
Holešovské devítky

Národní gardy, vzniklé v převratném roce 1848, se do státotvorných akcí nijak významně nezapojily a postupně 
ztrácejí význam a stávají se anachronismem. V roce 1849 však jsou stále ještě uznávaným prvkem pro zajištění 
veřejného pořádku v případě potřeby, mají zbraně a jsou organizovány po vojenském způsobu. 

Jedním z vrcholů činnosti holešovské setniny bylo slavnostní svěcení praporu. Prapor byl darem paní Barbory 
Rossmannové, choti pozdějšího starosty města Jana Rossmanna (1852–1858, dosud byl purkmistrem Karel Reutter 
1829–1850). Praporní stuhu s nápisem „Für Gott, Kaiser und Vaterland immer Alles“ darovali gardisté a skvostný 
bandalír pro praporečníka byl darem hraběte Rudolfa Vrbny. 

Velkolepá slavnost se odehrála 23. září 1849. V předvečer slavnosti procházela osvětleným městem hudba Národní 
gardy. Následující den po budíčku byly vítány gardy a deputace z okolních měst až do deváté hodiny, kdy se 
gardy seřadily na náměstí a za zvuků hudby se odebraly do zámeckého parku. Zde na louce při polní mši, kterou 
sloužil holešovský děkan Ludvík svob. pán Horecký z Horky, byl prapor posvěcen. Poté následovalo defilé gard 
před vojenskými hodnostáři a návrat na náměstí. Tady mezi 4.–6. hodinou ještě koncertovaly přítomné hudby 
občanských gard a poté byla slavnost zakončena velkolepým plesem v hotelu U tří králů.
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Polní mše byla sloužena na tomto místě v zámeckém parku.

Hotel Pokorný se tehdy jmenoval U tří králů. Na jeho místě byl 
v letech 1912–13 postaven hotel Central, dnešní kino Svět.

Představa podoby praporu 
gardy, sestavená podle popisu 

z dnešních artefaktů.

Für Gott, Kaiser und 
Vaterland immer Alles.
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Holešovské devítky

Jsou léta plná událostí, ale jsou i taková, kde se buď nic významného neodehrálo, nebo o tom nemáme žádné 
zprávy. Rok 1859 je někde mezi tím.

Událostí, která se svým způsobem dotkla našeho města, bylo například vydání nového živnostenského řádu, jímž 
zaniklo cechovní zřízení. V Holešově bylo v té době 13 cechů, které byly zrušeny a nahrazeny devíti živnostenskými 
společenstvy. Zůstaly po nich jen cechovní písemnosti a cechovní truhlice či postavníky. 

Záznamy o přestěhování hřbitova z městských sadů nejsou jednotné. E. Peck ve svém Hejtmanství holešovském 
uvádí, že hřbitov na Súhradech (dnes Grohova ul.) trvá od roku 1859, zatímco v Kvasničkově Vlastivědě můžeme 
číst rok 1856. Ponecháme zde oba letopočty, neboť pravda bude asi ještě trochu jiná.

Ze zápisu v městské kronice víme, že v tomto roce také místodržitelský úředník Josef Menšík požádal obec 
o podporu 300 zl., aby mohl vydat tiskem dějiny Holešova nákladem 1000 výtisků. K tomu se uvádí, že obec mu 
z nedostatku finančních prostředků podporu neposkytla. Je to informace spíše k zamyšlení – jak by asi vypadaly 
takové dějiny města v podání neznámého úředníka? Jaké měl tenkrát možnosti dostat se k potřebným archivním 
dokumentům? Zabýval se historickým bádáním dlouhodobě, nebo to byl jen momentální nápad, jak získat peníze 
od města? Dnes už se to asi nedozvíme – další zmínka už o něm není žádná a na skutečně odborné zpracování 
dějin města jsme si museli počkat celých 160 let…
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Protokolní kniha a pečetidlo cechu čtyř profesí z depozitářů Státního okresního archivu v Kroměříži. Hlavice jednoho z cechovních postavníků 
uložených v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
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Přelom sedmdesátých a osmdesátých let 19. století byl 
dobou zakládání spolků v poněkud uvolněné politické 
atmosféře Rakouska-Uherska. Také v našem městě 
vznikaly nové spolky, mnoho jich ovšem brzy zaniklo, 
takže se nedozvíme nic o jejich činnosti. Jedním 
z takových spolků byl i Slovanský politický spolek, 
založený advokátem JUDr. Františkem Barvičem. 
Víme, že vznikl v roce 1879, ale nevíme o něm už nic 
dalšího. Dr. Barvič se podílel i na vzniku jiných spolků, 
byl prvním starostou Sokola a pod pseudonymem 
Roháč z Blaníka byl i literárně činným. V Holešově 
pracoval novinářsky pro česko-ruské sblížení a s tím 
asi souvisel i zmíněný Slovanský spolek.

V témže roce vzniká i učitelský spolek Komenský. 
Na počest stříbrné svatby Jejich Veličenstev pořádá 
Podhoran v místnostech Občanské záložny divadelní 
představení s názvem Vyškovský Žid.

Členové Tělocvičné jednoty Sokol, vzniklé v roce 1885, 
mohou konečně přenést své cvičení do odpovídajících 
prostor tělocvičny v nově postavené budově obecné 
a měšťanské školy v městských sadech (1888 – 
dnes I. Základní škola). Dosud cvičili v sále hostince 
Na Špici, který vlastnil Spolek katolických tovaryšů. 
Na vlastní sokolovnu si ale museli počkat ještě téměř 
dvacet let.

Kanceláře obecního úřadu byly přestěhovány z pří-
zemí do prvního poschodí budovy radnice a nově byla 
zřízena zasedací síň.

František Krejčiřík zakládá Spolek vojenských vyslou-
žilců, který se těší přízni hraběte Rudolfa Vrbny. Ve
městě je již na 30 spolků a jejich počet stále roste.

Byla provedena oprava a přístavba ochranovny sv. Mar-
tina, ulice města jsou označeny tabulkami. 

Pěvecký spolek Podhoran slaví 25. výročí svého trvání.
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Holešovský advokát 
Dr. František Barvič.

Žádost Podhoranu o povolení 
divadelního představení.

Hasičské cvičení před 
budovou radnice.

Hospoda Na Špici.

Dobová fotografie spolku 
vojenských vysloužilců.

Cvičenci Sokola.
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Tento rok byl rokem prudkého rozvoje města a současně i velké tragédie. 

I když zřízení zemské vyšší reálky v Holešově bylo potvrzeno úřady už v roce 1898, až v červnu roku 1899 uzavřela 
městská rada Holešova smlouvu o zřízení reálky se zemským školským výborem. A hned v roce 1899 byly otevřeny 
první dvě třídy reálky s českým vyučovacím jazykem v provizorních učebnách ve druhém poschodí budovy tehdejší 
radnice (náměstí Dr. E. Beneše č. p. 11). Ředitelem byl jmenován dosavadní profesor prostějovské reálky Leopold 
Sach.

Významnou městskou institucí se stal Okrašlovací spolek, založený s podporou vedení města v roce 1898. Jeho 
první a hlavní aktivitou bylo vybudování Amerického parku (parku Amerika) v roce 1899. 

Všechny spolky však neměly tak pevný základ. Kvůli sporu mezi členy, který končí smírčím soudem, vystupuje ze 
čtenářského spolku jeho starosta, děkan Eduard Wolff.

Firma Jacob a Josef Kohn, továrna na nábytek, začala v roce 1899 s výstavbou unikátního architektonického počinu – 
domků pro zaměstnance firmy ve Školní ulici. Jednalo se o tzv. „řádkovou“ zástavbu přízemních domků s několika 
obytnými jednotkami s vlastními zahrádkami. Jednalo se o první dělnickou kolonii realizovanou zaměstnavatelem 
a splňující tehdy platné hygienické a bytové požadavky na Moravě. 

Během října roku 1899 propukly národnostní bouře jazykovými tahanicemi zklamaných Čechů v řadě moravských 
měst. V noci z 21. na 22. října, v této vypjaté atmosféře, procházel jeden z nejváženějších holešovských občanů, 
významný vlastenec, tiskař Lambert Klabusay se třemi svými zaměstnanci dnešním náměstím Svobody a všichni 
byli obstoupeni zhruba dvacetičlennou židovskou stráží, která je napadla a včetně střízlivého Klabusaye dost 
hrubě holemi zbila. Lidé si to vyložili jako útok Židů na křesťany a několik set lidí vtrhlo do židovského města. 
Zde hulákali a rozbíjeli kamením okna. Při svém návratu narazili v bývalé Židovské bráně na pět četníků a ti, 
místo aby nechali hulákající dav projít zpět na velké náměstí, vystřelili salvu do masy tehdy snad už 1 500 lidí. 
Po střelbě zemřeli tři lidé a 11 bylo zraněno. Po střelbě se rozhořčený dav dostal na náměstí, kde vytloukal okna 
židovských domů a drancoval židovské krámy. Nakonec se lidé dostali zpět ke Graetzerově palírně, kterou vypálili. 
V den pohřbu tří obětí dne 24. 10. 1899, kterého se zúčastnilo 3 000 lidí, kordonem vojska pronikl devatenáctiletý 
A. Kudlík, který byl proboden bajonetem jednoho vojáka a za několik hodin zemřel. 
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Leopold Sach, první 
ředitel holešovské reálky.

Holešovský děkan, 
P. Eduard Wolff.

Výstavba dělnických domků ve Školní ulici.

Fotografie zkrvaveného Lamberta 
Klabusaye, jehož napadení židovskou 

stráží vyvolalo nepokoje 22. října 1899.
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Tělocvičný odbor Spolku katolických tovaryšů, který vznikl v roce 1889 a později byl přejmenován na Katolický 
spolek Sušil, se včleňuje do nově vzniklé jednotné organizace Orel. Pod její záštitou působí i v té době populární 
soubor tamburašů.

Od roku 1909 do roku 1912 prováděla pražská firma Herzán a Uhlíř základní kanalizaci zejména centra města. 

Už deset let fungovala v Holešově Zemská vyšší reálka. Ta však nesplňovala všechny atributy plnohodnotné střední 
školy, zejména měli její absolventi problém s přijímáním na vysoké školy (studium bylo pouze sedmileté). Městská 
rada proto usilovala o změnu reálky na reformní reálné gymnázium s osmiletým studiem. Profesorský sbor reálky 
s touto přeměnou nesouhlasil, ale městská rada si prosadila jako zřizovatel své. Tuto snahu podpořil především 
zemský poslanec, holešovský měšťan Dr. Josef Očadlík. Školní rok 1909/1910 tak už proběhl ve formě Reálného 
gymnázia Holešov. 

Stavební podnikatel Jan Rolek (od roku 1923 starosta města Holešova) si v roce 1909 otevírá stavitelskou kancelář, 
která svou činností výrazně ovlivnila stavební ruch v Holešově a vtiskla podobu několika jeho ulicím, zejména 
Bezručově, Třídě Legií, Na Újezdě nebo Bartošově.
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Soubor tamburašů, působící v nově 
založené tělocvičné jednotě Orel. Profesor Jan Šráček, starosta 

holešovského Orla, významný 
pedagog holešovského gymnázia.

Zemský poslanec Dr. Josef Očadlík, 
který se zasloužil o přeměnu holešovské 

reálky na reálné gymnázium.

Stavitel a později starosta 
Holešova Jan Rolek, který 
svou stavební aktivitou 
významným způsobem 

přispěl k podobě Holešova.

Nově postavená 
tzv. Vilová čtvrť, 
dílo stavební firmy 
Jana Rolka.
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Rok 1919 byl poznamenán na jedné straně nadšením z nedávno nabyté svobody a vzniku samostatného státu, 
na druhou stranu určitou hořkostí z nedávno proběhlého pogromu na židovské obyvatelstvo města, který skončil 
vraždou dvou židovských občanů a vyhlášením výjimečného stavu ve městě, který byl zrušen až 25. ledna 1919.

Zastupitelstvo Židovské politické obce dne 7. ledna 1919 schválilo sloučení s křesťanským Holešovem. To bylo 
potvrzeno vládním usnesením ze dne 15. května 1919, i když už v lednu a únoru převzala holešovská radnice 
veškerá aktiva a pasiva Židovské obce. Bývalé židovské město se tak stalo pouhou čtvrtí města Holešova.

Posledním dozvukem pogromu bylo soudní jednání s jeho pachateli, které proběhlo v červenci 1919 před zvláštním 
senátem krajského soudu v Olomouci. Tresty byly relativně mírné, přísnější však byl vojenský soud, který o něco 
později „ohodnotil“ účast vojáků na pogromu. 

13. dubna byla na náměstí před radnicí zasazena Lípa svobody. Ve stejné době je v Amerických – Wilsonových 
sadech vysazen i Masarykův jasan, který zde dodnes stojí a je od roku 2019 označen pamětním kamenem.

Z červnových komunálních voleb vzešel nový starosta města – obchodník František Fialka za sociální demokracii. 
V rámci celé RČS byl unikátní úspěch Židovské strany, která obdržela 3 křesla v zastupitelstvu.

Ve městě byl založen skautský oddíl. Významný podíl na rozvoji skautingu nejen v Holešově, ale v celé republice 
měl RNDr. Rudolf Plajner, profesor na zdejším reálném gymnáziu, koncem třicátých let celorepublikový náčelník 
Junáka.

Přestavbou dřívější Přerovské pivnice vzniká nový hotel Zápařka, který se rychle stává oblíbeným společenským 
střediskem a stanicí Moravsko-slezského autoklubu.

Jaroslav Sobotka, ředitel reálného gymnázia, zakládá nepolitický spolek Klub fotografů amatérů v Holešově.

Jednota Československého Orla v Holešově se podle nových stanov stává pobočným spolkem Československého 
Orla.

Sokol a Čtenářský spolek uspořádaly v květnu koncert České filharmonie ve prospěch vdov a sirotků po padlých 
vojínech.

Ještě v roce 1919 přetrvávaly problémy se zásobováním zejména chudých obyvatel. Na podzim roku 1919 organizovali 
dělníci řadu akcí s cílem získat od města alespoň příděly brambor. 
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František Fialka, 
nový starosta města Holešova 

(sociální demokracie).

Hotel Zápařka 
vznikl přestavbou 
z Přerovské 
pivnice, významné 
společenské 
centrum Holešova.

Osvald Zápařka, 
hoteliér a organizátor 

kulturního 
a společenského 
života v Holešově.
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Hladová demonstrace na pozadí zámku, 
namířená proti překupníkům (keťasům) 

s potravinami, kteří zvyšovali jejich cenu.
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Jako většinu republiky zasáhla i Holešov nečekaně krutá zima, která nemá pamětníka. Počátkem února sněhové 
přívaly ochromily silniční i železniční dopravu. Na odklízení sněhu bylo povoláno i vojsko.

V roce 1929 byla vybudována nejhodnotnější moderní architektura v Holešově. Moravská banka zakoupila pro svou 
filiálku dům č. p. 55 na náměstí Dr. E. Beneše a zadala projekt výstavby pobočky brněnskému architektovi Bohuslavu 
Fuchsovi (1895–1972), který studoval na zdejší reálce a stal se z něj zcela nejvýznamnější architekt na Moravě 
ve 20. století. Fuchsova realizace filiálky Moravské banky v Holešově byla netradiční a odvážná. Do současné doby 
se jedná o skvost holešovské architektury, který ještě nebyl překonán.

V průběhu roku postihlo město několik větších požárů – v lednu to byla strojírna Slačálek, v září stavení p. Vyňuchala 
na Dlažánkách, v říjnu skladiště firmy Válek a Šér, v listopadu stodola pana Kováče, nejhůře však postihl oheň 
koncem listopadu továrnu firmy Thonet-Mundus, kde zasahovalo na 40 hasičských sborů a oheň ohrožoval i blízké 
nádraží. Časté požáry v Thonetovce ale nakonec vedly k podstatnému zlepšení vybavení provozů v rámci požární 
bezpečnosti.

V září proběhly oslavy svatováclavského milenia. Po slavnostním vyzvánění pronesl projev na akademii Charity 
kanovník P. Jan Hikl.

Teprve v roce 1929 začalo město Holešov s přípravou výstavby městského vodovodu, který do té doby neexistoval. 

V září proběhly v celé Republice československé parlamentní a senátní volby. V Holešově, stejně jako i ve zbytku 
republiky zvítězili sociální demokraté, za nimi se umístili národní socialisté, potom lidovci a s velkým odstupem 
pak strana živnostenská a KSČ. 

21. dubna zahájen dramatický kurs a kurs pro režiséry. Trval ještě dalších šest nedělních dopolední za obdivuhodné 
účasti 120 posluchačů.

Strana čsl. nár. socialistů svolala na 1. máje Tábor lidu v zahradě pivovaru a uspořádala 15. září Manifestační den 
za účasti poslankyně Fráni Zemínové.

Obec odprodala Sportovnímu klubu v Holešově pozemek u střelnice, na kterém bylo postupně vybudováno dodnes 
slavné fotbalové hřiště.

1 9 2 9

Krutá zima v Holešově v roce 1929. Hlavní výrobní hala továrny Thonet – Mundus 
v Holešově po požáru v roce 1929.
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kanovník P. Jan Hikl.
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Události 1. čtvrtletí

 Leden –  v zadním traktu radnice jsou ubytovány oddí-
ly vojska z pohraničního území obsazeného 
Němci. Kasárna jsou obsazena dobře vycviče-
nými a vyzbrojenými vojáky 10. hraničářského 
praporu.

  –  P. Jan Hikl, arcikněz holešovský, se dožívá 
80 let a dostává diplom čestného občanství.

 13. 3. –  ve městě probíhá první sběr odpadového ma-
teriálu, dlouho předem plánovaná akce. V Ho-
lešově se sebraly 3 vagony odpadových hmot.

 14. 3. –  z rozhlasových zpráv se občané dozvídají 
o odtržení Slovenska a vzniku Slovenského 
štátu.

 15. 3. –  ve zprávách v 6 hodin ráno lidé slyší o pře-
kročení hranic německou armádou.

  –  u zámku se houfují občané, očekávající příchod 
německého vojska.

  –  o ¾ na 8 se objevuje říšskoněmecký letoun, 
několikrát zakrouží nad městem a odlétá 
východním směrem.

  –  o ½ 12 přijíždějí první hlídky na motocyklech 
a zastavují na náměstí proti radnici. Krátce 
po nich doráží hlavní voj a obsazuje celé 
náměstí motorovými vozidly. 

  –  na radnici přichází německý podplukovník se 
svým štábem. Je očekáván starostou města 
Janem Šráčkem a několika radními. Nabádá pří-

tomné, aby se netvářili tak kysele a žádá uby-
tování pro 1000 mužů.

  –  tento den probíhají ve městě vojenské odvody, 
které musely být okamžitě zastaveny.

  –  obyvatelstvo z obavy před nedostatkem 
a nejistou budoucností překotně nakupuje 
potraviny a obuv.

 16. 3. – zakázán výčep alkoholických nápojů.
  –  sebevraždy židovských obyvatel (Klopper, 

Süssová).

 18. 3. –  česká posádka opouští kasárna (beze zbraní), 
objekty obsazují něm. vojáci, dosud zabírající 
budovy chlapecké a dívčí školy ve Smetanových 
sadech.

  –  židovské obchody označeny tabulkami „Jüdi-
sche Geschäft“.

  –  němečtí vojáci vykupují v místních obchodech 
zboží, které je pro ně při kurzu koruny k marce 
10:1 velmi levné. 

 19. 3. – něm. velitelství sídlí zatím na Sokolském domě.
  –  je nařízeno vyvěsit na veřejných budovách říš-

skoněmecké vlajky s hákovým křížem.

 20. 3. –  městem projíždí na inspekční cestě do Brna 
velitel německé okupační armády generál von 
Brauchitsch.

 26. 3. –  s okamžitou platností nařízena jízda vozidel 
na silnicích vpravo.
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Holešov 15. 3. 1939. Uzavření vysokých škol.2
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5

3

4

Velitel německé 
okupační armády gen. 
Walther von Brauchitsch.

Německá armáda v holešovských kasárnách.

Práce v Říši byla 
zpočátku dobrovolná.



Holešovské devítky

1. února 1949 vstoupila v platnost nová správní reorganizace státu. Okres Holešov se stal součástí kraje Gottwaldov 
a spadal pod krajský národní výbor (KNV) v Gottwaldově. Holešov přišel o přibližně sedmnáct obcí, které byly 
rozděleny mezi gottwaldovský, přerovský a kroměřížský okres. Holešov získal pouze dvě obce – Němčice a Pravčice.

Konfiskovaná továrna na cukrovinky Kneisl ve Všetulích se stala od 1. září 1949 národním podnikem Sfinx. Na konci 
roku proběhla další likvidace soukromých obchodů a živností. Stávaly se z nich národní podniky nebo družstva. 
Mezi nimi byly zvláště významné tiskárny Balatkova a Tučkova nebo obchody jako Lusar, Svoboda, Lukeš a další.

Opravy se dočkala střecha zámku. V roce 1949 byly nařízením ONV položeny základy Okresního komunálního 
podniku, který ale oficiálně vznikl až o rok později.

V tomto roce se začala také psát historie holešovského letiště. ONV zahájil v lednu 1949 vykupování pozemků. 
V dubnu proběhla příprava výstavby hangáru. Po vybetonování základové desky a patek pro konstrukci byla 
konstrukce hangáru postavena v září 1949. Provoz pravidelné linky ČSA byl zahájen 1. dubna 1953.

Reálné gymnázium oslavovalo 50. výročí svého založení. 

Holešovská ochotnická scéna stále prožívala období nebývalého rozkvětu. Na repertoáru se postupně vystřídaly 
kvalitní tituly jako Dáma s kaméliemi nebo Mikuláš Dačický z Heslova, Pygmalion a nakonec také slavný „Jan 
Hus“, kde titulní roli ztvárnil jako host Karel Höger, tehdy již hvězda českého divadla a filmu. 

Pěvecký sbor Podhoran svým vystoupením důstojně připomenul 90. narozeniny hudebního skladatele Josefa 
Bohuslava Foerstra. Pěvecký kroužek střední školy chlapecké, který dirigoval učitel Jan Jokl, již v prvním roce 
své existence dosáhl mimořádného úspěchu, když se v soutěži tvořivosti mládeže umístil na 1. místě (v krajském 
i celostátním kole). V roce 1949 bylo nově instalováno a řádně zpracováno městské krajinské museum, které mělo 
stále sídlo v zadním radničním traktu.
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Díky práci holešovských kulturních pracovníků, zvláště 
Bohuslava Struhaly a Augustina Jančíka, bylo řádně 

uspořádáno krajinské museum a městský archiv.

50. výročí založení gymnázia.

Karel Höger – jeden 
z nejslavnějších hostujících 
umělců Divadla 6. května.

Upomínka na pěvecký kroužek žáků chlapecké 
školy. Joklovi zpěváčci, ročník 1948/1949.

1

6
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1. máj v Holešově, nedatováno. 
Alegorický vůz Sdruženého komunálního 

podniku města Holešova.

2
Výstavba letiště v roce 1949. 3

Plakát na slavné divadelní 
představení hry Jan Hus.

4



Holešovské devítky

Stavební práce tohoto roku se soustředily na předlažďování chodníků a výstavbu nových, zejména okolo 
autobusového nádraží, které mohlo být uvedeno plně do provozu. Provádělo se asfaltování silnic (Třída legií), 
demolice starých domů a obnova zeleně. Začalo se s plynofikací ulice Palackého.

V blízkosti nově zbudovaného stadionu Míru se začalo pracovat na dokončení venkovního veřejného koupaliště. 
Nový územní plán rozvoje města již počítal s výstavbou velkých sídlišť – Letiště a Novosad.

Závody ČSAO začaly s výstavbou nové tovární haly na konci ulice Samostatnosti. Opravny zemědělských strojů 
(OZS) se přestěhovaly do nových objektů.

V oblasti kultury patřil tento rok plně oslavám 250. výročí narození hudebního skladatele Františka Xavera Richtra. 
V dubnu byly zahájeny přednášky o životě a tvorbě tohoto holešovského rodáka. V říjnu se uskutečnil koncert 
Filharmonie pracujících z Gottwaldova. Vrcholem však byly oslavy 28. a 29. listopadu, kdy byl F. X. Richtrovi 
v holešovském zámeckém parku odhalen pomník od sochaře Jana Habarty. Současně byla vydána pamětní medaile 
od akad. sochaře Vladimíra Kýna.

Městská knihovna obdržela od Ministerstva školství a kultury titul „vzorná knihovna“. Celý její název zněl Vzorná 
městská lidová knihovna. Pod křídly Okresního archivu v Holešově vznikl 2. října Vlastivědný kroužek, který 
spojil výrazné regionální osobnosti se zájmem o místní historii. Kroužek brzy vynikl svou bohatou přednáškovou 
a publikační činností. 

V tomto roce mimořádně aktivní a úspěšný holešovský astronomický kroužek, pracující při Okresním vlastivědném 
muzeu, dokončil v zámecké zahradě přestavbu altánu na lidovou hvězdárnu. Hvězdárna byla slavnostně otevřena 
a veřejnosti předána 25. října 1959 u příležitosti konání VII. Krajské astronomické konference v Holešově.

Nejvýraznější událostí holešovského sportu roku 1959 bylo bezpochyby vybojování titulu mistra republiky v české 
házené.
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Oslavy 250. výročí narození F. X. Richtera. Vyvrcholením 
oslav bylo odhalení sochy skladatele v zámeckém parku. 

Na fotografii při odhalování sochy holešovský rodák 
a významný hudební vědec Dr. Mirko Očadlík.

1

Návrh pamětní medaile 
F. X. Richtra – avers i revers, 1959.

2

3

Pouliční výzdoba během filmového 
festivalu v Holešově.

5 Mužstvo Tatranu Holešov ověnčené titulem 
mistra republiky v české házené.

6

4 VII. krajská konference lidových hvězdáren 
a astronomických kroužků. Na konferenci 

právě přednáší Antonín Mrkos, český astronom, 
objevitel množství planetek a komet.

Přestavba 
zámeckého 
altánu 
na lidovou 
hvězdárnu. 



Holešovské devítky

Holešovská kronika píše o naději na konsolidaci poměrů po srpnové invazi roku 1968. Poznamenává, že se činnost 
národních výborů vracela do normálních (rozumějme náležitě normalizovaných) kolejí. 

Ve Všetulích se dočkali modernizace prodejny potravin. Dokončují se výkupy a demolice domků na Novosadech, aby se 
mohlo připravit staveniště pro výstavbu sídliště. Podobně se postupovalo i na ulici Obránců míru. Komunální služby 
finišovaly s výstavbou výrobního a opravárenského střediska za továrnou TON. Kolem zámku směrem na Holajku 
byla položena živicová silnice. Dokončena byla silnice v ulicích Dukelská a Sokolská, chodníky v Komenského ulici 
a na sídlišti U Letiště. Průmyslový podnik z Kutné Hory provedl výměnu osvětlení kolem zámku a na náměstí. 
V oblasti oprav památek se podařilo dokončit novou fasádu na zámku. V zámecké zahradě proběhlo první kácení 
starých kaštanových alejí, na jejichž místo byly vysazeny nové lípy. Turistický oddíl Tatran pokračoval na záchraně 
Zemanovy kovárny. 

V rámci oslav 70. výročí založení holešovského gymnázia proběhlo v první polovině roku pásmo kulturních večerů, 
na nichž se představili bývalí žáci této školy. Červen se nesl ve znamení oslav holešovského rodáka F. X. Richtra, jehož 
tvorbu interpretoval na slavnostním koncertu komorní orchestr Ensemble der Roxheimer Konzerte z německého 
Roxheimu. Hlavní oslavy gymnázia vyvrcholily 5.–7. září sjezdem abiturientů školy a vydáním almanachu. Název 
gymnázia byl při slavnostním shromáždění doplněn o jméno bývalého ředitele školy Ladislava Jaroše. V rámci oslav 
proběhla také výstava prací a děl malíře (a současně také profesora gymnázia) Františka Růžičky v místnostech 
městského vlastivědného muzea v Holešově.

Činil se i Vlastivědný kroužek, který přednáškovým cyklem připomněl některé slavné osobnosti našich dějin 
(Karla IV., Jiřího z Poděbrad, Jana Amose Komenského, Františka Palackého a T. G. Masaryka). Důstojně tak oslavil 
10 let svého trvání. 

Divadlo 6. května opakovalo operetu Na tý louce zelený. V červnu proběhl tradiční Filmový festival pracujících 
v kině. V tomtéž měsíci se do Holešova sjeli také bývalí příslušníci Hraničářského praporu 10, aby si v bývalém 
posádkovém městě připomněli nejen své působení, ale i 30 let od rozpuštění tohoto vojenského útvaru.
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Staveniště 340 družstevních 
bytových jednotek na Novosadech. 

V sobotu 14. června 1969 
se konal v sala terreně 

holešovského zámku slavnostní 
koncert z děl Františka Xavera 

Richtera, který provedlo 
umělecké těleso Ensemble 
der Roxheimer Konzerte, 

nositel zásad mannheimské 
školy, z Roxheimu v Německé 
spolkové republice, za řízení 

dirigenta Hanse Oskara Kocha.

Odhalení pamětní desky před sochou 
F. X. Richtra, 15. června 1969. 

Upoutávka v ulicích 
města na filmy 
XX. ročníku 
Filmového festivalu 
pracujících. 

Vzpomínková publikace 
vydaná k 30. výročí rozpuštění 

Hraničářského praporu 10.

1
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7

Pokládání nové silnice 
od zámku směrem na Holajku.
2

Výměna sloupů veřejného 
osvětlení, 21. března 1969.
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„Rok 1989 začal dle zaběhlých pořádků a ještě jen málokterému z občanů města Holešova napadlo, že listopadové 
mlhy dokáží zažehnout výbuch“, stojí v městské kronice.

Výraznou  změnu na tváři města znamenalo zbourání Charbutovy cukrárny na Palackého ulici, která musela ustoupit 
rozšíření silnice. V akci Z proběhly práce na přístavbě a rekonstrukci rehabilitačního zařízení včetně plaveckého 
bazénu. Pokračovala výstavba smuteční síně vedle hřbitova.

V únoru 1989 zahájila svou činnost pobočka Městské knihovny na sídlišti U Letiště (tehdy sídliště L. Mucalíka). 
Pěvecký sbor pod vedením Karla Košárka se umísil v okresním a krajském kole soutěže lidových škol na 1. místě. 
Sbor zvítězil i v ústředním kole soutěže LŠU v Pardubicích. Divadlo 6. května uvedlo v květnu premiéru divadelní 
hry Františka Langra Obrácení Ferdyše Pištory. Skupina historického šermu uspořádala 1. ročník celostátního 
setkání amatérských skupin historického šermu. 

Vyvrcholením „Hudebních slavností F. X. Richtra, Holešov 89“ byl zářijový koncert Brněnské filharmonie za účasti 
140 zahraničních i domácích účastníků. Okresní muzeum vydalo publikaci o životě a díle skladatele a byla vydána 
pamětní medaile, jejímž autorem byl holešovský rodák, akademický sochař Vladimír Kýn.

14. května 1989 zemřel v Praze všetulský rodák básník Oldřich Vyhlídal.

Revoluce se ve městě rozjížděla pozvolna. První setkání těch, kteří protestovali proti násilnému potlačení studentské 
demonstrace v Praze, se uskutečnilo 19. listopadu. V následujícím týdnu se každý den na náměstí scházeli lidé, kteří 
měli odvahu veřejně podpořit program Občanského fóra a stávkující studenty. 20. listopadu sestavili protestující 
dopis (podepsalo jej 294 občanů Holešova), který poslali vládě. Po demonstraci v neděli 26. listopadu 1989 bylo 
v restauraci hotelu Slávie v Holešově založeno místní Občanské fórum a ustaven jeho Koordinační výbor (složení: 
Ctirad Otta, Jan Stavěl, Oldřich Kolář, Ondřej Piskač, Jiří Bachner, Josef Čáslava a Pavel Lochman ml.). Největší akcí 
byla stávka v pondělí 28. listopadu 1989, které se zúčastnilo přibližně 2 000 občanů. Rok 1989 končí OF Holešov 
přípravou na svobodné volby v roce 1990.
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Charbutova cukrárna těsně 
před zbouráním, leden 1989.

Bourání Charbutovy cukrárny. Kompletní demolice objektu. Poslední májové oslavy za komunistické 
éry na holešovském náměstí.
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Zemřel básník 
Oldřich Vyhlídal.

5
Václav Měsíc, 

dlouholetý pracovník 
holešovského muzea.

6

Prohlášení čte shromážděným holešovským 
občanům Jiří Kopřiva, 24. listopadu 1989.

7 Spontánní pietní místo na holešovském 
náměstí, 24. listopadu 1989.
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Od počátku roku 2009 město používá kodifikovou podobu svých hlavních symbolů – vlajky a znaku města. Vlajka 
města Holešova byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a 26. května slavnostně předána vedoucím 
představitelům města Holešova. Dne 25. října požehnal vlajku města olomoucký arcibiskup a metropolita moravský, 
Msgre. Jan Graubner.

Na přelomu ledna a února otevřelo město Holešov slavnostně prostory zámku. V roce 2005 město zámek i se 
zámeckou zahradou odkoupilo od dědiců Barbory Wrbnové a začalo s jeho rozsáhlou rekonstrukcí. První etapa 
rekonstrukce byla ukončena na počátku roku 2009. Jako první akce se v zámeckých prostorách uskutečnil 
31. ledna Novoroční koncert města Holešova, v neděli 1. února pak došlo k vlastnímu slavnostnímu otevření zámku – 
byl uspořádán Den otevřených dveří a slavnostní koncert ve velkém sále zámku. Slavnostního otevření se zúčastnilo 
tisíce občanů města i přespolních zájemců. 7. února byly znovu obnoveny slavné holešovské zámecké plesy. Prvním 
plesem na zámku byl reprezentativní Ples města Holešova. V dalších týdnech následovaly plesy Gymnázia Ladislava 
Jaroše, Velký zámecký ples společnosti Castellum Holešov a Technických služeb Holešov, Barokní ples Divadla 
6. května, Ples 2. Základní školy Holešov a řada dalších plesů. 

V souvislosti s přípravou Strategické průmyslové zóny Zlínského kraje v prostorách bývalého letiště Holešov byly 
odstraněny budovy, které tvořily od konce padesátých let jednu z nejvýraznějších dominant města – letecké 
hangáry a odletová hala holešovského letiště včetně věže řízení letového provozu. Nově budovaná Strategická 
průmyslová zóna získala novou dominantu – věžový vodojem, vysoký 36 metrů. Originální investicí města bylo 
postavení lávky přes Rusavu u Domu s pečovatelskou službou. 

Začalo se s likvidací originálního a architektonicky hodnotného sídliště – dělnických domků na Školní ulici, které 
nechala jako jednu z prvních řadových zaměstnaneckých kolonií v tzv. řádkovém stylu vybudovat firma Kohn 
v roce 1899.

V polovině ledna vzniklo jedno z hlavních holešovských hudebních těles – Holešovský komorní orchestr Ivo 
Kurečky. Toto těleso, provozující především klasickou hudbu, začalo ihned s pořádáním koncertů, první se konal 
8. dubna v sala terreně.
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Přebírání vlajky města Holešova v Parlamentu ČR.

První reprezentační ples 
města Holešova.

Bourání budov holešovského letiště pro 
výstavbu Strategické průmyslové zóny.

Vodojem – nová dominanta Strategické 
průmyslové zóny a Holešova.Bourání Školní ulice.1
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Předchůdcem Orla byl od roku 1906 tělocvičný odbor při Spolku katolických tovaryšů, který prováděl svá cvičení 
ve spolkovém domě Na špici. Prvním starostou odboru byl zvolen P. Hajda, místostarostou Dr. Rauscher, náčelníkem 
F. Kaněčka a náčelnicí M. Poláchová-Vykoukalová.

Tento tělocvičný odbor se přejmenoval na Tělocvičný odbor Orel a připojil se k celonárodní jednotné organizaci 
OREL, vzniklé v Olomouci dne 31. května 1909. Holešovští Orli se účastnili zemských sletů (Vyškov 1909, Kroměříž 
1910), organizovali členky, dorost a žactvo a budovali orelské organizace i v jiných obcích Holešovska. 

Nejen sportovním, ale i kulturně-výchovným aktivitám spolku napomohlo vybudování spolkového domu – hotelu 
Central katolického spolku Sušil (dnes kino Svět), otevřenému v roce 1913.

Po útlumu činnosti během 1. světové války (kdy většina mužů byla povolána na frontu) se se vznikem Republiky 
československé prudce rozvíjí spolková činnost. Velkou zásluhu na tom měl Cyril Veselý. 

V roce 1926 obdržel holešovský Orel v rámci pozemkové reformy pozemek z panských polí na Újezdě a členové 
na něm ihned vybudovali nadšeným brigádnickým úsilím víceúčelové sportoviště, na které měli přístup všichni 
občané města.

Kromě tělovýchovných aktivit se rozvíjela kulturně-výchovná činnost se zaměřením zejména na děti a mládež 
(dětské besídky, loutkové divadlo, tělocvičné akademie a další). Slavná byla divadelní představení, dále besedy, 
přednášky, plesy, večírky a výlety. Kromě provozu orelské knihovny začala od roku 1929 jednota ve velkém sále 
Centrálu promítat filmy.

Ve 30. letech vynikli zejména orelští házenkáři, stolní tenisté a lyžaři. S hrozbou války se začaly budovat orelské 
branné oddíly pod vedením J. Sedláře, R. Čižmaře a A. Segeta. Dále se rozvinula divadelní činnost pod vedením 
J. Osoby, J. Zaorala, B. Hlobila a B. Dostálkové. Na začátku roku 1938 byl čestným starostou jednoty zvolen Josef 
Vybíral a do čela prof. Jan Šráček.

Po okupaci jsou zakázána veřejná orelská cvičení, pouze se cvičí na hřišti a v orlovně a úspěchy má házenkářské 
orelské družstvo. 20. listopadu 1941 je činnost Orla zakázána a zabaven jeho majetek.

Řada orlů se zapojuje do protinacistického odboje – K. Bednařík (navigátor nočních stíhačů RAF ve Velké Británii), 
O. Adámek (tankista v britské armádě), bratři F. a A. Gábovi (členové partyzánské skupiny Orol), M. Řičica (člen 
Obrany národa), O. Brázda (člen partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova) a další.

Orel byl po únorovém puči v roce 1948 znovu zakázán a rozpu štěn, obnovit se jej podařilo až v roce 1990. Zatímco 
orlovna vrácena nebyla, větší část orelského hřiště město jednotě navrátilo a ta zde vybudovala moderní sportovní 
areál pro členy Orla i veřejnost.

Jednota Orla stále naplňuje své heslo „Dáváme sportu smysl“.

Z historie Jednoty Orla Holešov

Výbor jednoty Čsl. Orla v Holešově 
(30. léta 20. stol.).

1
Dramatický odbor Orla Holešov uvedl 

v r. 1937 divadelní představení „Krásná 
Damaris“ na scéně Přerovské pivnice.

2
Orelští gymnasté na akademii 

na Centrale (březen 1938).
3

4 Čestná stráž Orlů 
u sochy TGM při Masarykově 

tryzně (4. 9. 1938).



Holešovské devítky
100 let házené v Holešově

Počátek historie holešovské házené se datuje do roku 1919, kdy na reálném gymnasiu začali studenti pod vedením 
prof. Josefa Šváry s nácvikem tehdy nové míčové hry – házené. Házená se hrála, nebyl ovšem založen žádný 
sportovní klub. Rozvoj klubové házené začíná v letech 1920–21 založením sportovního sdružení studentů reálného 
gymnázia Neruda, souběžně s nimi začali hrát házenou dorostenci v Sokole pod vedením ředitele gymnázia Ladislava 
Jaroše. Nutno připomenout, že se hrála česká házená, dosud provozovaná v mnoha oddílech v Československu.

V roce 1939 vstupuje Sokol Holešov spolu s místním Orlem do pravidelných soutěží Hanácké župy. Válečné období 
bylo poznamenáno zrušením Sokola a následně i Orla. Hráči obou sportovních organizací se v období roku 1941 
spojili do společného celku pod hlavičkou SK Holešov. Za krátké období dvou let postupuje SK Holešov do Moravské 
ligy. V sezóně 1943/44 SK Holešov v Moravské lize vítězí a následná finálová utkání o titul Mistra Čech a Moravy 
s vítězem české ligy Ikarem Kukleny (v Holešově před 5.000 diváky) 13:8 a 10:12 znamenala zisk prvního titulu 
Mistr Čech a Moravy pro rok 1944 pro celek Holešova. Úspěch dokázali zopakovat ihned po válce v roce 1946. 
Všichni mistři republiky získali právo nosit lvíčka na prsou. V roce 1959 se celku podařilo získat opět titul Mistra 
ČSR, když v první lize dosáhli 11 vítězství, dvě remízy a to vše bez jediného zaváhání na vlastním hřišti. V období 
let 1956–1959 se hrála v Holešově i ženská házená. 

V roce 1962 přijalo vedení oddílu závažné rozhodnutí, ukončit éru české házené a začít hrát od roku 1963 
HANDBALL – tedy házenou podle mezinárodních pravidel. V roce 1983 si muži zajistili 3. místem postup do I. národní 
ligy ČSSR (druhá nejvyšší soutěž). V roce 1985 hráči TJ Holešov dosáhli svého nejlepšího výsledku v novodobé 
historii, když obsadili v 1. národní lize ČSSR 3. místo a vyhráli soutěž slušnosti. V sezóně 1985/86 celek ve skvělých 
výsledcích pokračoval a obsadil konečné 4. místo. Působení celku v první národní lize bylo ukončeno v roce 1987. 
Nový výrazný zápis do historie se podařil mužům v roce 1998, kdy mužstvo posíleno hostujícími, či bývalými hráči 
Zlína zvítězilo ve 2. lize a přímo postupovalo do 1. ligy. Z důvodu nezajištění financování museli funkcionáři oddílu 
start do soutěže odvolat. Rok 2014 lze označit rokem naděje a  obnovy. Vedení oddílu začalo budovat házenou znovu 
a to od základu. Nový trenérský tým ve složení Martin Gahura, Martin Koplík, Michal Kasaj a Petr Gahura uskutečnil 
nábor dětí a zájem předčil očekávání, začali se scházet na trénincích ve sportovní hale při 1. ZŠ. Ročník 2017/18 
je pro družstvo mužů velmi úspěšný. Po výborných výkonech zvítězili muži po 20 letech ve 2. lize a vysloužili si 
účast v baráži o postup do první ligy proti celku Maloměřic. Baráž se však nezdařila. Sezonu 2018/19 absolvovalo 
celkem 11 družstev, z toho dvě v kategorii dospělých, pět v kategorii minižáků, dvě v kategorii mladšího žactva 
a dvě v kategorii staršího žactva. Starší žačky navíc uspěly v kvalifikaci o nejvyšší soutěž ČR, takže premiérově 
hrály žákovskou ligu starších žaček.

1921 Založena dívčí házená – SK Holešov ve složení: 
B. Dočkalová, Nosková, M. Dočkalová, Koudelková, Holínková, 

Onderková, Schwarzová, pod vedením p. Hoffmannové-
-Zimmermannové. Zároveň vznikl židovský klub 

Zephyra a společná derby těchto celků byla 
velkou sportovní senzací. Dívčí házená však 

v Holešově velmi dlouhé trvání neměla.

1944 Na úspěších se v té době podíleli funkcionáři: 
J. Švagra, Absolón, Kohoutek, F. Balatka, Němec, Kovařík, 

JUDr. Marek a arch. Volák a hráči: Polívka, Pachl, 
Lochman, Fuksa, Ludva, Šrubař, V. Konečný, Mostýn, 

Žaloudek, Dočkal, Horlič, V. Bartošek, Z. Bobalík.

1985 Hráči družstva mužů dosáhli nejlepšího umístění 
v novodobé historii mezinárodní házené v Holešově, když 

v první celostátní národní lize obsadili třetí místo a vyhráli 
soutěž slušnosti. Družstvo vedl trenér František Nesrsta. 

Z tohoto roku se bohužel dochovala pouze část fotografie.

1

2 3
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Po osvobození Československa v roce 1945 se politické strany sdružené v koalici Národní fronty rozhodly spojit 
dětské a mládežnické organizace pod jednu zastřešující národní organizaci, která se později, v dubnu 1949, sloučila 
s ostatními národními organizacemi do Československého svazu mládeže (ČSM). Datum slučovacího sjezdu ČSM, 
24. duben 1949, je zároveň považováno za datum oficiálního vzniku pionýrské organizace. Již od března 1948 byl 
rozhodnutím Národní fronty do svazu mládeže začleněna také organizace Junák. Protože se však ideály a cíle 
junácké organizace rozcházely s ideály a záměry komunistické strany, která po únoru 1948 získala mocenský 
monopol ve státě, došlo k postupnému utlumení činnosti junáckých oddílů a současně dostal svaz mládeže za úkol 
vedle dosavadních místních oddílů Junáka zakládat na školách také Pionýrské oddíly Junáka. 

Na podzim roku 1949 také Okresní výbor ČSM v Holešově začal jednat o založení Pionýrských oddílů Junáka. První 
dva pionýrské oddíly v Holešově existovaly již na konci ledna 1950. Byl to oddíl na chlapecké škole (I. ZŠ), který 
měl 72 členů pod vedením oddílových vedoucích, jimiž byli Václav Klůj a Miroslava Vaňhara. A na dívčí škole (II. ZŠ) 
vznikl oddíl osmdesáti děvčat pod vedením dvou oddílových vedoucích, Drahomíry Flíčkové a Libuše Jašové ze 
Všetul. Tyto první oddíly zakládala okresní rada Junáka (později přejmenovaná na okresní radu Pionýra) jejímž 
předsedou byl tehdy Květoslav Chvatík, čerstvý absolvent holešovského gymnázia (pozdější významný filozof 
a literární teoretik), po jeho odchodu na studia do Prahy se stal předsedou Stanislav Bártek (pozdější archivář 
okresu, jeden ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově). 

Po roce 1989 prošla organizace mnohými změnami, které se projevily jak v oficiálním názvu celé organizace, 
tak i v náplni činnosti. Z Pionýra se stal samostatný spolek dětí, mládeže a dospělých oproštěný od ideologické 
zátěže a jeho hlavní činností je aktivní prožívání volného času mládeže a veřejně prospěšná činnost. V současné 
době v Holešově pracuje Pionýrská skupina Dr. Mirko Očadlíka. Skupina má okolo padesáti registrovaných členů 
a spoustu příznivců a podporovatelů. Vedoucí této PS je již od roku 1981 Jarmila Vaclachová. V roce 2019 byla 
za svou dlouholetou činnost oceněna medailí MŠMT II. stupně.

70 let holešovských pionýrů

První pionýři na národní škole Všetuly. Prozatímní průkaz 
prvních pionýrů 

z chlapecké školy 
v Holešově.

1 2

Pionýři a další děti 
pod jejich vedením 
pomáhali při žních, 
při protipožárních 
a zdravotnických 
hlídkách, s péčí o malé 
děti, se sběrem léčivých 
bylin a prováděli další 
veřejnoprospěšné práce.

7

Pionýři v prvomájovém průvodu 
na počátku 50. let

4

Prvomájový 
průvod ve druhé 
polovině 50. let; 
s pionýry jde 
skupinový 
vedoucí 
Václav Klůj.

5

Na putovních táborech pionýři 
poznávali krásy a historii českých 
zemí i Slovenska a plnili úkoly pro 

získání odznaku „Mladý turista ČSR“.

V bývalém hotelu 
Přerov (pozdější školní 
družina na náměstí) 
vznikl první „Dům 
pionýrů“, kde se mohly 
rozvíjet jednotlivé 
pionýrské kroužky.

6
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Vše začínalo v roce 1968, i když tužby a plány jeho zakladatelů byly již staršího data. Lídry tehdejších asi 
10 nadšenců byly studenti, bratři Emil a Petr Mikšovičovi. V červnu 1968 velmi svízelně přesvědčili holešovské 
funkcionáře, že Holešov potřebuje zařízení vhodné pro kulturní vyžití studentů. Vždyť v tehdejším totalitním 
úhoru mohli (nejen) mladí lidé zajít pouze do několika více či méně špinavých pivnic, dvou restaurací a občas 
na organizované akce Sdruženého závodního klubu, sídlícího na zámku. Překvapili a tak trochu zahltili Radu 
MěstNV návrhy, že klub vybudují vlastními silami v suterénu LŠU na Bezručové ulici. Zdálo se, že již nestojí nic 
v cestě vybudovat vlastní klub. Začátkem září vstupujeme do našeho sklepení. Hliněná podlaha, zbytky uhlí, rozbitá 
sklepní okna, zteřelé omítky, jedna blikající žárovka. Emil nás provází s plánkem v ruce a my se snažíme vidět 
jeho očima. „Vidíme“ hlavní sál s klenbami, barovou místnost a krbovku s plápolajícím krbem, která dřív sloužila 
jako prádelka bývalého sirotčince. Tyto představy jsou však ještě daleko, dělí nás od nich spousta brigádnických 
sobot. V tu dobu netušíme, že to bude celkem 7 650 odpracovaných hodin.

3. března 1969 pořádáme na Sokolovně Jarní ples mládeže. V tento den vyhlašujeme soutěž o název klubu. Každý 
může napsat 3 návrhy, lístky taháme z klobouku. Vyhrává SORRY klub. Ustavující schůze SORRY klubu se koná 
19. dubna 1969 ve velké zasedací místnosti MěstNV Holešov. 

Dne 6. května 1969 se koná v salla tereně holešovského zámku Koncert pro pana Masaryka. Díky zásahu 
holešovských komunistů se další představení již nesměla konat. Bylo to i rozloučení se zbytky jakés takés svobody 
a symbolickým sdělením, na které straně barikády SORRY klub stojí.

Práce ve sklepení finišují, aniž by představitelé města o nás jevili zájem. Kabáty se převlékají i v Holešově, ti, 
kteří nám fandili přestávají fandit, averze vzrůstá, nepochopení politických pracovníků sílí. Někdy již upadáme 
do beznaděje, ale opět se vzchopíme. Poslední prosincové dny je u vstupu do klubových prostor umístěn nápis: 
Život je krásný a stojí zato o něj bojovat.

Je 2. leden 1970 a my slavnostně otevíráme. Zahajujeme první klubovou sezónu. Vytváříme hudebně literární 
pořady, spolupracujeme s kroměřížskou konzervatoří a zejména s herci Divadla pracujících Gottwaldov. Vytváříme 
prostor pro vystoupení zpěváků mladé protestní kultury jako byli sourozenci Ulrychovi, Jaroslav Hutka, Milan 
Labašta, Vladimír Merta a Radim Hladík. Velkým fanouškem vlastních i dovážených pořadů byl dr. Ferdinand Žůrek. 
Bydlel kousek od klubu, často navštěvoval naše pořady a psal o nás zajímavé články do novin. Zejména v první 
polovině sedmdesátých let se SORRY klub stal skutečným pojmem, útočištěm a cílem pro mládež od patnácti let. 

Ovšem v době postupující normalizace byla jakákoliv nezávislá a protestní kultura, navíc provádění ve svobodném 
prostředí, tvrdě potíraná. K lub se musel ještě v sedmdesátých letech přejmenovat na Klub přátel umění a působit 
pod hlavičkou SSM. V této formě přetrval až do konce osmdesátých let. Se zánikem SSM a uvolněním podmínek, 
které už byly otevřené klubové činnosti a dobré zábavě mladých lidí, zanikl i SORRY klub.

50 let od založení SORRY klubu

1 2 3
4 5 Je 2. leden 1970 a my 

slavnostně otevíráme.
Život je krásný a stojí 

zato o něj bojovat.Krbovka.Brigády.Zakládající.
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Po vzniku samostatné Republiky československé byl 6. února založen Československý červený kříž. Jeho první 
předsedkyní se stala PhDr. Alice Masaryková, která tuto funkci vykonávala až do roku 1938. V okrese Holešov 
založil skupinu ČSČK Ladislav Vodička, přispívajícím členem a spoluzakladatelem pak okresní hejtman Dr. Oskar 
Rohr. Na založení skupiny se podílelo město Holešov a obce Kurovice a Žopy.

S rozvojem průmyslové výroby ve městě začala vzrůstat potřeba traumatologických zásahů ve stále se rozvíjejících 
závodech, kde byla bezpečnostní opatření ještě na nízké úrovni. Červený kříž zakládal své skupiny v jednotlivých 
podnicích. Významnou organizační roli zde měl oblíbený holešovský politik, profesor Jan Šráček.

Po německé okupaci Čech a Moravy nechali nacisté Červený kříž 6. srpna 1940 rozpustit a zkonfiskovali i veškerý 
jeho majetek

Ihned po osvobození Československa na jaře 1945 byla činnost Československého červeného kříže obnovena. 
Po roce 1948 vznikly na území holešovského okresu dvě skupiny – holešovská a bystřická v počtu 1 030 členů. 
Poválečná činnost ČSČK byla zaměřena zejména na poskytování první pomoci, získávání dárců krve a na práci 
s dětmi a mládeží, zejména při zajišťování letních pionýrských táborů. Červený kříž úzce spolupracoval se školami, 
učitelskými sbory a jeho členové působili při osvětě školní mládeže zejména v oblasti získávání hygienických 
návyků. Velmi častými byla cvičení civilní obrany v terénu, při které  byl ČSČK jedním z nejvýznamnějších 
pořadatelů. Předsedou organizace byl MUDr. Vladimír Stržínek a místopředsedou MUDr. Flašar z Bystřice pod 
Hostýnem. Vedoucím instruktorského sboru byl profesor Jan Šráček, který velmi intenzivně napomáhal růstu 
úrovně zdravotních skupin holešovské okresní organizace. Po zrušení okresu Holešov na počátku šedesátých let 
vznikly v Holešově tři skupiny ČSČK v rámci kroměřížské okresní organizace. 

Po roce 1989, kdy prakticky zanikla hromadná povinná cvičení civilní obrany a branné výchovy a bezpečnost 
na pracovištích podniků zajištují přísné směrnice BOZP a profesionální záchranáři, se činnost ČSČK (po vzniku 
České republiky v roce 1992 je to Český červený kříž – ČČK, který vznikl ze zákona 5. června 1993) zúžila. 
V Holešově zůstala pouze jedna místní skupina ČČK, která je součástí oblastního spolku Kroměříž. V Holešově 
působí Kroužek mladých zdravotníků pod vedením členek oblastní skupiny ČČK v Kroměříži. 

Výročí (nejen) holešovského Červeného kříže se nese pod výstižným heslem: „Už sto let nečekáme, až pomůže 
někdo jiný“.

100. výročí holešovské organizace 
Červeného kříže

Členky holešovské skupiny (šestá zprava dr. Blažena Zlámalová).

JUDr. Oskar 
Rohr – 
okresní hejtman 
v Holešově, 
spoluzakladatel 
ČČK.

Ladislav Vodička, 
spolunájemce 
pivovaru 
a zakladatel ČČK.

Sfinx – cvičení ČČK.
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Vzpěrači se do Holešova jako sport dostali v roce 1979, kdy závodníci, kteří trénovali v Postoupkách u Kroměříže, 
museli z důvodu rekonstrukce tělocvičny ukončit činnost. Zásluhou pana Nedopila se podařilo převést činnost 
klubu do Holešova, kde vzpěrači nejdříve soutěžili pod SZK ROH Holešov. Během roku 1980 byli vzpěrači začleněni 
pod TJ Holešov a tréninky probíhaly v sokolovně. Hned v začátcích se vzpěrači soustředili i na práci s mládeží. Již 
v r. 1980 získal medaili na přeboru České republiky Jaroslav Kalčík v kategorii do 56 kg mezi mladším dorostem 
a v r. 1981 zvítězili Jiří Čížkovský v kategorii žáků a Jaroslav Daněk v mladším dorostu. I přes časté stěhování 
(3. ZDŠ, kino Svět, budova bývalých technických služeb, budovy městského domu dětí a mládeže, zimní stadion 
v Kroměříži, sklep firmy MOPAS) a často neuspokojivé podmínky pro trénink po celou dobu vzpěrači dosahovali 
výborných výsledků. Ještě během roku 1983 získal titul mistra ČR a 2. místo na mistrovství Československa Jaromír 
Svoboda. Svými výkony se zařadil jako první holešovský závodník do československé reprezentace. Daniel Kolář 
po zisku stříbra na přeboru České republiky do 18 let zvítězil jako první „holešovák“ na přeboru Československa 
a získal titul mistra ČSSR. V r. 1988 na MS juniorů obsadil Daniel Kolář 8. místo. 

Díky Danielu Kolářovi se v roce 1996 rozjela činnost oddílu vzpírání při Sportovním klubu policie. Úspěšná spolupráce 
obou subjektů pokračuje dodnes. Během let 1994–1999 dosáhli vzpěrači na tehdejší dobu neskutečné výsledky – 
během 5 let získali závodníci 7 titulů mistra ČR jak v kategoriích mládeže, tak i dospělých. Velmi dobře si vedl 
klub i v soutěžích družstev – junioři získali v r. 1996 2. místo a rok na to 3. místo v celostátní juniorské lize. 
Historického úspěchu dosáhli muži, když se v roce 1998 probojovali do nejvyšší soutěže a obsadili celkově 6. místo. 

Během let 2000–2011 dosáhli muži 3× na medailové umístění ve 2. lize, žáci získali titul mistra ČR v r. 2011. 
V soutěžích jednotlivců vybojovali vzpěrači 24 titulů mistra ČR a dalších 39 medailí napříč všemi věkovými 
kategoriemi. Významně se zapsal do historie Daniel Kolář st., který od r. 2003 soutěží i v kategorii masters, 
v r. 2003 získal v USA titul mistra světa.

Poslední léta od r. 2012 jsou nejlepší roky holešovského vzpírání. Muži postoupili po 15 letech mezi elitu do 1. ligy, 
žáci opět zvítězili v lize žáků, junioři začali získávat pravidelně medaile v celostátní lize juniorů. V letech 2016, 
2017 a 2018 byl v Holešově dokonce nejvyšší počet aktivních vzpěračů z celé ČR! V r. 2019 se podařil husarský 
kousek veteránům, když v roce 40. výročí vzpírání v Holešově zvítězili historicky poprvé v družstvech veteránů 
v rámci ČR.

A vzpěrači se činili i na mezinárodním poli – poprvé v r. 2011 vystoupil na mezinárodní scéně Radovan Klabal 
a hned získal stříbrnou medaili na ME masters nad 35 let, Daniel Kolář st. získal v r. 2015 další titul mistra světa 
a po stříbru v r. 2018 na ME přidal v r. 2019 i titul mistra Evropy v kategorii nad 50 let, Jan Kolář v r. 2018 
úspěšně bodoval 10. místem na ME juniorů do 17 let, Josef Kolář získal v r. 2018 stříbro na MS vysokoškoláků 
a 10. místo na ME do 23 let. V r. 2019 dosáhl Josef Kolář nejvýraznějšího úspěchu, když se probojoval na ME mužů, 
kde úspěšně reprezentoval ČR. 

Historie vzpírání v Holešově od r. 1979

Hans Zdražila – olympijský vítěz 
1964 v Holešově na soutěži 
v listopadu 1981 jako trenér.

Muži 1979 – sestava na první soutěži v Holešově.
Zleva Hájek Miroslav, Skýpala Jaroslav, Zapletal 

Václav, Nedopil František, rozhodčí Tkadlčík Josef, 
dole Kozák Jan, Karkus Ján, chybí Hlavinka Bohumil.

Holešov žáci 1987. Zleva: Petr Rozsypal, 
Pavel Talach, Petr Šutora, Pavel Holota, 

trenér Nedopil a Kolář, dole Viktor Řeha, 
David Řeha, Pavel Šerý, David Frlajz.

Družstvo juniorů – medailisté 
ligy juniorů 2017 a 2018.
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Holešovské devítky

Dějiny skautského hnutí v našem městě se začaly psát již v roce 1919. V čele zakladatelů tehdy stanul holešovský 
učitel Rudolf Jadrníček, další pomocníky získal v Josefu Adamovi, řediteli Živnostenské záložny, a v pracovníku 
Berního úřadu panu Lovečkovi. První schůze připravená zmíněnou trojicí proběhla v 1. patře holešovské radnice 
na náměstí, kde se nacházela prostorná písárna Spořitelny města Holešova. Na podzim 1919 se zde sešlo 37 kluků. 
Jejich počet rychle rostl a brzy se přiblížil číslu 200. Po Rudolfu Jadrníčkovi převzali vůdcovství v oddíle bratři 
Josef a Jaroslav Poláškovi. Dívčí oddíl pod vedením Boženy Podsedníčkové se začal formovat v roce 1920.

1. října 1929 začíná vyučovat na holešovském reálném gymnáziu RNDr. Rudolf Plajner. Protože činnost holešovských 
skautů tehdy zrovna slábla, obměňovaly se generace, získal holešovský skauting v jeho osobě nový impuls. Obnova 
holešovského skautingu se podařila a v roce 1933 se počtem a skautskou vyspělostí vyšvihla na první místo v celé 
župě Hanácké.  

Vlastenecký zápal v dramatickém roce 1938 přivedl do skautingu řadu nových členů. Činnost skautského střediska 
v Holešově pokračovala i po okupaci 15. března 1939, ovšem už 11. července 1940 byly tábory českých skautů 
rozehnány, organizace zlikvidována a veškerý majetek zabaven. Holešovští skauti prokazovali svou odvahu účastí 
v odboji. Prof. Plajner ukrýval v suterénu a na půdě gymnázia občany, kteří se skrývali před gestapem, také 
organizoval setkání představitelů domácího odboje se štábem 1. čsl. partyzánské brigády Jana Žižky.

Prakticky týden po ukončení války už byl zahájen zápis do obnoveného holešovského Junáka. Počty holešovských 
skautů se vyšplhaly ke třem stům. Z doby předválečné pokračovalo v činnosti mnoho oldskautů, stejně jako 
členové Sdružení přátel Junáka pod vedením bratra Janků. Vůdcem střediska byl Laďa Kurz – Brevis a dívčí oddíl 
měla na starosti sestra Macháňová a Vlasta Nesvadbová.

Svobodné poválečné nadechnutí trvalo pouze tři roky. V březnu 1948 byl Junák rozhodnutím Ústředního akčního 
výboru Národní fronty začleněn do Svazu československé mládeže. Tímto krokem skautské hnutí přestalo právně 
existovat. V dubnu byla zahájena očista Junáka od činovníků, kteří nesouhlasili s novým komunistickým režimem. 
Dr. Plajner byl nezákonně internován, bez soudního řízení propuštěn a následně omezován ve své učitelské profesi. 

Další obnova skautingu přichází až v souvislosti s obrodným společenským procesem tzv. Pražského jara 29. března 
1968. První veřejnou akcí holešovského střediska byla účast na prvomájovém průvodu, kterého se zúčastnilo okolo 
300 skautů. Naprosto jedinečnou akcí byl však hromadný slavnostní slib na hřišti holešovské házené 22. června 
1968. Srpnová okupace utnula všechny naděje spojené s obdobím uvolnění. V létě roku 1969 proběhl ještě tábor 
v Rajnochovicích, ale vše končí v roce 1970. Skauting je po třetí zakázán. Vedoucí působí v jiných mládežnických 
organizacích.

Po sametové revoluci v roce 1989 je činnost skautské organizace opět obnovena. Junák se stává členem 
mezinárodních skautských organizací a organizace se rozrůstá. V jubilejním roce 2019, kdy holešovské skautské 
středisko oslavuje 100 let od svého vzniku, slaví všichni čeští skauti 30 let od své poslední obnovy, což je nejdelší 
doba v historii, kdy může organizace svobodně existovat bez přerušení či zákazu. Holešovské středisko letos čítá 
102 členů: 37 dospělých a 65 členů z řad dětí a mládeže.

100 let skautingu v Holešově

Skautská legitimace 
Rudolfa Jadrníčka.

Skautská legitimace 
Boženy Podsedníčkové, 

první vůdkyně ddílu skautek.

Přeprava materiálu 
na tábor do držkovských 

Hutí v roce 1924.
Před společným táborákem na táboře 
na Rovénkách u Lukova v roce 1926.

Celkový pohled na 
Rovénkovský tábor 1930.
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