonské písně. Navštívili jsme 
také tokijskou čtvrť Ikebukuro a Shinjuku, kde jsme měli 
možnost pohlédnout na Tokio z ptačí perspektivy obser-
vatoře ve 45. patře výškové budovy tokijské radnice „To-
kyo Metropolitan Government“. 

Další den jsme se vydali vlakem na delší cestu – pro-
zkoumat okolí Tokia a zen-buddhistické chrámy a svatyně 
někdejšího hlavního města Japonska – Kamakury. Dal-
ším naším zastavením bylo ve stanici Hase-eki u chrámu 
Kótoku-in, v jehož areálu se nachází socha Daibucu – ne-
boli Velkého buddhy. Tato 11 metrů vysoká socha sedícího 
buddhy, je druhou největší bronzovou sochou v Japonsku 
a je z roku 1252. Pokračovali jsme dále několik stanic vla-
kem a před námi se otevřel celý Kamakurský záliv v Pa-
cifickém oceánu i se západem slunce. Někteří nevydrželi 
a smočili si alespoň nohy, aby poznali oceán. Z těchto míst 
bývá dobře vidět i hora Fudži, kterou jsme my ale bohužel 
přes oblačnost neviděli. Celý den a  večer jsme zakon-
čili opět v Tokiu v moderní čtvrti Šibuja, která je známá 
nejen množstvím výškových mrakodrapů, obrovských 

světelných reklam, zábavní i nákupní částí, ale také je zde 
nejfrekventovanější křižovatka Tokija – Šibuja-kósaten 
s  okouzlující směsí neonů, obřích obrazovek a  nekoneč-
ných zástupů spěchajících lidí – tentokrát hlavně v mas-
kách při příležitosti populárního svátku Haloween.

Velký zážitkem byla také možnost ochutnat typickou 
japonskou kuchyni, jejíž hlavními ingrediencemi jsou 
rýže, nudle, zelenina, ryby, mořské plody včetně sushi 
a  sashimi z  čerstvých ryb. Poslední den v Tokiu jsme se 
metrem a  vlakem přesunuli k  českému centru - Velvy-
slanectví České republiky, kde jsme koncertovali pro ja-
ponské hosty, kteří byli pozváni na prezentaci luxusního 
českého křišťálového skla sklárny Moser Karlovy Vary. Rok 
2017 je Rokem české kultury v Japonsku a tak jsme měli 
velkou radost, že můžeme při této velké události zde být 
a koncertovat. Po celé turné zpívali Moravské děti hlavně 
české skladby, abychom vnesli českou kulturu mezi japon-
ské posluchače, kteří za to byli vděční. Je dobře, že hudba 
spojuje nejen národy a každý jí porozumí. 

Na závěr našeho turné jsme ještě navštívili čtvrť Asa-
kusa, kde jsme zažili živou atmosféru v okolí jednoho z nej-
známějších tokijských chrámů a  pohledem na nejnovější 
dominantu Tokia – vysílací věž Skytree, která je se svými 
634 m druhou nejvyšší stavbou na světě. Po celou dobu na-
šeho turné nás doprovázel japonský asistent – pan Yoshi-
nori Kakinuma (kterému všichni říkali náš „Kaki“), s kterým 
jsme naši cestu připravovali a byl naší velkou oporou.

Poděkování a obdiv si zaslouží ale všichni účastníci, 
protože všechno zvládli na výbornou, včetně pobytu v ja-
ponských rodinách, náročné cesty, osvojení si japonských 
zvláštností a pravidel nejen společenského chování, ale 
i „fungování“ v tokijské metropoli, která sama o sobě má 
více obyvatel, než celá Česká republika.

U děkování ještě zůstanu – chtěla bych poděkovat 
všem rodičům za aktivní spolupráci při přípravě cesty 
a  finanční podpory Moravských dětí. Velké poděkování 
patří i  pro vedení našeho města Holešova, které naše 
turné podpořilo finančně z  Fondu kultury a  vzdělávání 
města. Bez této podpory by cena pro účastníky byla vel-
mi vysoká a těžko dostupná. 

Vážíme si této podpory a dle spokojenosti si troufám 
říci, že jsme dobře reprezentovali naše město, Zlínský 
kraj, ale i Českou republiku.

Za Moravské děti
Mgr. Jana Slovenčíková
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Odhalení pamětní desky občanům Holešova (dokončení)
JAROSLAV CHMELÍK

Jaroslav Chmelík se 
narodil 29. července 1921 
v  obci Rábí č. 109 v  okrese 
Strakonice rolníku Josefu 
Chmelíkovi a  jeho manželce 
Josefě, rozené Pechandové. 
Měl ještě tři starší bratry. Po 
vychození obecné školy začal 
chodit do reálného gym-
názia v  Sušici, které ale nedokončil. V  roce 1936 byl přijat 
do Baťovy školy práce ve Zlíně. Během studia navštěvoval 
i  plachtařský kurz u  místní skupiny Masarykovy letecké 
ligy ve Zlíně. Po okupaci zbytku Československa a zahájení  
2. světové války v září 1939 se rozhodl odejít do zahranič-
ního odboje. Protože cesta přes Polsko už nebyla možná, 
rozhodl se pro cestu do Francie přes Balkán.

Dne 22. dubna 1940 nastoupil strastiplnou cestu přes 
Slovensko a  Maďarko do Jugoslávie. Až 4. června na fran-
couzském velvyslanectví v Bělehradě byl odveden do česko-
slovenské zahraniční armády. Tam také změnil cíl své cesty 
do Francouzy obsazené Sýrie, kam docestoval v  polovině 
června. Po kapitulaci Francie se českoslovenští vojáci museli 
uchýlit pod ochranu britských jednotek v Palestině.

Po uznání československé vlády v exilu se začala v sr-
pnu 1940 formovat československá pěší jednotka a 1. října 
1940 byl založen Československý pěší prapor 11 - východní, 
jehož příslušníkem se stal i Jaroslav Chmelík. Zprvu prapor 
vykonával strážní službu, poprvé byl nasazen do boje proti 
vichistickým Francouzům 6. července 1941 v Sýrii.

V říjnu 1941 byl prapor přesunut do obleženého přístavu 
Tobruk, kde se i Jaroslav Chmelík podílel na obranných bojích. 

Dne 3. září 1942 si Jaroslav Chmelík podal přihlášku 
k  letectvu. Po lékařských prohlídkách absolvoval plavbu 
okolo Afriky a dne 1. ledna 1943 připlul do přístavu Greenock 
ve Skotsku. Od března 1943 zahájil kurz letecké teorie na zá-
kladně v Paingtonu  a v polovině května elementární letecký 
výcvik na dvoumístných letounech Tiger Moth. Od 1. červen-
ce pokračoval Jaroslav Chmelík  v leteckém výcviku v Kanadě. 
Na letišti De Winton létal na letounech Cornell a Texan.

Od 10. dubna 1944 pokračoval ve výcviku opět v Anglii 
a  po dokončení operačního výcviku na letounech Spitfire 
byl 6. listopadu přidělen k 310. (československé) peruti RAF 
k  bojové činnosti. V  té době 310. peruť prováděla přede-
vším doprovod bombardérů při náletech nad Německem.  
Už 22. února 1945 musel Jaroslav Chmelík nouzově přistát 
do terénu v minovém poli na osvobozeném území v Holand-
sku po vysazení motoru na jeho Spitfiru. Poslední bojový let 
vykonal 13. dubna 1945.

Do vlasti se Jaroslav Chmelík vrátil v  kabině Spitfiru 
13. srpna 1945 po přistání na pražské Ruzyni.  Od října 1945 
sloužil u  Leteckého učiliště v  Olomouci jako instruktor na 
letounech C-6 a C-2, od října 1947 pak u Cvičné letky v Pra-
ze-Kbelích. V prosinci 1947 odešel od armády a začal létat 
jako pilot u ČSA.

V lednu 1950 se Jaroslav Chmelík oženil se slečnou Zlatou 
Štěpánovou, se kterou později společně vychovali dva syny.

V  září 1950 byl z  politických důvodů Jaroslav Chme-
lík z  Československých aerolinií vyhozen a  odstěhoval se 
s  manželkou a  syny do Holešova. Pracoval v  různých pod-
nicích v Kroměříži a v Holešově převážně v dělnických pro-
fesích. Po politickém oteplení v Československu v 60. letech 
se Jaroslav Chmelík v  roce 1966 vrátil k  létání u  ČSA, kde 
pracoval až do roku 1976, kdy odešel do důchodu. V  roce 

1991 byl občansky i  služebně rehabilitován a  povýšen do 
hodnosti podplukovníka ve výslužbě.  Zemřel 23. února 
2002 v nemocnici ve Zlíně.

Za svoji službu v  britském královském letectvu obdržel 
Čs. válečný kříž 1939, čs. medaili Za chrabrost před nepříte-
lem, čs. medaili Za zásluhy II. stupně, čs. vojenskou pamětní 
medailí „Za službu v československé armádě v zahraničí“ (se 
štítkem Střední východ a Velká Británie). Ve Velké Británii byl 
vyznamenán medailí  The Defence Medal, The 1939–45 Star, 
The Air Crew Europe Star, Africa Star a War Medal 1939-45.

Polská armáda mu udělila medaili Za účast v obranné 
válce 1939 a Kříž Polské ozbrojené síly 1939-45 se štítkem 
Tobruk. V roce 2001 byla Jaroslavu Chmelíkovi udělena Vel-
ká pečeť města Holešova.

V  roce 2012 byla Jaroslavu Chmelíkovi odhalena pa-
mětní deska v jeho rodné obci Rábí.

Životní osudy Jaroslava Chmelíka jsou podrobně po-
psány v knize „Jaroslav Chmelík - Z africké pouště nad Ně-
mecko“ od kolektivu autorů.

ROBERT OSENSKÝ
Robert Osenský se na-

rodil 29. července 1916 jako 
Robert Ossendorf ve Vše-
rubech u  Plzně v  tehdejším 
okrese Stříbro četnickému 
strážmistru Viktoru Ossen-
dorfovi a  jeho manželce 
Martě. Měli spolu celkem pět 
dětí. Po smrti první manžel-
ky se Viktor Ossendorf znovu oženil s Emílií, rozenou Krofto-
vou a měli spolu nejmladší dceru Elišku. Po válce v roce 1945 
přijala celá rodina příjmení Osenský.

 V roce 1929 se rodina přestěhovala do Holešova, kde 
Viktor Ossendorf sloužil jako velitel četnické stanice a  Ro-
bert zde dokončil školní docházku. Poté vystudoval dva roky 
nižší průmyslové školy chemické a do roku 1936 pak praco-
val v Olomouci jako drogista. V té době take začal létat v Ha-
náckém aeroklubu v  Olomouci, později zahájil motorový 
výcvik v rámci akce “1000 pilotů republice”. V září roku 1936 
nastoupil do Vojenského leteckého učiliště v Prostějově, kte-
ré ukončill v červnu 1938. Po okupaci zbytku Československa 
15. března 1939 se rozhodl odejít do zahraničí do odboje. 

Nové hranice do Polska překročil Robert Osenský  
15. června 1939 a  po několika dnech se prezentoval na 
československém konzulátě v Krakově. Po krátkém čase byl 
přesunut do tábora v Malých Bronovicích a odtud na konci 
července odjel do polského přístavu Gdyně, odkud 29. čer-
vence 1939 odplul lodí Chrobry do Francie. 

V Paříži byl nucen podepsat závazek do Cizinecké legie, 
protože ale mezitím 1. září 1939 vypukla válka, prezentoval 
se Robert Osenský na začátku října u československé Letecké 
skupiny v Agde a odtud byl 17. října 1939 odvelen do pokra-
čovací letecké školy v La Rochelle. Od 18. ledna  do 15. květ-
na 1940 se přeškoloval na francouzské bombardéry v Istres, 
škola  byla ale nucena se přesunout do Alžíru na leteckou 
základnu Tafaraoui u  Oranu. Po pádu Francie byl Robert 
Osenský propuštěn ze služby u francouzského letectva, vla-
kem se přesunul do Casablanky, kde 29. června nastoupili na 
loď Gib-el-Dersa, a po přestupu v Gibraltaru na loď Neuralia, 
přistál 12. července 1940 v anglickém přístavu Liverpool.

Z  přístavu Liverpool byl Robert Osenský přemístěn  
na leteckou základnu RAF v  Cosfordu, kde byl 26. červen-
ce 1940 přijat do dobrovolnické zálohy RAF. Dne 26. října 

1940 nastoupil nejdříve k výcvikovému křídlu v Babbacom-
be, kde absolvoval teoretickou výuku v  leteckých pilotních 
odbornostech a  dne 3. května 1941 zahájil elementární 
letecký výcvik u  letecké výcvikové školy na základně RAF 
ve Watchfieldu. Od 19. července pokračoval ve výcviku na 
základně RAF v Hullavingtonu, kde létal nejprve na pokra-
čovacích dvoumístných letounech Miles Master, později na 
jednomístných stíhacích Hurricane. Závěrečný bojový výcvik 
absolvoval od 21. října 1941 u operační výcvikové jednotky 
v Hawardenu na letounech Spitfire. Operační výcvik ukončil 
před Vánocemi 1941. Dne 6. ledna 1942 byl Robert Osenský 
převelen k 312. (československé) peruti RAF na základně An-
gle ve Wallesu. Dne 26. ledna 1942 nouzově přistál na moř-
ské pláži v důsledku ztráty orientace a vyčerpání veškerého 
paliva. Při přistání se zranil. Na konci května 1943 dokončil 
Robert Ossendorf první operační turnus a od 2. června 1943 
létal u britských výcvikových perutí s  letouny určenými pro 
vlekání vlečných terčů při výcviku protiletadlového dělostře-
lectva. Od 1. února 1944 nastupuje opět k 312. peruti a zahá-
jil svůj druhý operační turnus. Peruť se na jaře 1944 přezbro-
jila na stíhací bombardovací verzi letounu Spitfire a od jara 
1944 se tak jejím hlavním cílem stávají letiště, nádraží a další 
důležité pozemní cíle v severní Francii. 

Dne 21. května 1944 se Robert Osenský účastnil 
operace Ramrod 905 při útocích na cíle v  severní Francii. 
V blízkosti přístavu Le Havre byl jeho Spitfire zasažen pal-
bou ze země a musel nouzově přistát do terénu u městečka 
Laurenan. Ve stejný den a ve stejném prostoru byl sestřelen 
i Karel Valášek, který rovněž pocházel z Holešova. Robertu 
Osenskému se podařilo ukrýt u  jedné francouzské rodiny. 
Během ukrývání se zapojil do ozbrojené akce francouzské-
ho hnutí odporu, při které byl zraněn. Do Velké Británie se 
vrátil na rybářském člunu na začátku července a 17. červen-
ce se hlásil opět u  československého střediska v  Cosfordu. 
Po doléčení zranění byl od konce září do začátku prosince 
1944 přidělen k britským perutím jako styčný důstojník. Od  
8. prosince 1944 do konce války v  Evropě 8. května 1945 
opět létal u 312. perutě.

Do vlasti se Robert Osenský vrátil v kabině Spitfiru 312. 
perutě 13. srpna 1945. Od podzimu pak sloužil u 4. letecké-
ho pluku v Českých Budějovicích, kde se i oženil se slečnou  
Markétou Reinischovou. Na podzim 1946 se jim narodil syn 
Petr. V roce 1947 odešel z armády a  létal u ČSA jako pilot.  
Po únoru 1948 v září 1948 odešel přes hranice do okupova-
ného Německa. Další informace o jeho osudu nejsou oficiálně 
známé. Podle nepotvrzených, ale hodnověrných informací 
po krátkém pobytu v uprchlickém táboře v Gmundu odešel 
do Velké Británie, kde vstoupil do britských tajných služeb 
a  létal z  britských základen v  severním Německu nad So-
větský svaz, kde vysazoval agenty z paluby letounů Dakota. 
Zahynul 2. února 1955 na ostrově Sylt v severním Německu. 
Pochován je na vojenském hřbitově Ohlsdorf v Hamburku.

V  roce 1991 byl Robert Osenský občansky a  služebně 
rehabilitován a posmrtně povýšen do hodnosti plukovníka.

Za službu v  čs. letectvu v  zahraničí byl Robert Osen-
ský vyznamenán 3x Československým válečným křížem 
1939, dvakrát Československou medailí „Za chrabrost před 
nepřítelem“, Československou vojenskou pamětní medailí 
„Za službu v  československé armádě v  zahraničí“ (se štít-
kem Francie a Velká Británie) a Československou vojenskou 
medailí „Za zásluhy“ I. stupně. Informace o britských vyzna-
menáních, které určitě obdržel, se nedochovaly. Za účast ve 
francouzském hnutí odporu byl vyznamenán francouzským 
Croix de Guerre 1939-45.

ZPRÁVY  
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Už je to pěkná řádka let, co vy dva spolu bráz-
díte svět, kdy jste si prstýnky z lásky dali, úctu 
a věrnost si slibovali. Manželský slib jste ne-
vzali zpět, a je to dlouhých 50 let.

Tak jako kdysi, ať vám v  srdci zvony znějí, 
lásku a  štěstí Vám k  výročí přejí dcery Leona 
a Martina s rodinami.

Klub českých turistů Holešov  a MKS Holešov zvou všechny členy, příznivce, 
občany města a okolí na 

„Klubový večer s cestovateli“
Renčou, čtyřletou Stellkou a Martinem Stillerovými,

který se bude konat ve středu 29. listopadu 2017 
v 17:00 v Kino Clubu v Holešově. 

Beseda nese název Amerikou na rodinné cyklostezce

SŇATKY
Iveta Vonková – Brno
Josef Snopek – Ludslavice

Mareie Tučková – Dřevohostice
Jan Knížek – Plch

Společenská kronika
Věra Šneidrová – Holešov
František Hostaša – Holešov

Lenka Sklenářová – Holešov
Antonín Zalabák – Holešov

Alena Drábková – Otrokovice
Martin Macháček – Holešov

Petra Novotná – Hulín
Tomáš Chodníček – Ludslavice

Veronika Fousková – Ostrava
Tomáš Jura – Prusinovice

Veronika Vavrušová - Lechotice
Pavel Hrubý - Lechotice

NAROZENÍ
Rosypalová Stella – Holešov
Matyáš Říha – Holešov
Tamara Nováčková – Holešov
Ema Bakalíková – Holešov
Michael Bačík – Holešov

JUBILANTI 
listopad
Ludmila Jedličková – Holešov

Vlasta Blahová – Holešov
Marie Šebestová  Holešov
Antonín Šelešovský – 
Holešov
Jaruška Odstrčilíková – 
Holešov

Zdeněk Šimek – Holešov
Bohumil Šindelek – Holešov
Věra Machálková – Holešov
Jarmila Ondrušková – Holešov
Miroslav Menšík – Holešov
Zdenka Chytilová – Holešov
Oldřiška Borutová – Holešov
Zdeňka Holásková – Holešov
Vlasta Kovářová – Holešov
Libuše Prchalová – Holešov
Vladislav Podsedníček – Holešov, č. Količín
Eva Soušková – Holešov
František Kozáček – Holešov, č. Količín
Iva Vrtělková – Holešov
Marie Uhrová – Holešov
Jaroslava Horáková – Holešov
Jiřina Šarmanová – Holešov
Milada Fuksová- Holešov
Marie Navrátilová – Holešov, č. Dobrotice
Eva Růžičková – Holešov
František Mikulčík – Holešov

ÚMRTÍ
Jarmila Vyorálková – Holešov
Jan Nevřala – Holešov
Kamila Mlodziková – Holešov
Jarmila Kelnarová – Holešov
Ivana Žákovská – Holešov
Emílie Vrlová – Holešov
Rostislav Hnízdil – Holešov
Jiří Navrátil – Holešov
Rudolfina Chytilová – Holešov
Anna Přikrylová – Holešov

 J. Medková 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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KULTURA  

Recept na pohodu aneb Vernisáž v rytmu jazzu

Společnost Lapp Kabel, s.r.o., provozovna Tovární 1333, Holešov
hledá zaměstnance na pracovní pozice:

MUŽE
navíječ spirálních kabelů – třísměnný provoz

POŽADAVKY:
vyučení
manuální zručnost
ochota pracovat ve směnném provozu

NABÍZÍME:
práci na hlavní pracovní poměr
možnost nástupu ihned
příspěvek na stravování
měsíční osobní ohodnocení
25 dnů řádné dovolené
uplatnění v mezinárodní stabilní firmě
příjemný kolektiv i pracovní prostředí

V případě zájmu o tyto pracovní pozice zašlete svůj životopis na email:
romana.balounova@lappgroup.com, kontaktujte nás na tel. č. 725 972 694
nebo se dostavte osobně od 07:00 do 13:00 hod. na provozovnu do Holešo-
va (bývalý areál Loany), Tovární 1333.

Holešov – To vše nabídla ve čtvrteční podvečer 
2. listopadu holešovská knihovna. Na počátku byla 
myšlenka paní Šárky Andrlíkové a  pana Zdeňka Janiše 
ukázat to nejzajímavější ze své fotografické tvorby.  Svou 
výstavu nazvali „Zastavení v čase“ a na vernisáži je pod-
pořila i dixielandová kapela Jazzbook Zlín.

Na vystavených fotografiích autoři zachytili nejen 
známá místa Holešova, ale stisknutím spouště dokázali 
zvěčnit i prchavé okamžiky času. Nálada a emoce fotek 
se po celý večer harmonicky doplňovaly s  živými jaz-

zovými melodiemi. Každý tak našel, co hledal. Fotkami 
potěšit oči, výbornou muzikou sluch a  malým občerst-
vením chuťové pohárky. Ne nadarmo se říká, že dobrá 
muzika lidi spojuje a pokud k tomu umí pohladit na duši, 
platí to dvojnásob. Téměř sedmdesátka spokojených ná-
vštěvníků je toho důkazem.  Na malou chvíli se mohli 
zastavit a každodenní spěch vyměnit za setkání s milými 
lidmi a příjemnou společnost.  

Holčapková Běla, MěK Holešov

www.holesov.cz
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Holešov – Holešovskou zahradu si pro natáčení svého klipu vybral regionální 
nadějný hudebník a skladatel Hanz Sedlář. „Rozhodl jsem se, že udělám CD se skladba-
mi pro Klavír a Violoncello. Pro každou skladbu chci natočit videoklip. Každý z jiného 
prostředí a v jiné náladě,“ uvedl Sedlář. První z nich točil se svým týmem na počátku 
října právě v prostorách zámecké zahrady holešovského zámku a po setmění na nádvoří 
zámku, kde bylo potřeba dotočit noční záběry. Šlo o náročnou práci hlavně co se převo-
zu a manipulace s klavírem týče. Váží kolem 400 kg a jde o křehký nástroj, kterému by 
zvláště muzikanti neradi ublížili. 

Dle jakých kritérií vybíráte prostředí pro své klipy? Proč právě Holešov? 
A na jakých dalších místech budete natáčet?

Plánujeme dělat více klipů, v nejlepším případě ke každé skladbě z alba. Když ty 
skladby tvořím doma u klavíru, už mám představu, jak by mohl vypadat klip. V jakém 
prostředí, jaké záběry, kompozice atd. Pak už jen vybrat nejvhodnější prostor na reali-
zaci. V tomto případě jsme velmi omezení stěhováním těžkého klavíru, proto budeme 
točit i v místech, kde už klavír je. Třeba v koncertním sále. Rozhodně ale budeme točit 
ještě i  v  Kroměříži, možná v  Praze a  taky bychom se rádi vrátili do Holešova, pokud 
nám město vyjde opět tak skvěle vstříc, jako tentokrát. Co se týče venkovního natáčení, 
musíme mít v záloze i variantu pro špatné počasí, protože mám kolem sebe lidi, kteří 
mají zablokovaný termín, proto kdyby nebylo hezky, budeme točit jinou skladbu, kte-
rou máme naplánovanou ve vnitřních prostorách, musíme prostě využít čas. Tentokrát 
nám to vyšlo na jedničku. Jak se říká, připraveným štěstí přeje. 

Jedná se o skladby pro dva hudební nástroje, kdo ovládne ten druhý ná-
stroj?

Já se samozřejmě ujal klavíru a na violoncello mě doprovází Iris Moris, známá např. 
z  kapely Inflagranti, nebo z  českého symfonického orchestru vystupujícím po celém 

Zahrada holešovského zámku si zahraje v hudebním klipu

světě. Spolupracuje taky s kapelou Lucie, s Pepou Vojtkem, Peterem Aristonem atd. Má 
navíc zkušenosti s nahráváním ve studiích, což je pro tento projekt důležité. 

Předpokládám, že se jedná o autorské skladby, kolik jich na desce může-
me očekávat?

Ano, jedná se pouze o moji vlastní tvorbu. Jde o skladby spíše minimalistické, ale 
s důrazem na emoce a na to, aby se lidem všech kategorií zalíbily na první poslech. 
Podobných projektů je na světě mnoho, ale většinou dělají cover verze slavných skladeb 
nebo filmových melodií. Já si vybral tu složitější variantu své hudby. Mám prostě rád 
originální věci i za cenu, že třeba nebudou až tak úspěšné, jako již zmiňované převzaté 
skladby. Jestli se budou líbit veřejnosti, to už záleží na lidech. Skladeb pro album plá-
nuju kolem deseti. Rozpracovaných jich mám ale více. V případě, že by se projekt líbil, 
hned začnu dělat na dalším pokračování. 

S kým při přípravě tohoto díla spolupracujete?
Pro tento projekt se také nadchnul Vladislav Františ – kamarád, se kterým spo-

lupracuji už dlouhou dobu. Mezi naše společné projekty patří např. film Lidé a Město. 
V tomto klipu se ujal hlavní kamery. Režii klipu děláme společně, protože mám určitou 
svoji vizi, kterou bych chtěl dodržet. Dalšími kameramany pro tento klip jsou Petr Šiš-
ka a Vladimír Šiška. Fotografování obstarává Jiří Soporský a jako technickou podporu 
máme Jakuba Zapletala. Co se týče zvuku, pro tento projekt jsem si vybral nahrávací 
studio Babylon Studios v Teplicích. Podle mě rozhodně patří mezi nejlepší nahrávací 
studia u nás. Tam natáčíme violoncello, pro které je zde výborná akustika. Mix, maste-
ring a ostatní postprodukční činnosti si obstarávám sám. 

Kdy se na dokončený projekt můžeme těšit? Připravujete při příležitosti 
křtu desky živé vystoupení?

Živá vystoupení zatím v plánu nemám, ale rozhodně na ně může dojít, třeba právě 
u příležitosti již zmiňovaného křtu. Postupně budu odhalovat pár jednotlivých skladeb, 
jako takovou ochutnávku celého alba. Až budeme mít vše pohromadě, vydáme to na CD 
a budeme dál zveřejňovat další klipy. Přesný termín nemám stanovený, ale počítám, že 
na jaře 2018 by to mohlo „klapnout“. Vše je ovlivněno mojí koncertní činností a lidmi, 
se kterými spolupracuji, a kteří jsou velmi vytížení. Další věc, která to může urychlit, či 
zpomalit jsou samozřejmě finance. Pokud by se na tomto projektu chtěl kdokoliv podí-
let, určitě má možnost tento projekt podpořit. Veškeré dostupné informace najdete na 
mých webových stránkách www.hanzsedlar.cz.

Hana Helsnerová

ROZHOVOR
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INZERCE
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Podzimní ohlédnutí za činnostmi mateřské školy 
Masarykova v Holešově

NZZ Rehabilitace & Fyzioterapie Holešov s. r. o. (sídlící v budo-
vě Sport Relax) přijme fyzioterapeuta/ku na HPP/VPP. Požadu-
jeme odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta, 
praxi v  oboru, zájem o  další vzdělávání, spolehlivost, samo-
statnost. Absolvované kurzy výhodou. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! 
V případě zájmu posílejte CV na rehaholesov@gmail.com

ZAPOMENUTÝ MIKULÁŠ A ZATOULANÝ ZVONEČEK
Ne, 3. 12. 2017, 15.00 hodin , Kongresové centrum Zlín

P. I. Čajkovskij: Louskáček
G. Bizet: Farandola
Carol Of The Bells, We Wish You A Merry Christmas
Účinkují - Rostislav Marek, Mikuláš
David Koller, chlapec
Moravské děti – Holešovský dětský sbor, sbormistryně: Lenka Polášková
DPS ZVONKY ZUŠ HULÍN, sbormistryně: Dana Zapletalová, FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Dirigent: Marek Prášil

Hudební předvánoční putování křížem krážem po zeměkouli pro děti a jejich rodiče. Hledá se ztracený 
zvoneček Cinkálek, který ohlašuje vánoční čas. Jestlipak se ten malý nezbeda ozve? Starost s jeho na-
lezením má svatý Mikuláš, ale objeví se i Santa Claus nebo Děda Mráz. Na koncertě vystoupí Moravské 
děti – Holešovský dětský sbor, zlínský herec Rostislav Marek, jeho malý kamarád David Koller, dirigent 
Marek Prášil a další.

VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÝCH DĚTÍ A JEJICH HOSTŮ
Út, 26. 12. 2017 v 16.00 hodin, Kostel Nanebevzetí P. Marie Holešov

Moravské děti Holešov, sbormistryně Lenka Polášková, klavír Martina Mergentalová.
DPS Plamínek 3. ZŠ Holešov (sbormistryně  Gabriela Kovářová, Lenka Hýžová, Veronika Svobodová).
Symfonický orchestr bývalých a současných členů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

PŘÍSPĚVKY

až 1500,- Kč

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. X. RICHTERA HOLEŠOV 
UVÁDÍ VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU
Pátek 15. 12. 2017 v 17.30, kino Svět Holešov

Vstupné doborovolné
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Podzimní dny zpříjemnil osadní výbor Žopy svým spoluobčanům 
dvěma akcemi

Holešov – 16. září proběhl 2. ročník Kotlíkovaření, na kterém 6 týmů předvedlo v areálu své kulinářské umění ve snaze připravit co nejlahodnější pochutiny. Porotu se snažili 
okouzlit  nejen různými druhy guláše, borščem či „prdelačkou“, ale též apartním kuchařským oblečkem. O měsíc později  naši náves zpestřila  bludičková výzdoba. Poslední říjnový 
pátek v podvečer prošel vesnicí průvod plný blikajících světýlek a plamínků. I když nás po cestě občas zlobila strašidla, všichni jsme šťastně dorazili na areál, kde se táboráčkem 
ukončila jeho letošní sezona. Přestože s námi počasí ani na jedné akci nekamarádilo, účast byla překvapivě velká, za což všem přítomným moc děkujeme. Těšíme se ještě v závěru 
roku na Posezení pro seniory a 9. prosince na Čertovskou procházku s rozsvícením vánočního stromu.

Info a foto na: www.zopy.cz  za Osadní výbor Žopy Martina Sedláčková

Akce ZUŠ
 7. 12. Učitelský koncert (kostel Nanebe-

vzetí  Panny  Marie 18:00)
14. 12. Vánoční besídka žáků školy  
 (sál ZUŠ 16:00)
15. 12.  Taneční vystoupení s názvem „Puto-

vání  za hvězdou“  (kino Svět  17:30)
15. 12. Adventní koncert žáků    
 (zámeček Žeranovice 17:00)
17. 12.  Adventní koncert žáků    
 (evangelický kostel 
 Prusinovice 14:00)
19. 12.  Adventní koncert žáků    
 (sala terrena zámku 17:30)
10. 1. Tříkrálový koncert souborů školy 

(sala terrena zámku 17:30)
23. 1.  IX. varhanní koncert Ludvíka Šuran-

ského (kostel Nanebevzetí Panny 
Marie Holešov)

PŘÍSPĚVKY
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PŘÍSPĚVKY

Kulatá výročí školy v Dobroticích
Holešov – Náš život utíká neuvěřitelným tempem. Žijeme v době převratných změn a zdá se nám, že nás nemů-

že nic překvapit. Snad právě proto je nutné občas se zastavit, vydechnout si a pohlédnout zpátky. Víme, jak žili naši 
rodiče? A jejich rodiče? Kam chodili do školy a jak ta škola vypadala? Možná teprve teď si uvědomíme, že ta budova na 
dobrotické návsi, která bývala kdysi školou, byla postavena v roce 1927 a má letos právě devadesát let!  Ale ještě před 
ní byla škola v domě č. 21. Její dostavba a úprava byla dokončena v roce 1867, máme zde tedy druhé kulaté výročí, 
tentokrát sto padesát let!

Dobrotické děti se ovšem učily základům čtení, psaní a počítání už daleko dříve. Už před rokem 1789 učila nějaká 
žena děti číst v domku č. 17 na Lapítě. Od zmíněného roku v domě č. 61 učil děti Ondřej Wrana, snad vysloužilý voják, 
který byl také bednářem a holičem. V roce 1830 zemřel a druhým učitelem se stal Martin Rattig, kterého po dvaceti 
letech nahradil „rektor“ Vincenc Čech. Za jeho působení obec prodala stávající školní stavení a koupila podsedek domu 
č. 21, z něhož v roce 1867 úpravou a dostavbou vznikla nová škola. Na jejím financování se podílela i přiškolená obec 
Jankovice. Ani tato škola však nebyla ještě definitivním řešením a ukázala se jako špatná investice obce.

Učitele Čecha vystřídal v roce 1884 Josef Kulhaj, po něm v roce 1900 nastoupil Josef Závada. V té době byla školní 
budova již v dosti špatném stavebním stavu. Její zdi byly provlhlé a zahnívající od doby, kdy v její blízkosti byla žumpa, 
a vyžadovaly neustálé opravy. Než mohlo dojít k zásadnímu řešení tohoto stavu, odsunula tyto starosti do pozadí 
světová válka. Vypukla v roce 1914 a musela do ní narukovat většina místních mužů. Otázka školy tak přišla znovu na 
řadu až začátkem dvacátých let. 

Byl vybrán pozemek na návsi a v roce 1925 byly stavitelem Janem Rolkem vypracovány plány nové školy. 
Samotná stavba neprobíhala zcela hladce, provázely ji spory, jejichž příčinou bylo zvýhodňování některých 
místních firem při výběru stavebníků a  nehospodárné jednání investora, tedy obce. Přesto byla novostavba  
6. října 1927 zkolaudována.

Rovněž slavnostnímu otevření školy, které proběhlo 30. října, předcházely neshody mezi lidovou stranou a obcí 
o podobě slavnostního aktu. Strana prosazovala svěcení budovy po slavnostní polní mši u zvonice, ale byla proti vy-
stoupení prof. Vladimíra Groha, duchovního církve československé, jako slavnostního řečníka. Obec prostřednictvím 
starosty Jindřicha Doležela hájila své stanovisko – buďto účast obou církví, nebo žádné. Konečná podoba slavnosti 
nakonec zůstala zcela v režii obce i přes intervenci P. Karla Látala, holešovského katechety, u okresní politické správy 
(tehdejší název okresního úřadu) a obešla se bez církevních obřadů. Mezi slavnostními řečníky byl poslanec František 
Zavřel ze Zahnašovic, profesor holešovského gymnázia Hynek Šulák, či přednosta okresní politické správy Dr. Otakar 
Přikryl. Slavnost končila předáním klíčů řídícímu učiteli Augustinu Mlčochovi.

Do roku 1977, kdy byla škola zrušena, se zde vystřídala řada učitelů. Po roce 1945 zde jako řídicí učitelé působili 
Bohumil Ševeček, Bedřich Daněk, Milan Krejčí a jako poslední před jejím uzavřením Miroslav Budík. 

Kvůli nedostatku učeben na holešovských školách byla v roce 1986 škola opět na čas otevřena pod správou I. ZŠ.  
Vyučování bylo ukončeno v roce 1991 a v následujícím roce se do budovy nastěhovala mateřská škola, která v přízemí 
sídlí dodnes. Využity jsou i prostory v 1. poschodí, kde je umístěna knihovna, kancelář osadního výboru, klubovna 
hasičského sboru a herna stolních tenistů. 

Jako připomínku obou kulatých výročí dobrotické školy připravil osadní výbor na pondělí 30. října v knihovně 
výstavu fotografií a archivních dokumentů z historie školy, prohlídku budovy a besedu s občerstvením. Návštěvníci 

si tak mohli opět prohlédnout místa, která bývala kdysi 
plná žáků, mezi nimiž se učili, skotačili, sportovali a mož-
ná občas i  trošku potrápili své učitele, také jejich rodiče 
a prarodiče. 

Miroslav Olšina 

Nejmladší ředitel školy Milan Krejčí

Stará škola z roku 1867

Nová škola z roku 1927

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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O dušičkách na holešovském hřbitově...

Holešov – Dušičky, čili  Památka zesnulých přes svůj 
deklarovaný smutek ve skutečnosti rozzáří a ozdobí naše 
hřbitovy a většina z nás se jde na hřbitov nejen poklonit 
památce blízkých, kteří již nejsou mezi námi, ale i projít 
tímto sice pochmurným, ale svým způsobem krásným 
místem. A  holešovský hřbitov je vlastně i  galerií pod 
širým nebem. Několik náhrobků vyzdobených sochami 
akademického sochaře Julia Pelikána, nádherný barokní 
náhrobek Jana Thomaštíka (tedy ten sem přenesli ze sta-
rého hřbitova v dnešních Smetanových sadech), secesní 
náhrobek Lamberta Klabusaye s porcelánovou mozaikou 
akademického malíře Jano Koehlera nebo velké žulové, 
architektonicky pojaté hrobky podnikatelských rodin – 
Tučků, Kneislů a dalších ve funkcionalistickém stylu patří 
k tomu nejlepšímu z české funerální architektury. A ko-
lem Dušiček se hřbitov ještě navíc přímo zabalí do sto-
vek, možná tisíců květin, kytic, věnců a dalších aplikací. 
Přitom máme-li možnost srovnávat, musíme uznat, že 
zejména v posledních desetiletích oblíbené „lesní“ kyti-
ce a věnce jsou u nás velmi vkusné a opravdu uměřené. 
Na severní a jižní Moravě hřbitovům vládnou ostré, nebo 
zase silně pastelové barvy, které bychom my asi označili 
za poněkud kýčové. Ale jiný kraj, jiný mrav!

Starost o hroby našich blízkých a milovaných bytos-
tí, které již nejsou mezi námi, je ale svým způsobem těž-
ká a zejména časově náročná práce. V dřívějších dobách 
minulého režimu se  řada lidí svým způsobem částečně 
realizovala ve výzdobě, úpravě a údržbě hrobů. Doba se 
ale změnila – mnohem víc času trávíme v práci, volného 
času se nedostává, i ti starší musí chodit do zaměstnání 
a na péči o hroby nemáme dost prostoru, což v mnohých 
z nás vyvolává nepříjemné pocity až hanby či nesplně-
ní povinnosti k  našim zemřelým. Tento jev nové doby 
si ale uvědomili v Technických službách Holešov, které 
holešovský hřbitov provozují a  jejich pracovníci nabídli 
řešení.  Náhodou (ale ne, tohle není pravda, to jen tak 
pro čtivost článku, ve skutečnosti jsme byli na Dušičky 
domluvení na schůzce) jsme se potkali přímo na slav-
nostně vyzdobeném hřbitově s  osobou nejpovolanější, 
s  jednatelem Technických služeb Holešov, panem Libo-
rem Liškou a zeptali jsme se ho, o co se vlastně jedná:

„Naše firma je tu proto, aby spravovala majetek 
města, mezi který patří i  hřbitov, ale také proto, aby 

našim občanům pomáhala. Proto jsme od letošního 
roku zavedli novou službu. Pokud nás majitel hrobu,  
či správně nájemce hrobového místa nakontaktuje 
– nejlépe přímo v  pracoviště správy hřbitova, nebo e-
mailem, nebo telefonicky - jsme schopni mu zajistit 
celoroční péči o  hrob, včetně jeho úpravy a  případně 
i výzdoby. Na vývěsce hřbitova i na webových stránkách 
Technických služeb je umístěn ceník těchto služeb, které 
podle mne nejsou nijak drahé, ale samozřejmě, musí 
pokrýt náklady, které s  touto činností máme. Navíc ji 
poskytujeme profesionálně – zaměstnáváme zahradní-
ky a další profese, které jsou schopné se o hroby dobře 
postarat. Například za roční údržbu jednohrobu neza-
krytého deskou při údržbě 4x ročně účtujeme 800,- Kč, 
za roční údržbu dvojhrobu zakrytého při údržbě každý 
měsíc účtujeme 1 500,- Kč. Jsme ale schopni zajistit 
třeba i jen zapálení svíček na hrobě, pořízení květinové 
výzdoby – to pro ty nájemce hrobových míst, kteří bydlí 
daleko a je pro ně obtížné se do Holešova dostat. A ještě 
jsme připraveni zaslat formou e-mailu fotodokumentaci 
po provedení našich prací.“

No tohle je asi pro mnoho zaměstnaných Holešová-
ků zajímavá nabídka, musím říct, že já sám na místě váž-
ně uvažuju o tom, že ji využiju – stáří už na mne doléhá, 
síly ubývají a  samozřejmě nestíhám na hřbitov chodit 
a pracovat zde tak často, jak bych měl. No a pokračuju 
v  rozhovoru s panem jednatelem – dnes se mi hřbitov 
zdá nejen krásně, ostatně jako každý rok vyzdobený, ale 

i  mimořádně uklizený, čistý, přímo jakoby „vypiglova-
ný“ – je to tak, nebo jen jsem ovlivněn tou nádhernou 
výzdobou?

„Nene, skutečně jsme se v  Technických službách 
letos rozhodli věnovat mimořádné úsilí přímo generál-
nímu úklidu hřbitova. Nejedná se jen o  zametení ces-
tiček, prostorů mezi hroby, společných prostranství, ale 
i  o  vypletí trávy, odstranění náletových dřevin, úpravu 
stávajících dřevin a další práce, směřující ke zkulturnění 
prostředí na hřbitově. Ostatně se domnívám, že návštěv-
níci hřbitova o těchto svátcích si sami všimnou, že hřbi-
tov je pořádně připravený!“

Tak to i já poznám a to už je co říct. Ale při domlou-
vání schůzky padlo i  nějaké slovo o  určitém zlepšení 
podmínek v obřadní síni?

„Ano, holešovská obřadní síň je sice relativně mo-
derní, ale především svými technickými vlastnostmi 
už neodpovídá požadavkům současné doby. Mnozí po-
zůstalí si oprávněně stěžovali na zimu při pohřebních 
obřadech v  chladných měsících, případně na horko 
v  teplém období. Mrzí nás jejich nepříjemné zážitky, 
bohužel navíc v situaci, která už tak byla pro ně těžká, 
ale obřadní síň jsme prostě technicky vytopit nemohli. 
Naštěstí o tom mluvím v minulém čase – značným ná-
kladem jsme sem pořídili klimatizaci, která zajistí rela-
tivně příjemné teploty jak v zimě, tak v létě, takže tyto 
pochopitelné stížnosti by se již neměly opakovat.“

A připravujete ještě něco nového?
„Dalším slabším místem je v naší obřadní síni osvět-

lení, to bylo vytvořeno formou klasických skleněných 
lamp na stropě, které měly připomínat hvězdy na noční 
obloze, ale jejich světelné parametry už také neodpoví-
dají současným požadavkům. V  nejbližších týdnech na-
instalujeme v obřadní síni nové, nejmodernější nepřímé 
osvětlení, které zajistí také důstojnou světelnou atmosfé-
ru v obřadní síni. Ale nesoustředíme se jen na obřadní síň. 
V nejbližší době rozšíříme kolumbárium, protože o místa 
pro ukládání uren je velký zájem. V příštím roce dále vy-
budujeme takzvané společné hrobové místo – bohužel 
přímo geometrickou řadou roste počet uren, které si ni-
kdo z pozůstalých nevyzvedne a vlastně musíme vytvořit 
důstojné místo, do kterého je budeme ukládat. “

Děkuji za rozhovor a pojďme zapálit svíčky na hro-
bech našich příbuzných.

Karel Bartošek

ROZHOVOR
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Holešov – Motokrosový závodník Lukáš Janiš 
(2002) dokázal navázat na úspěšnou loňskou sezonu, 
kde celkově zvítězil ve třídě 85ccm.

Letos ho čekal přestup na větší a silnější motocykl 
o obsahu 125 ccm. Tato sezona měla být pro Lukáše spíše 
seznamovací, aby si zvykl na větší a silnější stroj, ale mo-
torka mu sedla a každým tréninkem  a závodem přichá-
zely lepší a lepší výsledky. Hodně mu pomohla možnost 
trénovat přes zimu v Itálii, kde byly dobré podmínky pro 
trénování jak v počtu různých tratí, tak i povrchu jako je 
písek nebo hlína. V  okamžiku, kdy bylo možné tréno-
vat v České republice, navázal tren. program na našich 
tratích a to už byl Lukáš pěkně rozjetý a na závodech to 
bylo znát, dosažené výsledky měly vzrůstající tendenci. 
Na konci sezony to vyneslo absolutní vítězství v seriálu 
Mistrovství Moravy. To vše by ale nebylo možné bez pod-
pory našich partnerů, kterým tímto moc děkujeme.

Holešovský motokrosař Lukáš Janiš mistrem Moravy

Holešov – Letošní nabité klání - Mistrovství policejních sportovních klubů - UNITOP ČR ve florbalu zvládli v první listopadovou sobotu domácí SKP Falkoni Holešov na vý-
bornou! A to dokonce tak, že poprvé v pětileté historii pořádání mistrovství se domácímu týmu tento turnaj konečně podařilo vyhrát! Ve finále zdolali SKP Falkoni Holešov tým 
ÚO Litoměřice, který se v průběhu turnaje zdál jasným favoritem. Boj o bronzovou medaili zvládli lépe hráči SKP Vsetín, kteří vyhráli nad SKP Pardubice 5:1. Celkově, dle pohledu 
účastníků z řad sportovců, fanoušků i diváků, má tradiční holešovské klání vysokou organizační i sportovní úroveň. A potvrzují to i slova zástupce SKP Vsetín Jiřího Surovce: „Jeden 
z nejsilněji obsazených policejních turnajů, co jsem kdy hrál“. A myslím, že i přítomní diváci a fanoušci byli velmi spokojeni, zažili krásný florbal s mnoha hodnotnými sportovními 
okamžiky. Pořadatelé tímto děkují všem za účast a hlavně za velmi kvalitní sportovní výkony. Těší nás také fakt, že se týmu SKP Falkoni Holešov za pět let pořadatelství podařilo 
vybudovat a posunout kvalitu mistrovského florbalového klání policejních sportovních klubů na vysokou úroveň. Velkou zásluhu na tom má i blízká spolupráce s Městem Holešov, 
VPŠ a SPŠ Holešov, SKP Holešov a firmou PINGU SPORT. Za poskytnutou podporu jim patří velký dík.  

Mgr. Pavel Kubíček, předseda

SKP Falkoni Holešov jsou florbaloví mistři

SPORT
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Holešov – Dne 14. 10. 2017 proběhl nultý ročník holešovského létání na Větřáku. Tuto společnou akci holešovského létání uspořádali Draci Holešov a klub Kiteboarding 
Holešov. K vidění byli největší jednolaní draci v České republice. Na programu byly i ukázky říditelných draků, landkitingu, oldschoolu a nejrůznějších triků jezdců nejen z Holešova 
a okolí, ale také zde bylyi přítomní letci ze zahraničí, z Rakouska a Slovenska. I přes absenci větru si drakiádu užila spousta příznivců létaní s draky, ale i děti, které  provětraly své 
dráčky. Do vzduchu se jim ale  moc nechtělo. Vypadá to na rozjezd slibné tradice a budeme i nadále usilovat o rozvoj a povědomí kiteboardingu a létání s draky a o získání vhodných 
podmínek pro provozování tohoto čím dál více populárního sportu ve městě Holešov. Za uspořádání této akce je třeba poděkovat hlavně leteckým modelářům Holešov, kteří nám 
pronajali plochu, restauraci Kanada, která tuto akci zaštítila, HP Pivo Holešov, Spolmont s.r.o., Kiteboarding.cz, Flysurfer kiteboarding, team riderům Kiteboarding.cz a všem, kteří 
přijeli podpořit a jakkoli se podíleli na přípravách a chystání této akce. Děkujeme a příští rok se opět těšíme. Větru zdar.

Thaiboxeři zahájili další sezónu

Holešovské létání s draky

Holešov – Na konci srpna se Petr Haiser během 
svého měsíčního pobytu v Thajsku utkal s místním mi-
strem světa Jaowayhou a porazil ho v prvním kole tech-
nickým KO. Petr se, pro náš sport bohužel, přemisťuje 
začátkem září do Brna za studiem a tím naše spolupráce 
končí. Děkujeme mu ze reprezentaci holešovského oddí-
lu v průběhu posledních tří let.

Naši začínající bojovníci absolvovali v  říjnu kolo 
amatérské ligy muaythai v  Novém Městě nad Váhom 
a euroligy muaythai v Bratislavě, a z těchto dvou soutěží 
vezeme pozitivní bilanci šesti vítězství a tří porážek.

První listopadový víkend jsme se zúčastnili mistrov-
ství světa organizace WFC v Itálii. Petře Osokinové Janá-
sové se podařilo vyhrát kategorii D (debutanti), kdy ve 
finále poráží domácí reprezentantku na body. Jan Navrá-
til vybojoval stříbro v juniorech, kdy v semifinále porazil 
Francouze v prvním kole, a ve finále proti maďarskému 
soupeři vyhlašují rozhodčí po 3 kolech remízu a posílají 
zápas do extra kola, které o  bod Honza prohrává. Pro 
naše začínající bojovníky cenné mezinárodní zkušenosti, 
za což vděčíme i podpoře města Holešova. Děkujeme!

Mgr. Osokin Petr

SPORT
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Holešov – První polovina podzimní části zlínské 
ligy mladších žáků I  byla z  našeho pohledu zakončena 
velmi dobrým výkonem v  zápase proti favoritovi celé 
soutěže družstvu HC Zlín A dívky. Naše „áčko“ je tvoře-
no také dívkami, se dvěma výjimkami: Rosťa Hafinec 
v brance a Šimon Pospíšil na spojce.

Našim žákům by se dal vytknout pouze vstupní zá-
pas na půdě chlapců Zlína, kde jsme po zásluze prohráli. 
I zde se však ukázala síla družstva a z beznadějného sta-
vu 19:11, jsme dokázali dotáhnout na 21:19. Konečné 
prohře 26:22 jsme však již nezabránili. Velmi cenná byla 
domácí výhra nad družstvem HC Zubří A 25:20. Dále zce-
la jistě se počítá cenná výhra 27:22 nad Bystřicí pod Hos-
týnem, v ne příliš pohledném zápase plném technických 
chyb a nepřesností jsme vydřeli výhru 19:18 ve Vsetíně.

Prozatímním vrcholem podzimní části byl domá-
cí zápas s  dlouhodobě suverénním družstvem HC Zlín 
A  dívky. Věděli jsme, že soupeř je to nadmíru kvalitní 
a pokud chceme pomýšlet na dobrý výsledek, musíme 
všichni předvést nadprůměrný, kolektivní výkon. Osob-
ní obranu na úvod zápasu jsme zvládli poměrně dobře 
a  srovnatelně se soupeřem. Nicméně druhá polovina 
prvního poločasu již byla trošku horší a  díky tyčkám, 
technickým chybám i  gólu do šatny jsme poločas pro-
hráli 9:12. Nicméně po poměrně dobrém výkonu. Sou-
peř chtěl hned v úvodu druhé půle odskočit a zápas roz-
hodnout, což se díky naši bojovnosti, výborné obraně, 
golmanovi a naší přesné střelbě nepodařilo. Stále jsme 
prohrávali pouze o 2 a 3 branky. Naše lavička žila a cí-
tila šanci, to pochopily i  naše nejmladší hráčky Anička 
s Juditkou, které začaly fandit, podporovat spoluhráčky, 
chytlo se i publikum a posledních 10 minut se odehrálo 
v neskutečné atmosféře. Soupeř znervózněl, začal kupit 
chyby a my jsme hráli všichni velmi dobře. Rosťa předvá-
děl v bráně neskutečné zákroky, o týmovém pojetí svědčí 
to, že našich posledních pět branek zápasu dali čtyři růz-
ní střelci Míša, Andrejka, Šimon, Terka. Na úplný obrat 
už nám čas nezbyl, ale konečná remíza 21:21 způsobila 
extrémní výbuch radosti na straně Holešova a zklamání 
na straně soupeřů. Za velmi kvalitní zápas bych chtěl 
poděkovat soupeři, našim hráčkám a hráčům, trenérům, 
vedoucím, masérovi a v neposlední řadě divákům, kteří 
vytvořili skvělou atmosféru!

 Byl to jeden ze zápasů, který ukázal, proč se házená 
hraje a jak dokáže být krásná!!!

 Sestava a branky: Golmani: Rostislav Hafinec, Sofie 
Mikulová, hráči v poli: Míša Krajčová 6, Šimon Pospíšil 5, 
Terka Pospíšilová 3, Adriana Buksová 2, Lucka Krajčová 2, 
Andrea Pospíšilová 2, Barča Fuksová 1, Terka Šimčíková, 
Kája Gogelová, Judita Šluchová, Anička Jakubíčková. Tre-
néři: Vlastimil Zachara, Josef Buksa, Jiří Konečný

 
Mladší žáci B
Nastupují v II. skupině zlínské ligy mladšího žactva. 

Cílem je mít béčko jako družstvo chlapecké. Bohužel, 
toto je poměrně těžce realizovatelné z  mnoha důvo-
dů, takže musí zase na oplátku vypomáhat minižáci 
A a děvčata.

Na úvod jsme doma hostili družstvo Kunovic B,  
po ne zcela přesvědčivém výkonu jsme vyhráli 22:19.  

Házená - mladší žáci

Ve druhém zápase jsme hráli v Napajedlích, soupeř do-
minoval v osobní obraně, kde získal čtyřbrankový nás-
kok, který do poločasu ještě navýšil. Ve druhém poločase 
se obraz nezměnil a soupeř zaslouženě vyhrál po velmi 
dobrém výkonu 26:18. Dále následovala domácí výhra 
23:10 s Otrokovicemi a povinná výhra 11:39 nad Hovězí, 
zde však stojí za zmínku, že plných 16 branek dali hráči 
kategorie Mini A, které velmi dobře řídil Franta Doležel, 
autor 7 branek.

Zatím nejvyrovnanější utkání nás čekalo o uplynu-
lém víkendu, kdy jsme na domácí palubovce přivítali 
lídra soutěže družstvo Rožnova pod Radhoštěm. Toto 
družstvo soutěži zatím zcela dominovalo, ve čtyřech 
utkáních dalo více jak 100 branek a  pouze 21 jich in-
kasovalo. Byla to tedy velká výzva. Utkání jsme začali 
tradičně povinnou osobní obranou, ve které jsme byli 
o něco lepším týmem, i když jsme do ní zapojili komplet-
ní tým a prvních 10 minut jsme vyhráli o tři branky. Dále 
však začal soupeř ukazovat svou kvalitu a  brzy utkání 
vyrovnal díky výborné rozehrávce a  přesné střelbě. Do 
šaten jsme šli za nepříznivého stavu 10:12. O přestávce 
proběhlo uklidnění, zkoncentrování se a pár rad od tre-
nérů, v průběhu druhého poločasu jsme byli již lepším 
týmem. V  druhé půli zabrala především vypomáhající 
děvčata a ukázala klukům, s jakým nasazením se do akcí 
musí chodit. Před koncem zápasu jsme vedli o dvě až tři 
branky. Soupeř ještě stihl zkorigovat na 20:19. Předvedl 
však velmi dobrý výkon, kterým řádně prověřil náš tým.  
Velmi dobré výkony předvedla děvčata i minižáci v týmu. 
Za bojovný výkon děkuji všem hráčkám, hráčům, trené-
rům i divákům.

Sestava a branky: Golmani: Rostislav Hafinec, Sofie 
Mikulová, hráči v  poli: Míša Krajčová 5, Šimon Pospíšil 
4, Terka Šimčíková 4, Adnrejka Pospíšilová 4, Štěpán 
Baloun 2, Lucka Krajčová 1, Ondra Navrátil, Franta Do-
ležel, Lukáš Konečný, Tomáš Procházka, Dan Prandorfi, 
Vojta Konečný. Trenéři: Petr Gahura, Josef Buksa, Tomáš 
Procházka

 
Závěrem se dá říct, že v polovině podzimu se nám 

zatím celkem daří, prázdninová příprava zakončená 

soustředěním na Rusavě byla určitě správná volba 
a nese očekávané výsledky. K vidění jsou nádherné zá-
pasy s předními družstvy zlínského kraje, a k vidění jsou 
i zápasy se špičkovými družstvy kraje jako HC Zubří, HC 
Zlín, které působí také ve špičce republiky a proti kterým 
získáváme pravidelně body! Přijďte naše děti podpořit 
do další poloviny podzimní sezony a  zároveň příjemně 
s házenou strávit část podzimního víkendu ve sportov-
ní atmosféře s dětmi! Rozpis dalších zápasů najdete na 
stránkách www.hazenaholesov.cz

Pokud budou vaše děti chtít rozšířit naše družstva 
mládeže (ročníky 2005 – 2010), přijďte v pondělí nebo 
pátek v 15:30 do haly 1. ZŠ Holešov, kde se můžete zú-
častnit tréninkové jednotky, více informací o náboru na 
stránkách klubu.

-PG-

Poděkování voličům
Vážení občané Holešova,
dovolte mi, abych vám vyjádřila poděkování 

za vaši účast ve volbách do Poslanecké   sněmovny 
Parlamentu ČR, které proběhly ve dnech 20.-21. 
října 2017. Všichni z nás, kteří jsme k volbám při-
šli a  využili tak své právo svobodně rozhodnout 
o  budoucnosti naší země v  následujících čtyřech 
letech, si zaslouží velké poděkování. Měla jsem tu 
čest kandidovat za hnutí NEZávislí na kandidátní 
listině STAN a  velmi ráda bych poděkovala všem 
voličům, kteří se přičinili svým hlasem a odvahou 
o náš volební úspěch. Na kandidátce Starostů a ne-
závislých se kromě starostů, radních a  zastupitelů 
objevily i osobnosti bezpartijní – všichni tito lidé 
mají zásluhu na tom, že přes dlouhodobou nega-
tivní kampaň médií se nám podařilo uspět.   

Ještě jednou děkuji našim holešovským 
voličům a všem přeji krásné podzimní dny.

Mgr. Svatava Ságnerová,
zastupitelka města Holešov

SPORT
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Návrat volejbalu do Holešova
Holešov – Letošní ročník krajského přeboru ve vo-

lejbalu mužů zaznamenal několik podstatných změn. 
První je, že se do soutěže nepřihlásilo družstvo UTB 
Zlín a  rovněž i  družstvo Hulína nedokázalo poskládat 
dostatečný počet hráčů, aby bylo schopno odehrát ce-
lou náročnou sezonu. Poslední tři roky bylo totiž toto 
mužstvo z velké části tvořeno hráči z SKP Holešov. Dru-
hou, podstatnější změnou je, že se právě bývalí hráči 
z  Holešova domluvili na obnovení týmu, který dlouhá 
léta hrál II. národní ligu. Proto je SKP Holešov, po ně-
kolika letech odmlky, mezi dalšími sedmi týmy, které 
budou hrát krajský přebor v  sezoně 2017/18. Své do-
mácí zápasy budou, jako již tradičně, hrát v tělocvičně 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Začátky domácích utkání jsou 
plánovány na soboty v 15.00 a 17.00. Zveme tímto di-
váky tohoto krásného sportu, aby přišli povzbudit tento 
znovuobnovený tým.

Holešov – V 3. a 4. kole krajského přeboru zavítal 
na půdu SKP Holešov tým TJ Nivnice. Do začátku prvního 
zápasu lépe vkročili hosté, když se ujali hned 3bodového 
náskoku. S postupem času se ale Holešov dostával více 
do tempa hry a jistou hrou na příjmu i útoku začal zís-
kávat nad zápasem přehled. První dva sety, tak celkem 
jednoznačně vyhrál v poměru 25:21 a 25:20. Ve třetím 
setu přišel výpadek domácích a vinou velkého množství 
vlastních nevynucených chyb tak soupeři tento set do-
slova darovali v poměru 21:25. Čtvrtý set pro změnu ne-

SKP Holešov – TJ Nivnice 3:1 (21, 20, -21, 10) a 3:0 (15, 14, 20)

zvládli hosté. Nivnice si nedokázala poradit s podáním 
domácích hráčů a když už se jim to povedlo, dokázal Ho-
lešov soupeře zablokovat. Poslední set prvního zápasu 
dopadl jednoznačně 25:10 a domácí vyhráli první zápas 
v poměru 3:1. 

Začátek druhého zápasu se nesl v  duchu konce 
toho prvního. Nivnice si nedokázala poradit s podáním 
Holešova a první dva sety domácí celkem rychle ovládli 
v  25:15 a  25:14. Ve třetím setu se sice hosté nadechli 
k  náporu, ale domácí Holešov žádné drama nepovolil 

a  celkem jistě si dokráčel i  k  druhému vítězství – ten-
tokrát v poměru 3:0. SKP Holešov si tak pojistil aktuální 
3. příčku v tabulce krajského přeboru. V příštím kole za-
vítají hráči Holešova na půdu 2. celku tabulky a sice do 
Starého města, kde se pokusí navázat na svoji úspěšnou 
sérii vítězství. S velezkušeným týmem Starého Města to 
ale jednoduché mít nebudou. 

Sestava: Janečka, Vaculík, Nášel, Lutonský, Červen-
ka, Bryol, Karabec, Ohlídal; libera: Herman, Souček

Tonda Nášel

Sezona 2017/18 začala pro hráče Holešova utká-
ním na palubovce Bojkovic. Družstvo se svými lídry, 
nahrávačem K. Janečkou a  univerzálem A. Nášelem, 
začalo utkání velmi dobře s  bezchybným příjmem po-
dání, které obstarávalo zejména libero týmu J. Souček, 
aktivně a agresivně na útoku. Nahrávač K. Janečka vý-
borně distribuoval míče svým smečařům, kteří si s jeho 
nahrávkami skvěle poradili. Proto tu byl záhy stav 2:0 na 
sety. Ve třetím setu soupeř zlepšil svoji hru a  zejména 
servis, což mělo za následek zhoršení příjmu na straně 
Holešova. Nicméně i přes tyto drobné potíže byla i ve tře-
tím setu hra pod taktovkou Holešováků. Za stavu 21:18 
však přišla série výborných podání hráče z Bojkovic, kte-
rý svým tvrdým servisem dotáhl a posléze otočil vývoj 
třetího setu, který nakonec hráči Bojkovic získali ve svůj 
prospěch. Čtvrtý se se nesl ve znamení euforie domácího 
týmu a tak dospělo první utkání sezony do tie-breaku. 

Do něj opět lépe vstoupili domácí, kteří zvyšovali svůj 
náskok až na 13:8. Za tohoto stavu přišel na podání hráč 
Holešova J. Karabec a  svým nepříjemným plachtícím 
servisem ve spolupráci s kvalitním blokem a hrou v poli 
dokázal téměř nemožné  otočit zápas. Holešov po boji 
ovládl zápas 3:2.

Do druhého zápasu nastoupili Holešováci s pozmě-
něnou sestavou, do které poprvé zasáhlo i druhé libero 
týmu, mladíček J. Herman, který po celý zápas podával 
výborný výkon jak na příjmu podání, tak i  hrou v  poli. 
První set SKP ztratilo těsně po několika nevynucených 
chybách. Od druhého setu však všechny herní činnosti 
hráči z Holešova zlepšili a v následujících třech setech už 
nedali domácím šanci a ovládli utkání v poměru 3:1. 

Sestava SKP: Janečka, Ohlídal, Nášel, Souček, Červin-
ka, Stárek, Karabec, Bryol, Herman, Douda, Vaculík. 

Tonda Nášel
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VÝROČÍ

7. 12. 1862 Narodil se KRAMOLIŠ, Čeněk. Prozaik, autor románů, povídek, memoárů. Vystudoval učitelský ústav v Příboře, působil na Vyškovsku a Bučovicku, roku 1908 byl 
jmenován školním inspektorem v Hranicích na Moravě.  Patřil k vedoucím regionálním pracovníkům Valašska. Prostudoval a uspořádal rožnovský archiv. Pro Morav-
skou vlastivědu napsal „Bučovský okres“ a „Rožnovský okres“. Je autorem řady vlastivědných, národopisných a pedagogických článků. Ve své literární tvorbě zachyco-
val proměny života na Valašsku v současnosti i minulosti. Realisticky popisuje rázovitost života Valašska, jak ho poznal v době svého mládí. Od drobných povídek pře-
chází k rozsáhle komponovaným pracím a historické próze jiráskovského typu.  Na Holešovsku se odehrává děj dvoudílného historického románu z počátku třicetileté 
války „Za bouře a blesků: historický obraz z počátku třicetileté války ve dvou dílech“ i román „Soumrak: historický román z počátku 17. století“ a historický románek 
„Za cizí hříchy: román a historický i kulturní obraz z počátku 18. století na základě dějepisných pramenů“, jehož děj se odehrává na holešovském zámku a jeho okolí 
za posledního Rottala Františka Antonína. V mnoha pracích navazuje na zápisky svého strýce Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše. (+16. 6. 1949 v Brně) – 155. výročí 
narození

16. 12. 1907 Narodil se ŽŮREK, Ferdinand, rodák z Martinic. PhDr., filolog, pedagog, komentátor kulturního a historického dění v Holešově a okolí. Ředitel gymnázia v Holešově, 
profesor Pedagogického institutu ve Zlíně. Autor článků, recenzí, referátů, kritik, glos a úvah, např. „František Bartoš a Leoš Janáček“. (+11. 2. 1978 v Olomouci)  
– 110. výročí narození

6. 12. 1962 Zemřel BÖHM, Jaroslav PhDr., DrSc. Na Karlově univerzitě vystudoval prehistorickou archeologii u profesorů A. Stockého a L. Niederleho. Působil ve Státním 
archeologickém ústavu v Praze, kde se stal r. 1939 ředitelem. Habilitační práci „Základy hallstattské periody v Čechách“ předložil v roce 1938, docentem jmenován 
v roce 1946. Přednášel na univerzitách v Praze a Olomouci. Vedl výzkum pohřebiště z doby římské v Třebechovicích, slovanského hradiště Libušín, keltského opevně-
ného sídliště, oppida Staré Hradisko u Prostějova. V počátcích své vědecké práce se soustředil na území východního Slovenska a Podkarpatské Rusi (v oblasti Bukových 
hor a Mukačeva). Vědecká publikační činnost obsahuje na 200 titulů z nejrůznějších úseků pravěku a časné doby dějinné - „Kronika objeveného věku“, „Naše nejstarší 
města“, studie „K dnešnímu stavu otázky a původu a vzniku Slovanů“. Stál u zrodu Československé akademie věd. V roce 1962 zvolen prezidentem Mezinárodní unie 
prehistorických a protohistorických věd. Položil základy vědecké archeologické práce u nás. (*8.3.1901 v Holešově) – 55. výročí úmrtí

28. 12. 1997  Zemřel STAMBERGER, Walter. Pocházel z německy mluvící židovské rodiny. Absolvent holešovského gymnázia, r. 1939 odjíždí rodina do Palestiny. Na výzvu česko-
slovenské vlády v Londýně narukoval. Zúčastnil se bojů v Africe a na Západní frontě, vyznamenán vysokými britskými i francouzskými vojenskými řády. Po válce se 
vrátil do vlasti a dokončuje přerušená studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor čínština - dějiny Dálného východu. Na univerzitě přednášel dějiny kolo-
nialismu a politologii. Pracoval dále jako redaktor, dramaturg či scénárista, např. v ČTK, v Československé televizi – podílel se na scénářích, např. o Janu Masarykovi 
či expedici Lambaréne. Je autorem řady historických, politicko-hospodářských a geografických spisů. Měl úžasné jazykové nadání, ovládal skoro všechny evropské 
jazyky, dále čínštinu, korejštinu, vietnamštinu. Po podpisu výzvy „2000 slov“ nesměl pracovat, překládal a publikoval v době normalizace pod jiným jménem. Po 
odchodu do důchodu začal malovat a výstavovat své naivní obrazy doma i v zahraničí. Autor publikací „Kolonie proti imperialismu“, „Zápisky z lidové Číny“, „Hnutí 
4. května“ (diplomová práce), „Na přelomu staré a nové Číny“, „Kongo“, „Dějiny kolonialismu“, „Fantastické povídky“. (*15. 4. 1921 v Holešově) – 20. výročí úmrtí

McDonald Cup a Holešov
Holešov – Mezi nejpopulárnější školní sportovní 

soutěže patří bezesporu fotbalový projekt, určený pro 
první stupeň základních škol – ano, zmiňuji populární 
McDonaldsCup. Jedná se o největší fotbalový turnaj pro 
žáky základních škol v Evropě a v letošním roce proběh-
ne již 21. ročník!

Ve dvou věkových kategoriích se od podzimu 2017 
postupně utká více než 80 tisíc děvčat a hochů ve věku 
6-11 let z téměř čtyř tisícovek základních škol České re-
publiky. Síto postupových bojů nabízí skvělé vyústění: 
nejlepší týmy ze všech regionů se střetnou ve dnech 29.-
30.května 2018 v republikovém finále, které hostí krás-
ný stadion v Ústí n.Labem. Patronem letošního ročníku 
je nadějný reprezentant a hráč SK Slavia Praha Jaromír 
Zmrhal – fotbalista, který nepromarnil svůj talent a stal 
se vzorem pro mnohé malé fotbalisty. 

I  družstva holešovských základních škol se každo-
ročně pokoušejí proniknout do závěrečných kol toho-
to turnaje, v  roce minulém bojoval např. o  prvenství 
v krajském kole tým malých fotbalistů z 1. ZŠ Holešov… 
Motivací pro soutěžící děti je vždy kromě účasti v repub-
likovém finále a  setkání s  fotbalovými reprezentanty 
a  sportovními vzory rovněž hlavní cena – zahraniční 
zájezd na utkání vybraného špičkového celku. 

Měla jsem možnost zúčastnit se letošního výher-
ního zájezdu, který probíhal pod vedením agentury 
IMA a  patrona minulého ročníku Pavla Nedvěda – 
Pavel totiž pozval vítězný tým ze ZŠ Hradec Králové 
k  návštěvě do Turína. Malí fotbalisté měli možnost 
podívat se do proslulého muzea Juvetusu Turín, před 
nímž denodenně čekají fronty dychtivých fanouš-
ků, dále si kluci prohlédli zázemí fotbalové továrny 
se zkratkou JT a  rovněž shlédli předzápasové záku-
lisí domácího týmu. Ve 40-ti tisícovém hledišti pak 
okusili nádhernou atmosféru zaplněného stadionu 

a  společně s  fanoušky nadšeně fandili domácímu 
celku v  nelehkém zápase s  Beneventem. Nicméně 
- přítomnost a  neosobní přístup, s  jakým se Pavel 
Nedvěd, ikona světového a českého fotbalu, věnoval 
malým sportovcům, byly tou největší odměnou pro 
všechny účastníky zájezdu.

Holešovský fotbal vychoval řadu skvělých fotbalistů 
– třeba v  budoucnu vychová i  příštího finalistu McDo-
maldsCupu?!

Mgr. Svatava Ságnerová
Viceprezidentka AŠSK ČR

VÝROČÍ - PROSINEC  
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LISTOPAD
21. a 22. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční dopo-
lední program pro děti MŠ a ZŠ, rezervace předem
26. 11. Republikové finále taneční soutěže Sedmikvítek 
– různé taneční styly od 11.00, společenská hala TYMY
27. 11. Mikulášská dílnička – výroba z papíru, od 15.00 
do 17.00, cena: 30,- Kč
29. 11. Hedvábná dílna s  Bárou – od 16.00 do 19.00 
v SVČ – TYMY, přijďte se kreativně vyřádit při malování 
na hedvábí, kurzovné 100,- Kč + cena materiálu, při-
hlášky do 25. 11.
POZOR ZMĚNA!!! 30. 11. Rozsvícení vánočního stromu – 
od 16.30, zahrada TYMY a tělocvična, předvánoční pro-
gram folklorních souborů na Hané a Valašsku, vstupné 
dobrovolné, všechny srdečně zveme 
30. 11. Vědomý půst – beseda s  Peterem Starcem 
v 18.00 hodin v čajírně SVČ – TYMY, vstupné: 50,- 

PROSINEC
OD 4. 12. BUDE PROBÍHAT VÝSTAVA BETLÉMŮ – kdo má 
zajímavý BETLÉM a může ho zapůjčit, prosím přineste do 
konce listopadu, děkujeme :)
27. 11. – 15. 12. Malý vánoční jarmark v TYMY – přijďte 
se vánočně naladit, tradiční vánoční jarmark rukoděl-
ných výrobků pro vás od 15.00 do 18.00
1. 12. Festival deskových her v SVČ – TYMY – od 12.00 
do 18.00 hodin v SVČ – TYMY, pro veřejnost vstup volný, 
ukázka moderních deskových her pro děti všech věko-
vých kategorií, poradenská služba, možnost zahrát si na 
místě, vhodný tip pro rodiče na vánoční dárek !!!
1. – 3. 12. Vědomý půst – víkendový kurz s Peterem Starcem
2. 12. LUKOSTŘELBA – nábor od 10.00, volný vstup, při-
hlášky do 30. 11. 
2. 12. KOUZELNÉ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM – registrace 
od 16.00 do 17.00 v  podloubí zámku, putování pove-
de zámeckou zahradou a  ukončení bude v  Drive klubu 
s  programem a  mikulášskou diskotékou a  programem, 
vstupné 20 Kč/os., akce je určená dětem a rodičům

4. 12. Mikulášská dílnička – výroba z papíru, od 15.00 
do 17.00, cena: 30,- 
4. 12. – 8. 12. Srdíčkové dny – charitativní sbírka
8. – 9. 12. Vánoční noční deskohraní – od 18.00, cena: 
100,- pro členy Deskohraní, 150,- ostatní, přihlášky do 
7. 12.
9. 12. Zájezd na vánoční jarmark – Rožnov pod Radhoš-
těm, Valašské muzeum v přírodě – nabídka dárků tradič-
ních řemeslníků s bohatým programem, cena: 200,-/os., 
dítě do 3let zdarma (bez nároku na místo), odjezd v 8.00 
z AN Holešov, přihlášky do 30. 11.
12. 12. Vánoční pohlazení od 16.00 - vystoupení dětí 
z  kroužků TYMY pro rodiče a  hosty spojená s  vánoční 
nadílkou pro členy kroužků v  tělocvičně, vstupné dob-
rovolné
13. 12. Vánoční dílnička pro děti – od 15.00 do 17.00, 
vyrobíme si drobné dárečky, cena: 30,- 
13. – 19. 12. Plyšák pro radost – dětská charitativní sbír-
ka na náměstí E. Beneše od 15.30 do 18.00
13. 12. Celé Česko zpívá koledy - v 17:30 na náměstí E. 
Beneše u vánočního stromečku. Přijďte se vánočně na-
ladit zpěvem vánočních koled a zároveň podpořit celo-
státní akci, která se koná na desítkách míst v celé České 
republice
14. 12. Deštný prales - beseda s  aktivisty Green life 
o deštném pralese s Milanem a Zuzkou spojená s promí-
táním - od 18.00 hodin v  jídelně SVČ – TYMY, vstupné 
dobrovolné
14. 12. Předvánoční miniturnaj ve stolním fotbálku 
v ICM – od 16.00, startovné: 10,- 
15. 12. Premedical - možnost vyšetření od 9.00 do 
20.00, informace a přihlášky v TYMY
16. 12. Reborn Squad Kids Battle – mezinárodní taneční 
breakdance soutěž pro děti i dospělé, od 14.00 (registra-
ce od 13.00), startovné/vstupné: 40,- Kč
17. 12. Zvonečkové koledování se Zrníčkem – od 9.00 na 
náměstí E. Beneše
17. 12. Pohádka pro děti – od 16.00, vstupné: 40,- 

18. 12. až 22. 12. Vánoční zvyky, předvánoční naladění, 
dílničky v TM klubu – od 15.00 do 17.00
30. 12. Noční pochod pro prales – sraz ve 14.00 Obecní 
úřad Rusava, trasa: Rusava – Hostýn – Rusava (10km), 
dobrovolný účastnický příspěvek bude poukázán na 
transparentní účet společnosti Green life zabývající se 
záchranou pralesů na Sumatře. Každý účastník obdrží 
účastnickou placku. Beseda s  promítáním a  setkání 
s aktivisty Green life se uskuteční na Hostýně na Ovčárně 
(možnost zakoupení občerstvení)

27. 12. 2017 ZÁJEZD do městského divadla v  Brně na 
hudební show Marry Poppins 
Strhující hudební show plná magie, náročných taneč-
ních a  stepařských čísel. Českým divákům známým 
v prvé řadě díky divadelnímu remaku proslulého filmu 
z roku 1964, ověnčeného pěti Oscary 
Odjezd ve 12.00 z AN Holešov, cena:880,- dospělí, 680,-  
děti, studenti, důchodci, v ceně je zahrnut vstup, dopra-
va, průvodce, přihlášky do 27. 11. v kanceláři SVČ - TYMY

PŘIPRAVUJEME
19. 1. 2018 – Ples TYMY – od 20.00
27. 1. 2018 – Dětský karneval – od 15.00
1. – 4. 2. 2018 Ledová Praha –zájezd pro děti i dospělé, 
návštěva různých muzeí, památek, koncert Děti dětem, 
bližší informace v kanceláři TYMY, 
přihlášky do 10. 12. 2017

PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT NA TROJÁKU PRO 
DĚTI v období jarních prázdnin 19. – 23. 2. 2018 !!!

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snowboardo-
vá škola pro žáky 1. stupně s kvalifikovanými instruktory 
lyžařské školy ESKIMÁK v termínu  22. – 26. ledna (pon-
dělí až pátek po vyučování). Výcvik bude probíhat ve SKI-
areálu Troják. Předpokládaná cena je 2.500,- Kč (v ceně 
je zahrnuta doprava, instruktoři, pitný režim a svačinka). 
Možnost zapůjčení lyžařského vybavení za příplatek.

PLYŠÁK PRO RADOST – charitativní sbírka plyšáků, 
můžete nosit do TYMY oprané a vyčištěné plyšáky, které 
můžou udělat radost dalším dětem, výtěžek sbírky bude 
odeslán na konto Šance a Stonožka, plyšáky můžete no-
sit do TYMY každé pondělí a pátek do 30. 11.

DÍVKA ROKU 2018 – děvčata ve věku 13-16let, může-
te se již nyní hlásit v  kanceláři TYMY do této zajímavé 
soutěže, oblastní kolo bude 3. 3. 2018, hlaste již nyní, 
nejpozději do 15. 12. 2017, proběhnou přípravná setká-
ní a workshopy

TYMY

Inzerujte v Holešovsku.
Kontakt: 603 488 727
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Zavírání zahrady Mateřské školy Radost

 Jako každý podzim, tak i letos u nás v Mateřské škole Radost proběhla velká slavnost Zavírání 
zahrady. Společná akce dětí, rodičů a  našich pracovníků se uskutečnila v  podvečerních hodinách 
v úterý 17. 10. 2017 na školní zahradě, kde se to jen hemžilo kouzelnými bytostmi, vílami, čaroděj-
nicemi a Hejkalem.

Za pomoci těchto tajuplných postav jsme zažili neopakovatelnou atmosféru se spoustou zá-
žitků, mezi které patřila zaklínadla, vílí hra na housle, motání pavučin z  klubíček a  hra Hejkala  
na vesmírný kámen. Po setmění se naše zahrada rozsvítila desítkami světýlek z dýní, svíček a loučí 
a celé slavnosti dodala ten správný nádech podzimu. 

Slavnosti předcházely velké přípravy, kdy děti ve svých třídách válely, pletly a zdobily tyčinky ze 
slaného těsta, které mohly i s rodiči při Zavírání zahrady ochutnat. Nechyběla ani vařená kukuřice, 
brambory ve slupce nebo muffinky a horký čaj, který nás po dlouhé cestě zahradou příjemně zahřál. 
Některé děti si s rodiči také opekly špekáčky nebo chléb.

Na již tradiční slavnosti jsme se sešli v  hojném počtu a  za velmi příznivého počasí. Děkuje-
me všem, kteří nám při realizaci slavnosti pomohli. Ztvárnění pohádkových bytostí se ujali rodiče  
a žákyně 1. základní školy. Byl to krásný večer, na který budeme s dětmi společně vzpomínat

Bc. Andrea Tichá, učitelka MŠ Radost, Grohova ul. v Holešově
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SportRelax – Krytý bazén Holešov
Celé sportovní relaxační centrum je v plném provozu!

www.thholesov.cz/sportrelax/ 
tel.: +420 573 398 434
 bazen@thholesov.cz

www.holesov.cz

Inzerujte v Holešovsku.
Kontakt: 603 488 727

dnal í k šká oZ l. a2

www.zshol.cz

program:

prohlídka prostor školy, 

ukázka výuky na 1. stupni, 

výuky jazyků, výuky se stavebnicí LEGO 

a ukázka práce ve školní dílně

od 15.00 krátký kulturní program našich žáků, 

výroba drobných vánočních ozdob

Vás zve na

00 00ve středu 29. 11. 2017 od 8  do 18

Přijďte ochutnat 
trochu předvánoční atmosféry. 

Den otevřených dveří
a vánoční dílničky


