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Zcela první číslo městského zpravodaje 
vyšlo jako cyklostylovaný Zpravodaj Ko-
mise oslav 700 let města Holešova v září 
1971 ve formátu A4. Redakční rada na 
šesti stranách vysvětluje, z jakého důvo-
du bude periodikum vycházet a předsta-
vuje činnost kulturní a publikační komise. 
Cílem bylo podávat pravidelné informace 
z kulturního, společenského, sportovního 
i hospodářského života. Další myšlenkou 
bylo seznámení občanů s historií města a 
mimo jiné se měly zapojit také holešovské 
závody, které by prostřednictvím zpravo-
daje seznamovaly občany se svými hos-
podářskými úkoly a jejich plněním. V dal-
ších číslech jsou již patrné také náznaky 
politické informovanosti a rozšířil se také 
objem jednotlivých výtisků. V tomto roce 
vyšlo celkem 5 vydání, v prosinci totiž vyšla hned dvě čísla. V návaznosti vyšlo v roce 1972 
dalších 11 čísel, kdy redakce pokračovala s pořadovými čísly 6 – 17. Od dalšího roku byla 
vydání číslována opět od jedničky. V roce 1973 vyšel zpravodaj pouze třikrát. Zavedené čís-
lování končí v lednu 1975 a poté jsou jednotlivá vydání označována pouze měsícem a ro-
kem. Od roku 1979 přechází Zpravodaj města Holešova na formát A5, kvalitnější papír i tisk 
a jednotlivé ročníky (skupiny ročníků) jsou vázány. Jednotlivá čísla jsou číslována, nejsou už 
ale uváděny měsíce vydání.
V roce 1980 vyšla 4 čísla + jako zvláštní příloha vyšla ve druhém doplněném vydání první 
část práce Antonína Andrlíka „Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře – Počátky kultury a 
literatura od obrození“. V roce 1981 vyšel spolu se Zpravodajem „Zvláštní zpravodaj města 
Holešova k 30. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic“ s ohledem na existenci fa-
kulty SNB – Pohraniční stráže v Holešově. V dalších letech ve většině případů vycházel zpra-
vodaj 3x - 4x ročně.
Při dohledávání jednotlivých vydání bylo zjištěno, že některá vydání byla zaměřena pouze 
monotematicky. V roce 1987 bylo číslo 3 koncipováno jako katalog služeb, poskytovaných 
na území města Holešova v roce 1988 pak bylo zvláštní číslo věnováno 100. výročí 1. ZŠ Ho-
lešov, o rok později 90. výročí gymnázia a 100. výročí ZŠ Všetuly.
Od roku 1995 vychází periodikum s novým názvem „Holešovsko“ a to ve formátu A4. Zpra-

vodaj s tímto názvem tedy v loňském roce 
oslavil 25. výročí. Od té doby prošlo mno-
hými změnami, jako například četnost vy-
dání za rok, avšak směr si drží stále stejný. 
Již od počátku byly stanoveny jasné cíle - 
seznamovat občany města s činností or-
gánů města, městského úřadu, s historií-
města a podávat pravidelné informace z 
oblasti kulturní, společenské, sportovní i 
hospodářské. Veškerá vydání Zpravodaje 
včetně periodika Holešovsko jsou ulože-
na v Městské knihovně.
V současné době vychází zpravodaj jed-
nou měsíčně ve formátu A4. Disponuje barevnou obálkou a v případě potřeby také barev-
nou vloženou přílohou. Vnitřní část je v provedení černobílém. Nadále se snaží o nezaujaté 
podávání informací ze všech oblastí společenského dění ve městě Holešov i jeho blízkém 
okolí. Vychází vždy okolo 20. dne v měsíci. Redakční příspěvky jsou doplňovány  příspěvky 
od městských organizací, či jednotlivců. Každé vydání ještě před tiskem vyhodnotí redakční 
rada, která je složena ze 7 členů. 
Díky moderním technologiím jsou hojně využívány fotografie a také, v návaznosti na zahá-
jení vysílání holešovské internetové televize v roce 2020 (www.holesovtv.cz), jsou jednotli-
vé články, ke kterým se váže některá z reportáží, opatřeny 
QR kódem, prostřednictvím kterého si mohou čtenáři Ho-
lešovska danou reportáž snadno pustit. 
Přejeme Holešovsku, ať si i nadále drží pevné místo ve spo-
lečenském životě v našem městě.

Mimo periodikum Holešovsko vycházejí s jistou pravidel-
ností také Festivalové noviny, které jsou tematicky zamě-
řeny na židovskou kulturu a vychází právě při příležitos-
ti konání tradičního Festivalu židovské kultury Ha-makom 
Holešov. Zpravidla na dvanácti stranách je obsaženo aktu-
ální dění, ohlédnutí do historie, představení hlavních hos-
tů, slovo starosty, program festivalu a zajímavosti spojené 
s programem či židovstvím všeobecně.
Hana Helsnerová

Zpravodaj 1272 - 1972

Současný zpravodaj města Holešova

Festivalové noviny

Těch uplynulých padesát let znamená obrovský rozvoj nejen 
tištěného městského periodika, ale komplexního zajištění in-
formací pro obyvatele města. Na počátku sedmdesátých let 
minulého století, kdy začal Zpravodaj vycházet (starší holešov-
ská periodika – například známá Holešovská jiskra - byla buď 
vydávána jako okresní periodikum, nebo je vydávaly různé jiné 
instituce – zemědělská správa, Městský výbor KSČ apod.), byli 
Holešováci informováni tímto časopisem, dále prostřednictvím 
městského rozhlasu a tzv. rozhlasu po drátě, který byl zaveden 
do každé domácnosti a kromě nepřetržitého vysílání brněn-
ského rozhlasového studia občas vysílal i informace, týkající 
se města. V devadesátých letech dočasně vysílala své pořady 
holešovská kabelová televize. Postupně se formoval městský 
web na internetu. V současnosti je informační dosah opravdu 
mimořádný. Kromě Holešovska, zdarma distribuovaného do 

všech domácností, a příležitostných tisků, jako jsou Festivalové 
noviny,  funguje nepřetržitě městský web, doplněný webový-
mi stránkami dalších městských institucí, jako je Městské kul-
turní středisko, Technické služby, Tepelné hospodářství a jiné. 
Internetová městská Holešov TV slaví skvělé úspěchy řadou 
pořadů vynikající úrovně. I na všech sociálních sítích – face-
booku a instagramu - je město Holešov mimořádně aktivní a 
získává za vysokou úroveň a úspěšnost těchto médií řadu oce-
nění. Přitom zcela nečekaně za fungováním převážné většiny 
sdělovacích prostředků stojí pouze jedna křehká mladá žena 
s obrovským záběrem - Hana Helsnerová. Ale osob, které se 
o holešovská média zasloužily, bylo samozřejmě mnohem víc. 
Prvním redaktorem tehdy ještě Zpravodaje byl Miroslav Mu-
eller. Jeho nástupcem se stal Jan Otáhal. U vzniku Holešovska 
stál současný starosta Rudolf Seifert, následovaný Františkem 

Sovadinou a Robertem Rohálem. Dalšími redaktorkami byly 
Jana Zapletalová, Jana Rohanová a současná Hana Helsnerová. 
Pomocnými redaktorkami byly Jarmila Medková, Irena Seifer-
tová, Šárka Topičová a Jana Zapletalová. Holešovské kabelové 
televizní vysílání zajišťovaly redaktorky Irena Seifertová, Hana 
Georgiánová a Jarmila Medková a kameramani Zdeněk Telecký 
a Luboš Sušil. Současnou Holešov TV vytváří jako redaktorka 
opět Hana Helsnerová a kameraman Petr Šiška. Řada autorů 
holešovského rozhlasu po drátě už není známá, posledními ho-
lešovskými „rozhlasáky“ byli Zdeněk Rabinc a Václav Forman. 
Všichni tito nadšenci přivedli holešovská média tam, kde jsou 
nyní – profesionální, širokospektré zpravodajství, ze kterého si 
mohou vybrat všechny věkové kategorie občanů našeho měs-
ta. 

Karel Bartošek 

Lidé, kteří všechno vytvářeli a vytvářejí



Město Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče, zajišťuje od roku 1998 vydávání 
a distribuci různých publikací. Tyto publikace vycházejí pod označením „KNIHOVNIČKA HO-
LEŠOVSKA“. Pravdou ale je, že majitelům všech vydaných publikací by již malá knihovnička 
nestačila, jelikož všechny publikace již vydají na opravdu obsáhlou knihovnu.

Zatímco první dvě publikace Knihovničky Holešovska již k mání nejsou, většinu ostatních lze 
zakoupit např. na místě prvního kontaktu ve vstupním vestibulu Městského úřadu Holešov 
nebo v Městském informačním centru Holešov na zámku Holešov.

Seznam všech svazků čítá 40 položek s různým zaměřením od vojenské tematiky, přes histo-
rická pojednání, medailony významných osobností, židovské zaměření, představení památek 
města Holešova, až k dlouho očekávaným holešovským pověstem, které právě spatřily svět-
lo světa. Každá z publikací je unikátním kouskem, za kterým se skrývá spousta času, který 
autoři jednotlivým knihám a brožurám věnovali. Všechny jsou opatřeny velkým množstvím 
fotografií, obsahují důležité a zajímavé informace a každý jeden svazek stojí za přečtení. 

Kromě zmíněných svazků Knihovničky Holešovska vydalo město Holešov v letošním roce 
dvě unikátní publikace s židovskou tematikou - Věž útěchy/Druš jakar a Dcera rabína a krá-
le. Za zmínku pak jistě stojí vydání přelomové reprezentativní knihy „Holešov – město ve 
spirálách času“, ve které byla poprvé podrobně a odborně zpracována kompletní historie 
města Holešova a popis jeho přírodních poměrů. Tento mimořádný počin, jakým Knihov-
nička Holešovska je, si zaslouží velké poděkování, protože bez zapojení města Holešova by 
velká část informací zůstala „v šuplíku“. Ne všichni autoři by totiž byli schopni publikace své-
pomocí vydat. Proto podporujme tvorbu místních autorů a važme si toho, že díky nim jsme 
obeznámeni s historickými okamžiky a významnými osobnostmi našeho města a okolí. 

Hana Helsnerová

40. svazek: Holešovské pověsti
39. svazek: Holešov - listování v paměti
38. svazek: Střípky z historie Holešovska IV.
37. svazek: Holešovské devítky
36. svazek: Italská opera na holešovském zámku v době Františka A. Rottala
35. svazek: Malé i velké holešovské osmičky
34. svazek: Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů
33. svazek: Vodní mlýny při toku řeky Rusavy
32. svazek: Castellum resurrectionis - Zámek opět vzkříšený
31. svazek: Holešovské ulice jak je známe i neznáme
30. svazek: Zámek Holešov, minulost a přítomnost
29. svazek: Střípky z historie Holešovska II.
28. svazek: Proměny holešovského náměstí - i domy mají své příběhy
27. svazek: Rudolf Janovský - výjimečná osobnost

26. svazek: Dáma každým coulem
25. svazek: Svatý Hostýn fotografií i slovem
24. svazek: Památky na Holešovsku
23. svazek: Příběhy křížů, kapliček a božích muk na Holešovsku
22. svazek: Malý průvodce po historii města Holešova - Osobnosti 3. část
21. svazek: Židovské památky Holešova - 3. upravené vydání
20. svazek: Osobnosti, kterým tleskal nejen Holešov
19. svazek: František Xaver Richter 1709 - 1789
18. svazek: Historické pohlednice Holešova
17. svazek: Jan Rottal a jeho doba
16. svazek: Sorry klub Holešov
15. svazek: Malý průvodce po historii města Holešova - Osobnosti 2. část
14. svazek: Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové
13. svazek: 300 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově

12. svazek: Všetuly 1358 - 2008. Čas běží dál...
11. svazek: Všetuly, hanácká dědina
10. svazek: Osmašedesátý
9. svazek: Malý průvodce po historii města Holešova - Osobnosti 1. část
8. svazek: Sbohem a šáteček, Za vysokou šedou zdí
7. svazek: Malý průvodce po historických památkách města Holešova
6. svazek: Ve stínu hákového kříže
5. svazek: Bohumír Fritsch 1706 - 1750
4. svazek: Židovské památky Holešova - 2. upravené a rozšířené vydání
3. svazek: Židovské památky Holešova
2. svazek: Střípky z historie Holešovska
1. svazek: Kronika žhavých dnů

autogramiáda autorů knihy Holešov - město ve spirálách času

Osobnosti, jenž se zasloužily o vydání reprezentativní knihy Holešov - měs-
to ve spirálách času

Věž útěchy/Druš jakar a Dcera rabína a krále Holešov listování v paměti Zpravodaj města Holešova z roku 1980
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