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Prvotní podklady poskytla PaedDr. Ludmila Stojaníková (kronikářka města Holešova od 1. 1. 
2006 do 31. 12. 2006), částečně zpracovala Jiřina Šašková (kronikářka města od 1. 1. 2007), 
kroniku komplexně přepracovala a výrazným způsobem doplnila Bc. Zuzana Tupá, stážistka 
odboru školství a kultury Městského úřadu Holešov v měsících únoru až květnu roku 2008. 
 
 
Kronika města Holešova 2006 je vyvázána ve dvou výtiscích, 
jeden z nich je uložen ve Státním okresním archivu Kroměříž 
a druhý výtisk je v regionálním oddělení Městské knihovny Holešov. 
 
 
 
 
 
 
Tato kniha obsahuje 85 stran, tj. slovy osmdesát pět stran. 
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Úvod 
 
 
 

Začátek roku v České republice byl komplikován značnými přívaly sněhu. Těžká 
sněhová nadílka byla příčinou proboření několika desítek střech, od rodinných domků, bytů, 
přes benzínové čerpací stanice a obchodní střediska. Problémy se sněhem pokračovaly i na 
jaře, kdy jeho tání provázené vydatnými dešti postupně zvedalo hladiny řek. Nejvážnější 
situace byla na jihu Moravy a Čech. 
Olympiáda v italském Turíně, byla velmi úspěšná pro naše sportovce. Získali čtyři medaile. 
Kateřina Neumannová vyhrála v běhu na 30 kilometrů a ve skiatlonu na 15 kilometrů byla 
druhá. Lukáš Bauer získal na 15 kilometrové trati stříbrnou medaili, hokejisté přivezli 
bronzové medaile. Čeští hokejisté na šampionátu v Rize získali stříbrné medaile. Ve finále 
jim byli osudní Švédi, kteří zvítězili 4:0.  
Od 1. 7. 2006 začal platit nový Zákon o provozu na pozemních komunikacích a s ním i nový 
bodový systém pro postih neukázněných řidičů.  
V České republice se objevily dva případy ptačí chřipky. Byl potvrzen úhyn dvou labutí na 
následky napadení virem H5NI. Tento vir je bohužel přenosný na člověka.  
 
Změna času : Letní čas začal 26. 3. posunem hodin ze 2:00 na 3:00 hodinu. Dne 29. 10. 2006 
ve 3:00 hod., jsme ručičky hodin přesunuli o hodinu zpět a tím nám skončil letní tedy 
středoevropský čas a začal platit zimní čas. 
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I. Významné události v Holešově v roce 2006 
 
 
 
1.  ledna Uspořádalo Městské kulturní středisko a město Holešov již 7. ročník 
 ohňostroje k přivítání nového roku 
 
12. - 15. ledna Prezentace v cestovním ruchu – Regiontour Brno, kde se zapojilo i město  
 Holešov 
 
 leden Podle statistik Úřadu práce v lednu tradičně stoupla nezaměstnanost,  
 k poslednímu lednu bylo v našem regionu zaznamenáno 9, 95%  
 nezaměstnaných, to je 1 121 osob 
 
26.  ledna Návštěva premiéra Paroubka v Holešově – jednání o „Průmyslové zóně“ 
 
10.  února Zápis školáků do prvních tříd 
 
14.  února Vystoupení Jarka Nohavici (folk) v kině Svět 
 
25.  února Rohálovská desítka – běh v Prusinovicích, pořádá běžecký klub a obec  

Prusinovice 
 
17.  března Paragraf 11/55 – oblastní kolo postupové soutěže § 11/55 v kině Svět 
 
7.  dubna Přišlo jaro – Oslava příchodu jara, pořádá SVČ Holešov a TYMY Všetuly 
 
21.  dubna Clay – Eva – noční přechod Hostýnských hor 
 
1.  květen Den otevřených dveří na zámku v Holešově 
 
1.  květen Memoriál br. Ladislava Jaroše na Tesáku a výstup na Jehelník - pořádá  

TJ Sokol Holešov 
 
5.  květen Kladení věnců k památníku padlých – na hřbitově v Holešově 
 
6.  květen „O putovní pohár starosty města Holešova“ a „Putovní pohár zásahových 

jednotek SDH“ 
 
8.  květen Postupová soutěž Mistrovství ČR mažoretek 
 
13.  květen Majáles – studentské slavnosti s programem, pořádá Gymnázium L. Jaroše 
 
17.  květen Na kole s přilbou 
 
20.  květen Memoriál Rudolfa Plajnera – pochod na Tesák a Hostýn 
 
28.  květen Celoměstská oslava – Den dětí 
 
1.  červen November 2 ND § Staří psi – hudební pořad 
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11.  červen Hanácký den – setkání folklórních souborů, krojovaná oslava ve Městě a  

zámecké zahradě Holešov, pořádá Omladina Martinice 
 
17.  červen Holešovská jazzová pódia (MKS Holešov, kino Svět, v Drive Clubu a  

zámku) 
 
22. - 24.  června    Oslavy 60. výročí založení Divadla 6. května 
 
24.  červen Jezdecký den „O pohár města Holešova“ – v zámecké zahradě. I. ročník,  

pořádá jezdecký oddíl z Martinic a město Holešov 
 
1.  červenec XIV. Všesokolský slet v Praze – účast členů holešovské sokolské jednoty 
 
1.  červenec Česká spořitelna Bikemaraton Drásal – 13. ročník cyklistického závodu 
 
8.  červenec Výstava veteránů a historické hasičské techniky (Zámek Holešov) 
 
23. - 29.  července festival Týden židovské kultury 
 
5.  srpen Hanácké Woodstock – přehlídka rockových kapel, Kulturním areál Žopy. 
 
12.  srpen Výstava malířky Orit Hosfschi v městské galerii 
 
12. - 13.  srpna „Čmelák model show“ – setkání modelářů, Mezinárodní přehlídka  

s bohatým programem na letišti v Holešově, pořádá LMK Čmelák 
 
12.  srpna Western Rodeo Jankovice – westernový den, Areál Hard Land Ranch  

Jankovice 
 
2.  září Rozloučení s prázdninami „Melouniáda“, Hry a soutěže o ceny – zámecká  

zahrada. Pořádá MKS a D. Drábek 
 
9.  září Rusavskými kotáry na kole i pěšky a Běh Terryho Foxe – pořádá KČT  

Holešov a Sokol Holešov, Start a Cíl sokolovna Plačkov  
 
15. - 17.  září „Letní iluze IV.“ – souhrnná výstava holešovských výtvarníků 
 
29.  září Fr. Uhlíř + D. Jurkovič + J. Holešic – Jazzrockový večer v Drive Clubu 
 
14.  října Medový den 
 
20. - 21.  října Bluesový podzimek v Drive Clubu 
 
2.  prosince Vánoční trhy na náměstí 
 
26.  prosince Vánoční koncert „Moravských dětí“ 
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Komentář k úsekům cyklostezky : 
 

ÚSEK A3:  Financování – Stavba (město)  1 452 032 Kč včetně DPH.  
Úsek byl financován z rozpočtu města na rok 2006, kde byl zařazen jako investice. Je to po-
slední úsek, který propojuje celou cyklostezku Všetuly – Količín. U tohoto úseku bylo pouze 
Sdělení k ohlášení udržovacích prací, jelikož stavba byla provedena jako srovnání původního 
podkladu a vyrovnání, pokládka zakoupených vybrézek a jejich následné uválcování. Délka 
úseku je 1 019 m a šířka 3 m. Tuto část realizovala firma Technické služby Holešov, s.r.o.. 
Nakonec Technické služby Holešov, s.r.o. provedla asfaltový povrch. 
 
 
 
 
Návštěvy politik ů v Holešově : 
 

Na pozvání hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a poslance Poslanecké sněmovny 
PČR Josefa Smýkala navštívil (přiletěl na hol. letiště) dne 26. ledna 2006 Holešov předseda 
Vlády ČR Jiří Paroubek. Společně v doprovodu místopředsedy vlády a ministra práce a 
sociálních věcí Zdeňka Škromacha a dalších hostů si prohlédl připravovanou holešovskou 
průmyslovou zónu, seznámil se s dopravní situací ve městě a kraji.  
 
 

Několikrát ročně jsou vyřazováni úspěšní absolventi základní odborné přípravy 
policistů, na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově. Osvědčení jim předal za 
účasti vysokých představitelů Policie ČR - ministr vnitra František Bublan. 
Aktu se 5. května 2006 zúčastnil také starosta města Ctirad Otta a zástupce olomouckého 
biskupství msgre František Polášek, dřívější holešovský děkan. 
 
 
 
Setkání s euro-poslancem Tomášem Zatloukalem : 
 

Navštívil Holešov 19. dubna 2006 a setkal se se starostou města Ctiradem Ottou a 
místostarosty JUDr. Jarmilou Pokornou a Josefem Bartoškem a dalšími pracovníky města. 
Seznámil je se systémem pomoci Evropské unie (EU) a možnostmi a podmínkami získání 
finančních zdrojů z jejich fondů. Přítomné nejvíce zajímaly možnosti získání těchto 
prostředků na obnovu zámku a zahrady. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MĚSTO, 
 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD 
 
 
A ORGANIZACE  
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II. M ěsto, městský úřad a organizace 
 
 
 
1. Volené orgány města v roce 2006 
 
 
Končící volební období  2002 – 2006 
 
Starosta města :  Ctirad Otta   ODS 
 
Místostarostka :  JUDr. Jarmila Pokorná Sdružení nezávislých 
Místostarosta :  Josef Bartošek   KDU-ČSL 
 
Další členové Rady města Holešova : 

 PaedDr. Zdeněk Janalík ODS 
           Ing. Pavel Karhan  KDU-ČSL 
 Ing. Leopold Liška  ČSSD 
 MUDr. Jiří Zlámal  ČSSD 

 
Předsedové komisí : 
Kontrolní výbor :    Ludmila Štaudnerová  KSČM 
Finanční výbor :    Vojtěch Jurčík   KDU-ČSL 
Výbor strategického rozvoje :   PaedDr. Zdeněk Janalík ODS 
 
Komise školství, mládeže a sportu :  PaedDr. Miroslav Růžička 
Komise životního prostředí :  Ing. Miroslav Strnad  ODS 
Komise rozvoje a výstavby města :          Josef Pašuth   KSČM 
Komise dopravní problematiky :          MUDr. Jan Stavěl 
Komise pro občanské záležitosti :          Jaromíra Čajková   KSČM 
Komise kultury :          Bc. Jana Slovenčíková 
Komise drogové problematiky :          Mgr. Ilona Jančíková 
 
 
Rada města Holešova 

Usnesení č. 18/2006 ze schůze Rady města Holešova, konané dne 5. října 2006, 
zrušila dnem voleb do zastupitelstva města, tj. dnem 20. 10. 2006 : 
- komisi školství, mládeže a sportu - sekci školství a sekci mládeže a sportu, 
- komisi životního prostředí, 
- komisi  rozvoje a výstavby  města, 
- komisi dopravní  problematiky, 
- komisi pro občanské záležitosti, 
- komisi kultury, 
- komisi drogové problematiky, 
 
odvolala z funkce jejich předsedy a členy a současně všem vyslovila poděkování za jejich 
práci ve prospěch města Holešova a jeho občanů ve volebním období 2002 - 2006. 
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Zastupitelstvo města zrušilo dnem 20. 10. 2006 
- výbor kontrolní, 
- výbor finanční, 
- výbor strategického rozvoje a 
 
odvolalo z funkce jejich předsedy a členy. Současně mu doporučila vyslovit všem poděkování 
za jejich práci ve prospěch města Holešova a jeho občanů ve volebním období 2002 - 2006. 
 
 

Usnesení č. 22/2006 ze schůze Rady města Holešova, konané dne 20. listopadu 2006 
zřídila pro volební období 2006 – 2010 devítičlennou: 
- Komisi školství 
- Komisi pro občanská sdružení 
- Komisi životního prostředí a dopravy 
- Komisi výstavby 
- Komisi kultury 
- Komisi drogové problematiky 
 
a jedenáctičlennou: 
- Komisi pro občanské záležitosti 
 

Usnesení č. 6 z jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holešova konaného 
dne 3. listopadu 2006 zvolilo a zřídilo na volební období 2006 – 2010 : 
 
 
Starosta města : PaedDr. Zdeněk Janalík ODS 
 
Místostarosta : Mgr. Rudolf Seifert  Koalice pro Holešov 
Místostarosta : Josef Bartošek   KDU-ČSL 
 
Další členové Rady města Holešova : 

Josef Jakubčík   ODS 
Pavel Svoboda  ODS 
Gabriela Hradilová  ODS 
Ing. Pavel Karhan  KDU-ČSL 

 
Předsedové výborů : 
Kontrolní výbor :    Ludmila Štaudnerová  KSČM 
Finanční výbor :    Ing. Ludvík Urban  ČSSD 
Výbor strategického rozvoje :  Josef Smýkal   ČSSD 
 
Předsedové komisí : 
Komise školství :   Bc. Jana Slovenčíková Koalice pro Holešov 
Komise pro občanská sdružení :  Libor Liška   ČSSD 
Komise životního prostředí a dopravy: Bc. Jaroslav Chmelař  ČSSD 
Komise výstavby :    Josef Pašuth   KSČM 
Komise kultury :    JUDr. Jarmila Pokorná 
Komise drogové problematiky :  Jarmila Víznerová 
Komise pro občanské záležitosti :  Jaromíra Čajková  KSČM 
Komise sociálně-právní ochrany dětí : JUDr. Jana Mahdalíčková 
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2. Tajemník, sekretářka, vedoucí odborů a pracovníci mimo odborů MěÚ Holešov 
 
 
Tajemník:     JUDr. Václav Lang 
Sekretářka úřadu:     Helena Jelínková 
Odbor správní a vnitřních věcí:    Mgr. Zdena Konopecká 
Odbor správy nemovitostí: Věra Macešková (k 31. 12. 2006 ukončila pracovní poměr  –  

odchod do starobního důchodu, pověřena zastupováním 
vedoucího odboru od 1. 1. 2007 Ing. Eva Fryčová) 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:   PhDr. Viera Horáková 
Odbor školství, mládeže a sportu:   Mgr. Petr Chvátal 
Odbor kultury: Mgr. Rudolf Seifert, od 3. 11. místostarostou, pověřena zastupováním 

vedoucího odboru Mgr. Ilona Augusti 
Odbor obecní živnostenský úřad:    Ing. Jitka Martínková 
Odbor územního plánování a stavebního řádu:  Ing. Radomír Šťastný 
Odbor životního prostředí:     Ing. Markéta Šubová 
Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města: Ing. Stanislav Julíček 
Odbor finanční:    Ing. Dušan Leško 
Odbor dopravně správních agend: Ing. Radek Doležel (nástup od 1. 1. 2006 – Rada 
města Holešova odvolala dne 6. 10. 2005 Mgr. Radomíra Kozárka – předchozí vedoucí, do 
31. 12. 2005 pověřen zastupováním vedoucího odboru Vlastimil Křižka). 
 
Mimo tyto odbory jsou právník města (od 1. 1. 2006 nastoupila Mgr. Jana Kozová, která 
vystřídala Mgr. Miroslava Úlehlu), referent zvláštních úkolů (Irena Ďuláková) a euromanažer 
(Ing. Ivan Slezák). 
 
14. 12. 2005 schválila Rada města Holešova nový organizační řád Městského úřadu Holešov, 
který nabyl účinnosti 1. 1. 2006. K jeho největším změnám patřilo zrušení dvou samostatných 
oddělení, a to oddělení krizového řízení a oddělení personálních a právních věcí. Agenda 
personálních věcí přešla na odbor správní a vnitřních věcí. Samostatně, tedy mimo odbory, 
funguje od 1. 1. 2006 euromanažer, právník města a referent zvláštních úkolů. 
 
 
 
Městský úřad Holešov sídlí ve dvou budovách. 
První: Masarykova 628, na které působí: 
Starosta, místostarostové, tajemník, sekretářka 
Odbor správní a vnitřních věcí, Odbor správy nemovitostí, Odbor školství, mládeže a sportu, 
Odbor kultury, Odbor obecní živnostenský úřad, Odbor investic, silničního hospodářství a 
údržby města, Odbor finanční 
 
Druhá: Tovární 1407, na které působí: 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Odbor 
životního prostředí, Odbor dopravně správních agend 
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3. Organizace zřizované nebo zakládané městem Holešov 
 
 
Zřizované 
 
1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630 
2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625 
3. Základní škola Holešov, Družby 329 
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
Ústřední školní jídelna, Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58, okres Kroměříž, příspěvková 
organizace 
Středisko volného času Holešov  
(o školách a školských zařízeních více v kapitole VII. Školství) 
Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace (více v kapitole VIII. Kultura a 
církve) 
Domov důchodců Holešov, příspěvková organizace (více v kapitole X. Zdravotnictví a 
sociální oblast) 
 
 
Zakládané 
 
Technické služby Holešov, s.r.o. 
Připravenost pracovníků i mechanismů Technických služeb Holešov prověřila tuhá zima 
2005/2006. Jako jeden z nástrojů vlastní propagace a lepší komunikace s občany města 
vznikly v červenci 2006 webové stránky Technických služeb Holešov  www.tsholesov.cz. 
Jednatelem a ředitelem je Ing. Miroslav Strnad. 
 
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o. 
Bezesporu nejdůležitější událostí roku 2006 ve společnosti byl odchod do důchodu jednatele 
firmy Radoslava Orala, který stál v čele firmy 14 let. Na jeho místo přišel Zdeněk Chudárek, 
který přišel do podniku hned po vojně a pracoval tam před svým jmenováním do funkce 16 
let. Zdeněk Chudárek byl jmenován do funkce ředitele a jednatele s účinností od 1. 7. 2006. 
Jedním z prvních kroků nového jednatele společnosti bylo i spuštění internetových stránek 
www.thholesov.cz, na nichž se občané vedle celé řady informací mohou rovněž podívat na 
aktuální stav měřidla „své“ kotelny. 
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4. Zasedání městského zastupitelstva 2006 
 
 

Zasedání 2. března 2006 
- provedlo úpravu rozpočtu města Holešova 
- schválilo statut Fondu rozvoje bydlení 
- zahájilo realizaci obnovy zámku a zámecké zahrady 
- uzavřelo smlouvu s firmou EDEN na regeneraci zeleně v zámecké zahradě 

 
Zasedání 20. dubna 2006 

- kontrolní výbor prověřoval tři kontrolní stížnosti 
- schválilo změnu Zásad pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení 
- projednalo poslední fázi změny Územního plánu města Holešova, tj. 

schválení návrhu změny č. 8A a č. 8B. Změna č. 8B se týká změny funkční-
ho využití jedné lokality v ulici Bezručova na plochu bydlení 

- „Akce milion“ schválena rozdělením dotace města jednotlivým společens-
kým, kulturním a sportovním organizacím města 

- schválilo přidružení města Holešova k místní akční skupině „MAS 
Partnerství Moštěnka“ v rámci přípravy regionu na využití programů 
LEADER + a LEADER ČR. Je určen pro podporu podnikatel. subjektů 
v zemědělství 

- zastupitelé byli seznámeni s možnostmi využití budovy zámku a „etapizací“ 
postupného zprovozňování části budovy 

- schválilo formu spolupráce s městem Turčianské Teplice na Slovensku a 
pověřilo starostu města Holešova Ctirada Ottu podpisem smlouvy o 
vzájemné spolupráci 

- zastupitelstvo neschválilo z finančních důvodů zřízení městské hromadné 
dopravy v Holešově a jeho místních částech 
 

Zasedání 15. června 2006 
- schválilo závěrečný účet města Holešova za rok 2005 dle předloženého 

návrhu bez výhrad 
- provedlo vyhodnocení veřejné obchodní soutěže na využití městských 

pozemků, nacházejících se v prostoru mezi ulicemi Osvobození, 
Masarykova a komunikací u supermarketu Billa - návrh nebyl vybrán 

- zastupitelstvo stanovilo, aby ve volebním období 2006 - 2010 mělo 
Zastupitelstvo města Holešova  23 členů 

- schválilo předloženou úpravu studie využitelnosti zámku včetně „etapizace“ 
 

Zasedání 21. září 2006 
- projednalo žádost společnosti LIDL ČR, v.o.s., Praha, která hodlá realizovat 

v Holešově „U Billy“ výstavbu prodejny potravin s velikostí prodejní 
plochy 800 m2 

- schválilo bezúplatný převod městského pozemku Římskokatolické farnosti 
- schválilo uzavření smlouvy o přijetí půjčky ze Státního fondu životního 

prostředí ČR na akci „Napojení objektu zámku na kotelnu PK 20-Holešov“, 
což ční cca 2.694.000 Kč 

- schválilo v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace Žopy, Dobrotice“ 
bezúplatný převod pozemků, z vlastnictví ČR do vlastnictví města 
Holešova 
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- schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 4/2006 dle předloženého 
návrhu 

- schválilo vydání obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 5/2006, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem 
Holešov v předloženém znění 

 
Zasedání 19. října 2006 

- proběhlo poslední jednání ve volebním období 2002 - 2006 
- projednalo návrh na zrušení stávající vyhlášky o nakládání s komunálním 

odpadem, následně schválena obecně závazná vyhláška č. 6/2006 o naklá- 
dání s komunálním a stavebním odpadem 

- schválilo změnu č. 9 Územního plánu města Holešova 
- schválilo prodej pozemků společnosti LIDL ČR, v.o.s., Praha. V kupní ceně 

je zahrnut příspěvek na výstavbu kruhového objezdu, dětského hřiště a 
parkoviště 

- schválilo podání žádosti města Holešova o grant z Finančních mechanismů 
EHP/Norsko na projekt „Rekonstrukce společenské části 1. patra holešov-
ského zámku“ v celkové výši cca 18 milionů Kč 

- udělilo „Pamětní plaketu města Holešova“ Ctiradu Ottovi u příležitosti 
ukončení jeho funkčního období ve funkci starosty města 

 
Zasedání 3. listopadu 2006 

- Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí složení stanoveného slibu 
všemi poslanci zvolenými členy zastupitelstva města podle §69 odst. 2 
zákona o obcích 

- schválilo veřejný způsob hlasování při volbě starosty města, místostarostů a 
dalších členů rady města 

- zastupitelstvo zvolilo PaedDr. Zdeňka Janalíka starostou města Holešova 
- Josefa Bartošku a Mgr. Rudolfa Seiferta místostarosty města Holešova 
- Pavla Svobodu, Josefa Jakubčíka, Gabrielu Hradilovou a Ing. Pavla 

Karhana – členy Rady města Holešova 
 

Zasedání 13. listopadu 2006 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Rudolfa Seiferta na funkci 

vedoucího odboru kultury městského úřadu 
- vzalo na vědomí informativní zprávu o postupu prodeje pozemků v prů-

myslové zóně „U Letiště“ v Holešově 
- schválilo ustanovení výborů Městského úřadu v Holešově a to: výbor 

strategického rozvoje, výbor finanční a výbor kontrolní 
 

Zasedání 11. prosince 2006 
- schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 5/2006 dle předloženého a 

upraveného návrhu 
- schválilo rozpočet na rok 2007 dle předloženého a upraveného návrhu 
- schválilo změnu zřizovací listiny Městského kulturního střediska Holešov, 

dle předloženého návrhu 
- Zastupitelstvo města Holešova v souladu s ustanovením §96 zákon číslo 

128/2000 o obcích, vydalo Jednací řád Zastupitelstva města Holešova 
v předloženém a upraveném znění 
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5. Obecně závazné vyhlášky města Holešova 2006 
 
 
Obecně závažná vyhláška města Holešova č. 1/2006 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro 
volné pobíhání psů na území města Holešova. 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2006 
o vyhlášení závazné části Změny č. 8 územního plánu města Holešova. 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2006 
kterou se mění vyhláška č. 1/2006, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Holešova. 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2006 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2001 o nakládání s komunál-
ním a stavebním odpadem. 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2001 
O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem 
Článek 4 Systém třídění komunálního odpadu 
Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému: 
a) využitelný odpad (papír, kovy, sklo, PET lahve) 
b) nebezpečný odpad (vyřazené léky, chemikálie, obaly od chemikálií, zářivky, baterie, 

monočlánky, elektronika a jiné) 
c) velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, matrace, kočárky a jiné objemné předměty) 
d) zbytkový odpad (po vytřídění využitelného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu) 
 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 5/2006 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov. 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 6/2006 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. 
 
Článek 2 Systém třídění komunálního odpadu 
Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému: 
a) využitelný odpad (papír, nápojové kartony, kovy, sklo, PET láhve a jiné) 
b) nebezpečné složky komunálního odpadu (vyřazené léky, chemikálie, obaly od chemikálií, 
a jiné) 
c) objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, kočárky a jiné objemné předměty) 
d) odpad ze zahrádek a veřejné zeleně (tráva, listí, větve) 
e) směsný odpad (po vytřídění využitelného, nebezpečného, objemného odpadu a odpadu ze 
zahrádek a veřejné zeleně) 
 

Návrh nové vyhlášky upravuje zejména terminologii, nemění zavedený a osvědčený 
systém. Vyhláškou nelze ukládat žádné povinnosti pouze zavést systém nakládání s odpadem, 
proto bylo nutné některé články vyřadit. 
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V současné době se nachází v Holešově a v místních částech 31 stanovišť, na kterých je umí-
stěno celkem 44 kontejnerů na PET láhve, 38 kontejnerů na sklo a 32 kontejnerů na papír. 
V roce 2006 svážely Technické služby Holešov, s.r.o. PET láhve jedenkrát týdně, papír jeden-
krát za 14 dní a sklo jedenkrát za měsíc. 
 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 7/2006 
o vyhlášení závazné části Změny č. 9 územního plánu města Holešov. 
 
 
 
 
6. Zasedání městské rady 2006 
 
 

Zasedání 12. ledna 2006 
- schválila vypsání výběrového řízení na provedení pěstebních opatření 

v zámeckém parku a bažantnici dle zpracované studie „Obnova zeleně u 
holešovského zámku“ 

- vzala na vědomí informaci o principech komunitního plánování a o způsobu 
organizačního zajištění komunitního plánování v oblasti sociálních služeb 

- schválila vybudování čtyřiceti řadových garáží na městských pozemcích, 
včetně příslušných inženýrských sítí 

- schválila změnu pojistné smlouvy pro pojištění majetku a odpovědnosti za 
škodu, uzavřené se společností Kooperativa pojišťovna a.s., Praha 1 

- schválila uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti,o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s obcemi: Bořenovice, 
Jankovice, Horní Lapač, Kostelec u Holešova, Lechotice, Ludslavice, 
Kurovice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, 
Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice na dobu neurčitou 

 
Zasedání 25. ledna 2006 

- schválila nabytí městských pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví města 
Holešova (pozemky v současně zastavěném území města určené k bytové 
zástavbě) 

- vzala na vědomí informaci o opravě střechy a bytů v domě č. 430 na Školní 
ulici - v důsledku požáru ze dne 6. ledna 2006 

- udělila „Pamětní list v deskách“ ředitelce Charity Evě Hanzlíkové za dlou-
holetou příkladnou práci, u příležitosti jejího životního jubilea 

 
Zasedání 7. února 2006 

- schválila uzavření smlouvy se společností EDEN, s.r.o. Brno na provedení 
výsadby v zámeckém parku – jaro 2006, za cenu díla 1.900.000 Kč 

- projednala návrh „Statutu Fondu rozvoje bydlení“ a návrh „Zásad pro 
poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení“ 

- schválila vyhlášení veřejné obchodní soutěže o nejvhodnější návrh na 
využití území a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků, vymezených 
ulicemi Osvobození, Masarykova a komunikací „u marketu Billa“ 

- schválila použití městského znaku a představení města Holešova v připra-
vované propagační knize „Zlínský kraj - Významné firmy a společnosti“ 
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Zasedání 23. února 2006 
- schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Hydropol ČR, spol. s.r.o. 

Holešov, k provedení „Odvlhčení budovy zámku v Holešově“ – 737.800 Kč 
- projednala žádost obyvatel sídliště „U Letiště“ nazvanou „Petice občanů za 

obnovu chodníků, pro komunikaci k zabezpečení potřebných služeb“ 
- schválila rozšíření díla na akci „Rekonstrukce kuchyně domu s pečovatels-

kou službou, Holešov, Novosady se společností Rovina, a.s. z důvodu 
odstranění havarijního stavu páteřních rozvodů vody a podlahových 
konstrukcí za cenu 841.567 Kč 

- schválila použití znaku města Holešova na fontáně sv. Jana Sarkandera, 
která bude vystavěna v roce 2006 v Olomouci 

- schválila záštitu města nad akcí „Finále Olympiády škol v orientačním 
běhu“ kterou uspořádá dne 18. 5. 2006 TJ Sokol Holešov v zámecké 
zahradě a jejím okolí 

- schválila záštitu města nad uspořádáním I. ročníku jezdeckých závodů „O 
pohár města Holešova“ dne 24. 6. 2006 v zámecké zahradě 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Nadaci pro transplan-
taci kostní dřeně Plzeň 

- schválila poskytnutí finanční částky ve výši 6.000 Kč na uspořádání 
koncertu města Holešova ke Dni učitelů dne 29. března 2006 

 
Zasedání 9. března 2006 

- rozhodla přidělit veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace na ulici 
Tovární v Holešově“ společnosti Pražské silnice, a.s. Praha - 8.684.225 Kč 

- Rada města Holešova, plnící funkci valné hromady společnosti Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s.r.o., vzala na vědomí rezignaci Radoslava 
Orala na funkci jednatele této společnosti dnem 1. 7. 2006 a doporučila 
vypsat výběrové řízení na tuto funkci 

 
Zasedání 21. března 2006 

- schválila účetní uzávěrky organizacím města a to: Mateřské škole Sluníčko 
– Havlíčkova, Mateřské škole – Gronova, Mateřské škole – Masarykova, 
Ústřední školní jídelně – nám. Dr. E. Beneše, Domovu důchodců 

- schválila nákup 50 ks publikace „Zlínský kraj“ za částku 17.000 Kč 
- schválila poskytnutí finanční částky ve výši 20.000 Kč TJ Sokol Holešov 

jako podporu města Holešova k účasti holešovských cvičenců na XIV. Vše-
sokolském sletu v Praze 

- schválila poskytnutí finanční částky SK Allmetal Martinice ve výši 15.000 
Kč na podporu uspořádání I. Ročníku jezdeckého dne „O pohár města 
Holešova“ 

- udělila Pamětní list v deskách Josefu Dvořákovi, bytem Holešov, u příle-
žitosti jeho padesátého odběru krve bezplatně 

- schválila podání žádosti o změnu v rejstříku škol u Střediska volného času 
Holešov v souvislosti s novým uváděním kapacity 

 
Zasedání 6. dubna 2006 

- schválila uzávěrky školským zařízením a to: 1. Základní škole Holešov, 2. 
Základní škole Holešov, 3. Základní škole – Družby, Středisku volného 
času Holešov 
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- udělila Pamětní list v deskách PaedDr. Jaroslavě Dvořákové, bytem 
Holešov, za příkladnou pedagogickou a výchovnou práci 

- stanovila s účinností od 1. 7. 2006 počet zaměstnanců města Holešova, 
zařazených do městského úřadu Holešov, na 96 osob 

- doporučila Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

- schválila vypsání výběrového řízení na nákup osobního motorového vozidla 
pro Městskou policii Holešov 

- doporučila Zastupitelstvu schválit předloženou úpravu studie využitelnosti 
holešovského zámku včetně její etapizace 

- doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření smlouvy o 
vzájemné spolupráci s městem Turčianské Teplice na Slovensku 

- odvolala Milana Míčka z funkce ředitele Domova důchodců Holešov a 
schválila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Domova důchodců 

 
Zasedání 20. dubna 2006 

- schválila vypsání výběrového řízení na akci „Oprava polní komunikace 
Količín - Všetuly – cyklostezka“ 

- schválila rozpis finančních příspěvků z Programu regenerace městských 
památkových rezervací (restaurování sloupů na bráně zámecké zahrady, 
kamenné vázy u brány do zámecké zahrady, oprava omítek a portálu kaple 
sv. Kříže ve Smetanových sadech) 

- schválila uzavření smlouvy o dílo na restaurování dvou pilířů z umělého 
pískovce vstupní brány do zámecké zahrady v Holešově, s akademickým 
sochařem a restaurátorem Jiřím Lendrem, bytem Praha 

- nedoporučila Zastupitelstvu města zřídit v Holešově a jeho místních částech 
hromadnou městskou dopravu 

- schválila výběrovou komisi na funkci ředitele Domova důchodců (JUDr. 
Jarmila Pokorná, Mgr. Zdeňka Konopecká, PhDr. Viera Horáková, Josef 
Bartošek, MUDr. Jiří Zlámal, Jindřiška Bednaříková, Ing. Dušan Leško). 

 
Zasedání 4. května 2006 

- jako zadavatel rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy a do-
končení výměny oken pavilon A“ společnosti RAPOS, spol. s.r.o., Holešov. 
Schválila ZŠ Holešov, Družby uzavřít smlouvu o dílo za 760.904 Kč 

- schválila 1. ZŠ Holešov vypsání výběrové řízení na provedení oprav větrací 
vzduchotechniky v tělocvičně 

- vzala na vědomí informaci starosty města o zániku mandátu člena Zastupi-
telstva města MUDr. Ivana Manďáka dnem 21. 4. 2006 z důvodů jeho rezi-
gnace a informaci o nástupu náhradníka z kandidátní listiny KSČM Dušana 
Sklenáře, který se stal dnem 22. 4. 2006 členem Zastupitelstva města 

 
Zasedání 18. května 2006 

- schválila Mateřské škole Sluníčko, Havlíčkova, vypsání výběrového řízení 
na provedení výměny oken v nové části budovy mateřské školy 

- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků za účelem 
zajištění dopravní obsluhy na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou 
linkou v roce 2006 se Zlínským krajem se sídlem Zlín 

- schválila vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci zámku - I. etapa 
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- schválila uzavření kupní smlouvy s firmou DOBE - CAR, Holešov, na 
prodej vozidla Škoda Fabia určeného pro Městskou policii Holešov za 
kupní cenu 332.550 Kč 

- jmenovala od 1. 7. 2006 do funkce jednatele a ředitele obchodní společnosti 
Tepelné hospodářství Holešov, spol.s.r.o., Zdeňka Chudárka, bytem Přílepy 

 
Zasedání 1. června 2006 

- schválila Mateřské škole, Masarykova, vypsání výběrového řízení na 
stavební úpravu budovy MŠ – zpevnění stropní konstrukce 

- schválila, aby Ústřední školní jídelna, Holešov, uzavřela smlouvu provedení 
výměny oken se společností VOKNO, s.r.o., Skaštice, za cenu 323.016 Kč 

- jmenovala s účinností od 1. 8. 2006 do funkce ředitelky Domova důchodců 
Holešov, Mgr. Ivanu Bozděchovou, bytem Holešov 

 
Zasedání 15. června 2006 

- schválila Mateřské škole, Masarykova, uzavření smlouvy o provedení sta-
vební úpravy MŠ – zpevnění stropní konstrukce s firmou Holstav, s.r.o., 
Holešov, za cenu díla 355.952 Kč 

- rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Projektová dokumentace na rekon-
strukci zámku v Holešově - I. etapa“ společnosti S-projekt plus, a.s.Zlín, za 
cenu 2.258.620 Kč 

- schválila 1. ZŠ Holešov uzavření smlouvy o dílo s firmou Rego, s.r.o., 
Brno, na opravu větrací vzduchotechniky za cenu díla  405.437,80 Kč 

- schválila vypsání výběrového řízení na akci „Dětské hřiště na sídlišti  
U Letiště a Havlíčkově ulici“ 

- schválila Směrnici města Holešova č. 6/2006, kterou se stanovují pravidla 
pro vyřizování stížností a petic s účinností od 1. 7. 2006 

 
Zasedání 29. června 2006 

- schválila vydání publikace s názvem „Průvodce sociálními a zdravotními 
službami v Holešově a okolí“ v počtu 2 000 ks 

- rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Dětské hřiště Havlíčkova – I. část“ 
společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., za cenu díla 333.140,50 Kč 

- schválila vypsání výběrového řízení na akci „Statika zámek“ a na akci 
„Napojení objektu zámku na kotelnu PK 20 - Holešov“ 

- schválila Mateřské škole Sluníčko, Holešov, uzavření smlouvy o provedení 
výměny oken na nové budově školy se společností A.O.P., s.r.o., Slušovice, 
za cenu díla 487.121 Kč 

- schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč 
TJ Sokol Holešov, na pokrytí nákladů souvisejících s uspořádáním  
„Olympiády škol v orientačním běhu“ a „Předsletového cvičení“ 

- schválila umístění oficiálního znaku města Holešova v prostorách kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově a vyčlenění částky 4.641 Kč na jeho 
výrobu 

- schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu sloupů brány do zámecké 
zahrady a restaurování jejích váz s Přemyslem Blažíkem, restaurátorem a 
kamenosochařem, Hraničky 2, Troubsko, vzhledem k odstoupení akademi-
ckého sochaře Jiřího Lendra 
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Zasedání 26. července 2006 
- schválila Středisku volného času Holešov vypsání výběrového řízení na 

provedení opravy sociálního zařízení v budově SVČ Holešov na ul. Školní 
- rozhodla o přidělení veřejné zakázky města Holešova „Holešov – oprava 

komunikace ke statku v místní části Količín“ společnosti Technické služby 
Holešov za cenu 1.142.466 Kč a „Holešov, Zámek, celková postupná obno-
va – statika“, společnosti Václav Kos CONSULT, Přerov za cenu 2.568.460 
Kč a „Napojení objektu zámku na kotelnu PK 20 - Holešov“- společnosti 
Sdružení ERDING-Jemnická stavba, a.s., Brno za cenu 9.877.000 Kč 

- schválila vypsání výběrového řízení na akci „Holešov, Zámek – celková 
postupná obnova – statika II. etapa“ 

- schválila uvolnění částky do 25.000 Kč z kapitoly 51 - na výrobu 24 upo-
mínkových pamětních listů s grafickým listem 

- schválila žádost České jezdecké federace, základní organizace Zlín, o 
uspořádání mistrovství v drezúře koní Zlínské oblasti v prostorách zámecké 
zahrady v Holešově dne 10. nebo 24. září 2006 

- schválila záštitu města Holešova nad koncertem Zlínské filharmonie 
pořádaném o.s. Castellum Holešov dne 15. září 2006 v prostorách zámku u 
příležitosti tzv. „Mozartovského roku“ 

 
Zasedání 31. srpna 2006 

- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč Kroměřížské 
nemocnici, a.s., Kroměříž, na zakoupení přístroje FUNDUS CAMERA 

- doporučila Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, 
o stanovení systému shromažďování sběru a využívání komunálních odpa-
dů a staveních odpadů 

- rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Holešov, Zámek, celková postupná 
obnova – statika, II. etapa“ společnosti HS-POZEMNÍ STAVBY, s.r.o., 
Brno, za cenu díla 1.259.807 Kč 

- projednala petici občanů požadujících řešení parkovacích míst na Novo-
sadech a uložila zpracování projektové dokumentace k výstavbě dvaceti 
stání v této lokalitě 

- schválila prodej osobního automobilu VW Passat KMD 94-00 
- schválila Středisku volného času Holešov uzavření smlouvy o dílo na pro-

vedení opravy sociálního zařízení v budově SVČ Holešov s firmou Ladislav 
Vyňuchal – stavební firma PRIMA, Holešov, za cenu díla 179.064 Kč 

 
Zasedání 7. září 2006 

- projednala návrh na směnu pozemků z důvodů přípravy staveniště pro výs-
tavbu rodinných domků v lokalitě ulice Sadová 

- projednala předložené návrhy na pozemkové úpravy hranice katastrů 
Tučapy, Jankovice a Dobrotice 

- doporučila Zastupitelstvu města rozdělit ke dni 1. 1. 2007 příspěvkovou 
organizaci města Středisko volného času Holešov, zřídit od 1. 1. 2007 
příspěvkovou organizaci města Středisko volného času Všetuly a schválit 
jeho zřizovací listinu 

- vzala na vědomí informaci Ing. Ivana Slezáka o možnostech čerpání 
finančních prostředků ze SF EU v období 2007 - 2013 

- vzala na vědomí pravidla předložená společností Nestlé Česko, s.r.o.,závod 
Sfinx Holešov, pro poskytování grantů z jejich rozpočtu pro region Holešov 
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Zasedání 21. září 2006 
- vzala na vědomí žádost Městského kulturního střediska Holešov o úpravu 

rozpočtu v souvislosti s realizací Týdne židovské kultury a doporučila 
Zastupitelstvu města zařadit částku 144.851.50 Kč 

- schválila finanční částku ve výši 5.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol 
Holešov, pro veřejnou sbírku u příležitosti Běhu Terryho Foxe 2006 

- udělila „Pamětní list v deskách“ Marii Glosové, Ing. Janě Markové, 
Antonínu Peškovi, Evě Mikešové, Miladě Květákové, Janě Krejčí, Aleně 
Rafajové, Mgr. Lence Poláškové, PhDr. Antonínu Šelešovskému, Mgr. Ivo 
Janečkovi, Stanislavu Jašovi, Vítězslavu Michálkovi, Rudolfu Sovadinovi, 
Jiřímu Navrátilovi, Zdeňku Barboříkovi, Ivaně Sedlářové, Liboru Liškovi, 
Mgr. Svatavě Ságnerové, Petru Kučerovi, Petru Šidlíkovi, Petře Sivkové, 
Jakubu Šneidrovi, Mgr. Andrei Stojaníkové, Kateřině Staňkové, Ondřeji 
Dědičovi za příkladnou dobrovolnou spolupráci s mládeží, na ocenění 
jmenovaných vyčlenila částku 20.000 Kč 

- schválila poskytnutí finanční částky ve výši 7.000 Kč Sdružení pro pomoc 
zdravotně postiženým HELIOS Mostkovice, na uspořádání Mistrovství 
v drezúře koní Zlínské oblasti, probíhající 10. 9. 2006 v zámeckém parku 

- neschválila užití znaku města Holešova na samolepkách, které hodlá vydat 
Vydavatelství NW Brno 

- doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření smlouvy o 
přijetí půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Napojení 
objektu zámku na kotelnu PK 20 – Holešov“ ve výši 30% nákladů, což činí 
cca 2.694.000 Kč 

 
Zasedání 5. října 2006 

- schválila organizaci Domov důchodců, Holešov, Příční, převod částky 
200.000 Kč z investičního fondu do rozpočtu organizace z důvodů prove-
dení rekonstrukce sociálního zařízení 

- schválila předložený  seznam investičních záměrů, zpracovaných odborem 
ISÚ, s možnosti jejich finanční podpory ze strukturálních fondů EU 
v období let 2007 - 2013 a jako prioritní akce vybrala – rekonstrukce 
budovy zámku, obnovu zámeckého parku, cyklostezky, přestavbu bytů ve 
Školní ulici, přístavbu domu s pečovatelskou službou na Novosadech 

- udělila Pamětní list v deskách Vítězslavu Zicháčkovi, bytem Holešov, za 
sedmdesát bezpříspěvkových odběrů krve 

- doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit s účinností od 1. 1. 2007 
začlenění správy holešovského zámku pod organizaci Městské kulturní 
středisko Holešov 

- zrušila dnem voleb do zastupitelstva města, tj. dnem 20. 10. 2006 výbory 
a komise Rady města Holešova. Komisi školství, mládeže a sportu, komisi 
životního prostředí, rozvoje a výstavby města, dopravní problematiky, 
komisi pro občanské záležitosti, kultury, komisi drogové problematiky, 
výbor kontrolní, finanční a výbor strategického rozvoje. Odvolala z funkce 
jejich předsedy a členy 

- rozhodla o provedení kontroly čerpání mzdových prostředků v Domově 
důchodců Holešov a Městském kulturním středisku Holešov a pověřila 
starostu města, aby jmenoval členy kulturní kontrolní komise 
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Zasedání 19. října 2006 
- doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zprávu z auditu ze dne  

6. 10. 2006 pro grantovou smlouvu NP Phare 2003 (část II.) – projekt 
s názvem „Rekonstrukce komunikace na ulici Tovární v Holešově“ 

- doporučila Zastupitelstvu města, aby schválilo podání žádosti města o grant 
z Finančních mechanismů EHP (Norsko) na projekt s názvem „Rekonstru-
kce společenské části I. patra holešovského zámku“ - 18. milionů Kč 

- udělila Pamětní list v deskách Pavlu Procházkovi a Karlu Nesrstovi u 
příležitosti jejich padesátého bezpříspěvkového odběru krve a Zdeňku 
Vybíralovi za devadesátého odběru krve 

- jmenovala s účinností od 1. 1. 2007 do funkce kronikářky města Jiřinu 
Šaškovou, bytem Holešov 

- vzala na vědomí návrh kulturní komise na zřízení oddělení městského 
úřadu, které by se zabývalo zpracováním projektů potřebných k čerpání 
finančních prostředků z dotačních titulů 

- doporučila Zastupitelstvu města zavést tradici „Dnů města Holešova“, 
počínaje rokem 2007 

- doporučila Zastupitelstvu města, aby udělila Ctiradu Ottovi, starostovi 
města Holešova, „Pamětní plaketu města Holešova“, u příležitosti ukončení 
jeho funkčního období 

 
Zasedání 6. listopadu 2006 

- schválila čtrnáctidenní cyklus konání schůzí rady města, a to vždy v pondělí 
od 13:00 hodin 

- uložila vedoucímu finančního odboru, aby připravil písemný materiál 
k projednání zastupitelstvu města, který bude obsahovat potřebné podklady 
o přijetí překlenovacího či kontokorentního úvěru 

- doporučila zastupitelstvu zřídit sedmičlenný finanční a kontrolní výbor 
Zastupitelstva města Holešova 

 
Zasedání 13. listopadu 2006 

- jmenovala předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na funkci 
ředitele Střediska volného času Všetuly 

- doporučila Zastupitelstvu města zřídit na volební období 2006 – 2010 
sedmičlenný finanční výbor a kontrolní výbor 

  
Zasedání 20. listopadu 2006 

- rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Regenerace areálu v Količíně – I. 
etapa“ společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., za cenu 300.000 Kč 

- vzala na vědomí požadavek odboru sociálních věcí a zdravotnictví a stano-
vila k 1. 12. 2006 celkový počet zaměstnanců města Holešova zařazených 
do Městského úřadu Holešov na 102 osob 

- zřídila pro volební období 2006 - 2010 komisi školství, komisi výstavby, 
komisi pro občanská sdružení, komisi životního prostředí a dopravy, komisi 
kultury, komisi drogové problematiky, komisi pro občanské záležitosti 

- vydala s účinností od 20. 11. 2006 Jednací řád Rady města Holešova 
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Zasedání 4. prosince 2006 
- projednala petici občanů lokality „Kolonka“ za cukrovarem ve Všetulích - 
černé skládky, dopravní značení 

- zrušila s platností od 1. 12. 2006 Komisi pro obnovu zámku 
- vzala na vědomí rezignaci Mgr. Marcela Hábla na funkci ředitele 2. Základ-

ní školy v Holešově, Smetanovy sady 625 
 

Zasedání 18. prosince 2006 
- jmenovala koordinátorem komunitního plánování na úseku sociálních 

služeb Petru Hradilovou, DiS., pracovnici téhož odboru 
- schválila vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele 2. ZŠ 

v Holešově 
- jmenovala s účinností od 1. 1. 2007 do funkce ředitelky Střediska volného 
času Všetuly Mgr. Jarmilu Vaclachovou, bytem Holešov 

- jmenovala s platností od 19. 12. 2006 předsedy komisí a členy jednotlivých 
komisí 

- odvolala dnem 31. 12. 2006 z funkce člena dozorčí rady obchodní spol. 
Technické služby Holešov, s.r.o., Petra Němčíka, bytem Holešov a jmeno-
vala Libora Lišku, bytem Holešov 

- vzala na vědomí ukončení pracovního poměru  k 31. 12. 2006 s Věrou 
Maceškovou, vedoucí odboru správy nemovitostí MěÚ Holešov 

 
 
 
 
7. Zasedání mikroregionu 
 
 

Zasedáním Mikroregionu Holešovsko zahájili 30. 1. 2006 zástupci Holešova okolních 
obcí svá pravidelná setkání v rámci „mikroregionální“ spolupráce. První zasedání letošního 
roku se konalo v Holešově. Předseda regionu Milan Jurtík. Zúčastnil se také senátor PaedDr. 
Zdeněk Janalík a poslanec Josef Smýkal. 
Projednával se informační, výstražný systém, nabídky právních služeb, počítačové systémy, 
nebezpečí vzniku požárů a následné upozornění občanům, Program obnovy venkova. 

Další jednání proběhlo 17. 2. v Lechoticích. Přizváni byli zástupci firem BIOPAS a 
EKO-KOM, kteří se zabývají sběrem, svozem a zhodnocováním separovaného odpadu. Dále 
se věnovala pozornost problematice funkčnosti varovného systému. I v tomto roce byla 
vyhlášena soutěž o titul Vesnice roku. 

Účastníky jednání Mikroregionu Holešovsko přivítali tentokrát v Ludslavicích. 
Uskutečnilo se v pátek 10. 4. Sešli se také s poslancem Evropského parlamentu Mgr. 
Tomášem Zatloukalem a s poslankyní PS Parlamentu ČR Ing. Michaelou Šojdrovou. Na 
programu bylo seznámení s možnostmi čerpání prostředků z fondů EU především v letech 
2007 - 2013. 

Koncem měsíce dubna se zúčastnili zástupci obcí mikroregionu Holešovsko v čele 
s předsedou Milanem Jurtíkem odborné exkurze do evropských institucí ve Štrasburku a 
Bruselu. Cílem bylo seznámení s významem a strukturou jednotlivých institucí a taktéž 
prohlídka jejich jednotlivých sídel. 

Na další schůzi Mikroregionu Holešovsko se starostové sjeli tentokrát do Rymic. 
V pátek 23. 6. se také zúčastnili jednání – poslankyně P ČR Michaela Šojdrová, senátor 
PaedDr. Zdeněk Janalík a náměstek krajského hejtmana Vojtěch Jurčík, dále nově zvolený 
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poslanec P ČR Pavel Svoboda z Holešova. Hovořilo se o středoškolských zařízeních, dále o 
regionálním rozvoji, aktualizaci územních plánů, dále o uložení komunálního odpadu. 

Opět několik důležitých bodů a podnětných upozornění občanů řešili starostové 
Mikroregionu Holešovsko společně s hosty na svém jednání 30. 8. v Kostelci u Holešova a 
jednomyslně na něm byla do svazku přijata za nového člena obec Pravčice. Byli přizváni 
příslušníci Letecké vojenské vrtulníkové základny Přerov - Bochoř, kteří se vyjadřovali ke 
stížnostem občanů. O změnách v souvislosti s hospodařením nemocnice v Kroměříži 
pohovořil Ing. František Fuit. Požádal starosty o příspěvek na zakoupení přístroje nutného 
k diagnostice poruch zraku. Podstatnou informací bylo vystoupení starosty Pravčic, který se 
zúčastnil kontrolního dne na stavbě Opravy silnice II/432 Holešov - Hulín. 

Na pozvání senátora PaedDr. Zdeňka Janalíka a poslankyně Ing. Michaely Šojdrové se 
3. 10. uskutečnila exkurze v prostorách Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Dne 21. 12. se sešel na svém jednání Mikroregion Holešovsko v Pacetlukách. Hostem 
byl poslanec Josef Smýkal, náměstek zlínského hejtmana Vojtěch Jurčík a senátor PaedDr. 
Zdeněk Janalík. Schvaloval se rozpočet mikroregionu. 
 
 
 
 
8. Činnost městské policie Holešov 
 
 

Od počátku roku 2006 sloužila Městská policie v počtu třinácti strážníků s platným 
osvědčením pro výkon služby. K obsluze kamerového systému byl využíván jeden civilní 
pracovník na plný úvazek a dva na poloviční pracovní úvazek. 
 
V roce 2006 evidovala Městská policie 1 266 čísel jednacích, proti roku 2005 jde o menší 
snížení a to o 32 evidovaných případů. V rámci služby bylo např. kontrolováno a řešeno: 93 
záborů veřejného prostranství, 40 reklamních poutačů, bylo doručeno 114 doporučených 
písemností, které nemohly být jinou cestou doručeny, k dalšímu opatření bylo předáno 202 
případů. Z toho např. 28 oznámení o poškození dopravních značení, 31 oznámení o různých 
poruchách veřejného osvětlení, 21 hrubých závad na pozemních komunikacích a v neposlední 
řadě 56 případů podezření ze spáchání přestupku bylo oznámeno do komise k projednávání 
přestupků. Bylo provedeno 45 zákroků v souvislosti se psy, evidováno 9 ztrát a 32 nálezů, 
v 126 případech bylo prováděno jiné šetření. Kromě výše uvedeného bylo 189 podezření ze 
spáchání přestupku postoupeno na odbor dopravně správních agend k dalšímu projednání. 
 
Blokových pokut bylo uloženo 1 211 vyšetřených na místě. Z toho bylo 1 088 za 264.750 Kč 
uložených v dopravě a 123 za 43.700 Kč uložených ve veřejném pořádku. Pokut na místě 
nezaplacených bylo 54 v celkové částce 35.500 Kč. 
Obsluhou kamerového systému bylo zaznamenáno 915 přestupků z nichž většina byla vyřeše-
na namístě domluvou, blokovou pokutou, předáním Policii ČR, nebo oznámením k dalšímu 
projednání. Ve výčtu nejsou a nemohou být vyčísleny případy, které byly na místě vyřešeny 
domluvou nebo jiným jednáním. 
Pro zápis činnosti  městské policie Holešov bylo použito zprávy str. Antonína Zalabáka, 
velitele MP Holešov. 
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9. Čtrnáctideník Holešovsko 
 
 
Holešovsko - Regionální čtrnáctideník města Holešova 
 

V roce 2006 odpovědným redaktorem Mgr. Rudolf Seifert, redakci tvořili Ladislav 
Mika, Eliška Bednaříková a Jana Zapletalová. Od 3. 11. 2006, kdy byl stávající šéfredaktor 
ustavujícím zastupitelstvem zvolen místostarostou města, převzala odpovědnost za redakci 
Eliška Bednaříková a redaktory byli i nadále L. Mika a Jana Zapletalová. Místostarosta R. 
Seifert se však i nadále významnou měrou podílel na tvorbě Holešovska. Toto regionální 
zpravodajské periodikum pravidelně vycházelo jako čtrnáctideník. V roce 2006, podobně jako 
v letech minulých bylo vydáno 23 čísel v průměru o 28 stranách. Náklad se pohyboval 
v průměru mezi 1 850 – 1 900 kusy. Remitenda jednoho čísla v rozmezí 40 – 50 ks (opět 
průměr). Cena za kus 10 Kč. Celkový příjem za prodej Holešovska v roce 2006 činil 287.000 
korun (zaokrouhleno), příjem za komerční inzerci a reklamy činil 292.296 Kč. Celkový 
příjem činil 579.296 Kč. Náklady města 656.000 Kč (zaokrouhleno na tisíce), mimo mzdy 
zaměstnanců. Tiskařské práce a grafickou úpravu i nadále zajišťovala tiskárna TYPOservis 
Holešov. 
 
 
 
 
10. Ocenění občanů města Holešova 
 
 
V roce 2006 bylo Radou města Holešova oceněno : 
 
Pamětní list v deskách : 
 
Josefu Dvořákovi, bytem Holešov, u příležitosti padesátého bezpříspěvkového odběru krve, 
PaedDr. Jaroslavě Dvořákové, bytem Holešov, za příkladnou pedagogickou a výchovnou 
práci. 
 
Za příkladnou dobrovolnou práci s mládeží : 
Marii Glosové, Ing. Janě Markové, Antonínu Peškovi, Evě Mikešové, Miladě Květákové, 
Janě Krejčí, Aleně Rafajové, Mgr.Lence Poláškové, PhDr. Antonínu Šelešovskému, Mgr. Ivo 
Janečkovi, Stanislavu Jašovi, Vítězslavu Machálkovi, Rudolfu Sovadinovi, Jiřímu 
Navrátilovi, Zdeňku Barboříkovi, Ivaně Sedlářové, Liboru Liškovi, Mgr. Svatavě Ságnerové, 
Petru Kučerovi, Petru Šidlíkovi, Petře Sivkové, Jakubu Šneiderovi, Mgr. Andrei Stojaníkové, 
Kateřině Staňkové, Ondřeji Dědičovi. 
Zdenku Vybíralovi, za 90 bezpříspěvkových odběrů krve 
Vítězslavu Zicháčkovi, bytem Holešov, za 70 bezpříspěvkových odběrů krve 
Pavlu Procházkovi a Karlu Nesrstovi, za 50 bezpříspěvkových odběrů krve 
Evě Janalíkové, ředitelce Charity Holešov 
 
 
Pamětní plaketu města Holešova : 
 
Ctiradu Ottovi, starostovi města Holešova, u příležitosti ukončení jeho funkčního období. 
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Ctirad Otta 
Pan Ctirad Otta je členem Zastupitelstva města Holešova od podzimu r. 1994 a 

starostou města byl zvolen na zasedání Zastupitelstva města 14. 9. 1995. Od té doby byl do 
této funkce zvolen také po komunálních volbách v roce 1998 a v r. 2002. Za jeho funkčního 
období prošlo město výraznou pozitivní proměnou v oblasti společenské a proběhla i řada 
investičních akcí - celková rekonstrukce středu města, oprava základních škol a budovy 
polikliniky, opravy komunikací, město koupilo zámek a vstoupilo do jeho obnovy. V lednu r. 
2003 se město Holešov stalo tzv. "trojkovou" obcí. Na holešovské radnici za vedení pana 
Ctirada Otty tento náročný úkol proběhl bez jakýchkoliv problémů ve fungování celého 
aparátu státní správy i samosprávy. 
 
 
 
 
11. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 
 
 
VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 

Dlouho očekávané a předvolební kampaní vyhrocené volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR vyhrála se ziskem 1 892 475 hlasů (35,38%) Občanská demokratická strana 
(ODS) před svým největším rivalem - Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD). Ta 
získala celkem 1 728 827 hlasů (32,32%). Následující KSČM 685 628 (12,81%), KDU-ČSL 
386 706 (7,22%) a Strana zelených 336 487 (6,29%). Volby proběhly ve dnech 2. a 3. 6. 
2006. Celkově v republice kandidovalo 26 stran a volební účast dosáhla 64,47%.
 V parlamentních volbách kandidovalo několik občanů našeho města. Josef Smýkal 
(ČSSD) a Pavel Svoboda (ODS) - získali poslanecký mandát. Dále kandidovali: Ing. Ludvík 
Urban (ČSSD), Mgr. Irena Seifertová (US-DEU), MUDr. Zdeňka Kadlecová a Jana 
Slovenčíková (US-DEU), Ludmila Štaudnerová (KSČM), která se počtem hlasů umístila na 3. 
místě, Kamil Čech za Národní stranu. 
 
V Holešově podobně jako v jiných částech Moravy uspěla sociální demokracie. K volbám se 
dostavilo 6 613 občanů z celkového zapsaných 9 958. 
Česká strana sociálně demokratická získala 2 426 hlasů (36,80%), Občanská demokratická 
strana 1 954 hlasů (29,64%), Komunistická strana Čech a Moravy 996 hlasů (15,11%), 
Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová 539 hlasů (8,17%), Strana zelených 320 
hlasů (4,85%), Unie svobody - demokratická unie 88 hlasů (1,33%) SNK- Evropští demokraté 
82 hlasů (1,24%). 
V pondělí 18. září 2006 otevřel svou poslaneckou kancelář Pavel Svoboda, poslanec za ODS. 
Ta je umístěna na náměstí Dr. E. Beneše č.1614. Pavel Svoboda je členem rozpočtového a 
kontrolního výboru Parlamentu. Byl také navržen do devítičlenného vedení poslaneckého 
klubu ODS. 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 2. - 3. 6. 2006 

 
 
Výsledky hlasování za územní celky 
Zlínský kraj, Okres: Kroměříž, Přebírací místo: Holešov 
 

Okrsky 
Voliči Vydané Vol. Odevzd. Platné % 
v sezn. obálky účast obálky hlasy plat. 

celk. zpr. v %     v %     hlasů 
32 32 100.00  17 467  11 983  68,60 11 971  11 931  99,67 
 
 
 
 

Volby do PS PČR – Volební okrsky 
 
 
Volební okrsek č. 1 Volební místnost : Domov důchodců, Příční 
Bořenovská, Dělnická, Hankeho, Holajka, Horní, Nábřeží, Nám. Dr. E. Beneše, Nám. F. X. 
Richtera, Nám. Sv. Anny, Nám. Svobody, Přerovská, Příční, Střelnice, Třešňové sady, 
Tučapská, U Rusavy, Vítězství, Zámecká, Želkov 
Volební okrsek č. 2 Volební místnost: I. ZŠ Smetanovy sady, Smetanovy sady 
Malá, Masarykova, Nám. Dr. E. Beneše, Pivovarská, Smetanovy sady, Tyršova, U Potoka 
Volební okrsek č. 3 Volební místnost: Střední odborná škola, Pivovarská 
Bezručova, Boženy Němcové, Dvořákova, Jiráskova, K Větřáku, Komenského, Květná, 
Luhy, Osvobození, Partyzánská, Sadová, Sportovní, Tovární, U Kasáren, Újezd, Větřák, 
Zlínská 
Volební okrsek č. 4 Volební místnost: II. ZŠ Smetanovy sady, Smetanovy sady 
Grohova, Nádražní, Očadlíkova, Palackého, Plačkov, Samostatnost, Za Drahou  
Volební okrsek č. 5 Volební místnost: Budova MěÚ II. Tovární 
Tovární, U Letiště 
Volební okrsek č. 6 Volební místnost: Středisko volného času (DUHA), Novosady 
Bartošova, Dlažánky, Havlíčkova, Národních bojovníků, Nerudova, Novosady, Sušilova, 
Školní 
Volební okrsek č. 7 Volební místnost: Středisko volného času (DUHA), Novosady 
Novosady 
Volební okrsek č. 8 Volební místnost: III. ZŠ, Druždy 
Družby, Dukelská, Hanácká, Kráčiny, Palackého, Slovenská 
Volební okrsek č. 9 Volební místnost: Středisko volného času (TYMY) 
6. května, Dukelská, Krátká, Míru, Ovocná, Palackého, Polní, Růžičkova, Rytmická, 
Sokolská, Za cukrovarem, Za vodou, Zahradní  
Volební okrsek č. 10 Volební  místnost: Budova OV Tučapy, Tučapy 
Volební okrsek č. 11 Volební místnost: Budova školy Dobrotice, Dobrotice 
Volební okrsek č. 12 Volební místnost: Budova OV Žopy, Žopy 
Volební okrsek č. 13 Volební místnost: Budova OV Količín, Količín 
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Jmenné seznamy  -  Zlínský kraj, Všechny kandidátní listiny  
 

Kandidátní 
listina 

Kandidát 

Věk 

Navrh. Předn. hlasy 
Poř. 

Příjmení, jméno, tituly 
strana 

abs. v % číslo  Polit. přísl. 
9 ODS 1 Nečas Petr RNDr.  41 ODS 11 153 11,00 
9 ODS 2 Plachý Jaroslav Ing.  54 ODS 1 876 1,85 
9 ODS 3 Svoboda Pavel   52 ODS 1 532 1,51 
9 ODS 4 Úlehla Tomáš Mgr.  41 ODS 6 920 6,82 
10 ČSSD 1 Škromach Zdeněk Ing.  49 ČSSD 10 863 10,20 
10 ČSSD 2 Smýkal Josef   51 ČSSD 2 212 2,07 
10 ČSSD 3 Novosad František Ing.  58 ČSSD 2 243 2,10 
10 ČSSD 4 Seďa Antonín Ing.  45 ČSSD 2 276 2,13 
10 ČSSD 5 Melčák Miloš Ing. CSc. 67 ČSSD 1 465 1,37 
24 KDU-ČSL 1 Šojdrová Michaela Ing.  42 KDU-ČSL 5 817 13,96 
24 KDU-ČSL 2 Hovorka Ludvík Ing.  42 KDU-ČSL 2 821 6,77 
20 KSČM 3 Koníček Vladimír RNDr.  42 KSČM 2 681 7,44 
 
Výsledky v jednotlivých volebních okrscích  (strana, okrsek č., počet hlasů v %) 
  1 2 3 4 5 6 7 
SZR 1/0,15 2/,36 2/0,26 0 0 1/0,14 1/0,13 
BPO 2/0,3 0 0 1/0,2 0 0 1/0,13 
PaS 4/0,5 0 1/0,13 3/0,64 0 3/0,4 1/0,13 
Nez. 3/0,45 1/0,18 4/0,5 3/0,64 0 1/0,14 4/0,54 
ČP 0 0 0 0 0 0 0 
KČ 2/0,3 0 0 0 0 1/0,14 1/0,13 
ODS 208/31,5 146/26,9 254/33,24 168/36,2 136/26,4 223/31,23 202/27,44 
ČSSD 221/33,4 207/38,2 259/33,9 166/35,8 189/36,7 262/36,7 324/44 
SNK-ED 6/0,9 11/2,0 11/1,4 7/1,5 7/1,35 12/1,68 5/0,67 
US-DEU 10/1,5 6/1,1 11/1,4 8/1,7 8/1,55 11/1,54 12/1,36 
PB 7/1,05 2/0,36 4/0,5 0 0 2/0,3 3/0,4 
4 VIZE 1/0,15 1/0,18 0 0 0 0 0 
Mor. 1/0,15 2/0,36 2/0,26 1/0,2 1/0,2 6/0,84 4/0,54 
SZR 32/4,8 30/5,5 40/5,2 21/4,5 20/3,9 36/5,04 35/4,75 
KSČM 81/12,25 85/15,7 104/13,6 51/11,0 117/22,7 87/12,2 90/12,2 
K-ČR 1/0,15 0 3/0,4 0 0 0 1/0,13 
NS 0 1/0,18 0 1/0,2 1/0,2 2/0,3 4/0,54 
KDU-ČSL 77/11,6 43/7,93 68/8,9 33/7,1 32/6,21 63/8,8 48/6,5 
NEZ. D 2/0,3 5/0,9 1/0,13 1/0,2 4/0,77 2/0,3 0 
SRŠ 2/0,3 0 0 0 0 2/0,3 0 
voličů 
celkem 978 903 1133 717 748 1154 1067 
plat. Hlasy 661 542 764 464 515 714 736 
volič. 
Účast % 67,9 60,02 67,43 65 69,25 62,13 69,17 
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Výsledky v jednotlivých volebních okrscích  (strana, okrsek č., počet hlasů v %) 

 8 9 10 11 12 13 
SZR 4/0,64 0 0 1/0,4 3/1,03 0 
BPO 3/0,48 0 1/0,38 0 1/0,34 0 
PaS 2/0,32 1/0,17 0 0 0 1/0,45 
Nez. 1/0,16 2/0,35 7/2,7 3/1,3 1/0,34 1/0,45 
ČP 0 0 0 0 0 0 
KČ 0 1/0,17 0 0 1/0,34 0 
ODS 186/29,95 162/28,4 82/31,8 56/23,9 73/25,1 58/26,24 
ČSSD 258/41,54 190/33,3 84/32,6 101/43,2 91/31,3 74/33,48 
SNK-ED 7/1,12 4/0,7 2/0,77 2/0,85 0 8/3,6 
US-DEU 3/0,48 11/1,9 1/0,38 1/0,42 4/1,37 2/0,9 
PB 2/0,3 4/0,7 0 3/1,3 4/1,37 0 
4 VIZE 0 1/0,17 1/0,38 0 0 0 
Mor. 0 1/0,17 3/1,16 3/1,3 2/0,68 1/0,45 
SZR 37/5,95 28/4,9 10/3,87 4/1,7 18/6,18 9/4,07 
KSČM 87/14,0 107/18,77 31/12,0 37/15,8 65/22,3 54/24,43 
K-ČR 3/0,48 1/0,17 0 1/0,4 0 0 
NS 0 1/0,17 0 0 0 0 
KDU-ČSL 28/4,5 53/9,3 36/13,95 21/8,97 25/8,6 12/5,42 
NEZ. D 0 3/0,5 0 1/0,4 3/1,03 1/0,45 
SRŠ 0 0 0 0 0 0 
voličů 
celkem 965 865 360 349 431 288 
plat. Hlasy 621 570 258 234 291 221 
volič. 
Účast % 64,56 66,24 71,67 67,05 67,98 77,43 
 
 
 
 
VOLBY do zastupitelstev obcí 20. a 21. října 2006 
 

Volby proběhly v pátek 20. 10. a v sobotu 21. 10. 2006. Od 10. 10. mohly politické 
strany vylepovat a vyvěšovat své propagační materiály a od 17. 10. 2006 bylo zakázáno 
zveřejňovat předvolební průzkumy. 18. 10. byly uzavřeny stálé seznamy voličů. V Holešově a 
místních částech bylo v letošních volbách zapsáno celkem 10 051 voličů, volební komise 
vydaly 4 348 obálek, tzn. že účast ve volbách byla 43,26%. Platných hlasů bylo celkově 92 
051. Do jisté míry přelomové se zdají z hlediska výsledků letošní komunální volby. 
V dřívějších letech totiž získala vždy nejvíce hlasů, a tím i mandátů v zastupitelstvu, KSČM. 
Letos poprvé od roku 1990, kdy zvítězilo Občanské fórum, uspěla jiná strana. 
 
Celkově jednoznačně vyhrála Občanská demokratická strana (ODS) se ziskem 26,7% hlasů a 
6 mandáty v zastupitelstvu. Následuje Česká strana sociálně demokratická s 16,79% a 4 
mandáty a Komunistická strana Čech a Moravy s 16,33% hlasy a také ziskem 4 mandátů. 
Další strany se umístily: SNK vedené JUDr. Jarmilou Pokornou dostalo 14,08% hlasů, 
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„Koalice pro Holešov“ tvořená Stranou zelených, SNK ED a US-DEU 11,86% hlasů, 
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 11,49%. Tyto strany získaly 
ve 23 členném zastupitelstvu po třech mandátech. 

Zajímavé je také „prosté“ rozložení stranických postů v Zastupitelstvu města 
Holešova, které ukazuje, že politické strany získávají stále větší vliv: bez politické 
příslušnosti je 6 zastupitelů, členů ODS je také 6, ČSSD 4, KSČM 4, KDU-ČSL 2 a Strana 
zelených 1. 
 
 

V pátek 3. listopadu 2006 byl starostou města Holešova zvolen 15 hlasy PaedDr. 
Zdeněk Janalík (ODS), senátor Parlamentu ČR, ředitel Gymnázia L. Jaroše v Holešově, 
bytem Holešov. 
Místostarosty byli zvoleni Mgr. Rudolf Seifert (13 hlasy) – Koalice pro Holešov, vedoucí 
odboru kultury Městského úřadu v Holešově, šéfredaktor Holešovska, bytem Holešov, dále 
Josef Bartošek (12 hlasy) - KDU-ČSL, dosavadní místostarosta. 
 
 
 
 

Volby do zastupitelstev obcí  20. 10. - 21. 10. 2006 
 
 
Územní přehledy o volební účasti – okrsky, Zlínský kraj, Okres: Kroměříž, Obec: Holešov 
 
Okrsek Zapsaní voliči Vydané obálky Vol. účast v % Odevzd. obálky 
 1   981   424   43.22   424  
 2   914   344   37.64   344  
 3   1 149   531   46.21   531  
 4   728   304   41.76   304  
 5   752   374   49.73   374  
 6   1 175   488   41.53   485  
 7   1 064   460   43.23   460  
 8   974   403   41.38   403  
 9   875   369   42.17   368  
 10   364   166   45.60   166  
 11   352   121   34.38   121  
 12   430   186   43.26   186  
 13   293   178   60.75   177  
Celkem 10 051 4 348 43.26 4 343 
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Jmenný seznam kandidátů 
 

Kandidátní  Poř. Příjmení, jméno 
 
Věk  Navrh. Polit. Hlasy Pořadí 

listina číslo     strana přísl. abs. v %   
1 ODS 1 PaedDr. Janalík Zdeněk 46 ODS ODS 1 679 6,82 1 

1 ODS 5 Ing. Strnad Miroslav 55 ODS ODS 1 253 5,09 2 

1 ODS 7 Jakubčík Josef 59 ODS ODS 1 190 4,84 3 

1 ODS 11 Svoboda Pavel 52 ODS ODS 1 190 4,84 4 

1 ODS 2 Hradilová Gabriela 37 ODS ODS 1 183 4,81 5 

1 ODS 6 
MUDr. 
Joklová Ludmila 50 ODS ODS 1 181 4,8 6 

2 ČSSD 5 Smýkal Josef 51 ČSSD ČSSD 950 6,14 1 

2 ČSSD 1 Ing. Urban Ludvík 37 ČSSD ČSSD 920 5,94 2 

2 ČSSD 2 Bc. Chmelař Jaroslav 49 ČSSD ČSSD 787 5,08 3 

2 ČSSD 3 Liška Libor 37 ČSSD ČSSD 749 4,84 4 

3 
KDU-
ČSL 5 Ing. Karhan Pavel 44 

KDU-
ČSL BEZPP 862 8,14 1 

3 
KDU-
ČSL 1 Bartošek Josef 59 

KDU-
ČSL 

KDU-
ČSL 807 7,62 2 

3 
KDU-
ČSL 2 Jurčík Vojtěch 54 

KDU-
ČSL 

KDU-
ČSL 709 6,7 3 

4 Koal.Hol. 1 Mgr. Seifert Rudolf 46 
US-
DEU BEZPP 889 8,13 1 

4 Koal.Hol. 2 Bc. Slovenčíková Jana 43 SZ SZ 734 6,71 2 

4 Koal.Hol. 3 
Doc. Ing. Ph.D. 
Zelinka Ivan 41 

SNK 
ED BEZPP 625 5,72 3 

5 SNK J.P. 1 JUDr. Pokorná Jarmila 55 NK BEZPP 1 158 8,93 1 

5 SNK J.P. 5 Viznerová Jarmila 56 NK BEZPP 836 6,44 2 

5 SNK J.P. 6 Kunc Miroslav 54 NK BEZPP 706 5,44 3 

7 KSČM 3 Čajková Jaromíra 57 KSČM KSČM 914 6,07 1 

7 KSČM 1 Štaudnerová Ludmila 55 KSČM KSČM 901 5,99 2 

7 KSČM 4 Hlobil Zdeněk 52 KSČM KSČM 776 5,16 3 

7 KSČM 2 Pašuth Josef 65 KSČM KSČM 751 4,99 4 
 
 
ODS Občanská demokratická strana 
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
Koal.Hol. Koalice pro Holešov 
SNK J.P. SNK ved. Jar. Pokornou 
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 
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12. Rozpočet města na rok 2006 
 
 
   
   
Příjmy částky v tisích Kč 

Popis 
Upravený 

rozpis 
Plnění 

rozpočtu 
  rozpočtu 2006 2006 
1.  Odbor finanční  182 263 182 733 
Funkčně netříděné příjmy 181 496 181 926 
Daň z příjmů fyzických osob 29 900 27 659 
Daň z příjmů právnických osob  20 891 23 877 
Daň z přidané hodnoty 39 000 38 543 
Daň z příjmů práv. osob za obce 4 715 4 715 
Daň z nemovitosti 5 400 5 324 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 700 5 549 
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 71 607 71 607 
2.  Odbor správy nemovitostí 29 367 25 099 
Bytové hospodáčství 10 924 10 458 
Nebytové hospodářství  6 326 6 769 
Lokální zásobování teplem 2 351 2 186 
Komunální služby a územní rozvoj 9 156 4 821 
3.  Odbor kultury  751 882 
Záležitosti sdělovacích prostředků (Holešovsko) 480 579 
4.  Odbor investic a silničního hospodářství   
 a údržby města 22 439 22 846 
Funkčně netříděné příjmy 22 242 22 249 
Přijaté dotace z všeob. pokladní správy stát. rozpočtu  13 293 13 293 
5.  Odbor obecní živnostenský úřad 500 530 
6.  Odbor správy a vnitřních věcí  2 916 3 128 
Funkčně netříděné příjmy (správní poplatky) 2 168 2 207 
Činnost místní správy 527 669 
7.  Odbor školství, mládeže a sportu (dotace) 2 644 2 348 
8.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dotace) 1 848 1 871 
9.  Odbor územního plánování a stavebního řádu  
(poplatky) 337 337 
10.  Odbor životního prostředí (platby a poplatky) 719 974 
11.  Oddělení krizového řízení 160 192 
12.  Odbor dopravně správních agend (poplatky a 
platby) 2 750 3 190 
13.  Zámek (dotace a dary) 4 200 4 202 
14.  Městská policie (sankční platby) 310 332 
15.  Tajemník 333 333 
16.  Mateřské centrum Srdíčko 30 30 
 CELKEM PŘÍJMY 251 567 249 027 
 



33 

 
Výdaje částky v tisích Kč 

Popis 
Upravený 

rozpis 
Plnění 

rozpočtu 2006 
  rozpočtu 2006  
1.  Odbor Finanční  9 565 6 799 
Výdaje z finančních operací (úroky) 431 531 
Služby peněžních ústavů (pojištění) 1 123 1 064 
Platby daní a poplatků 4 715 4 718 
2.  Odbor správy nemovitostí 23 282 23 414 
Sportovní zařízení v majetku obce (bazén, voda, teplo) 3 083 3 036 
Bytové hospodářství (voda, teplo, údržba) 10 870 11 038 
Nebytové hospodářství (voda, teplo, údržba) 3 308 3 428 
Pohřebnictví 800 800 
Komunální služby a územní rozvoj    
(pozemky, veřejné WC, údržba) 5 000 4 904 
3.  Odbor kultury 11 608 11 496 
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 645 508 
MKS - příspěvek 7 960 7 960 
Sdělovací prostředky 685 687 
Ostatní tělovýchovná činnost 821 807 
Dotace - Akce milion 721 716 
4.  Odbor investic, silničního hospodářství   
     a údržby města 82 327 78 810 
Silnice 35 029 34 825 
Pozemní komunikace (údržba, cyklostezka) 2 114 2 032 
Odvod odpadních vod 680 705 
Základní školy (rekonstrukce III. ZŠ Družby) 2 108 2 107 
Sportovní zařízení (opravy, udržování, rekonstrukce) 11 767 11 774 
Využití volného času dětí a mládeže 1 313 1 309 
Podpora individuální bytové výstavby 3 316 1 505 
Veřejné osvětlení (energie, údržba) 2 710 2 633 
Komunální služby a územní rozvoj  7 143 6 360 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (opravy, udržování) 5 961 5 790 
Pečovatelská služba (rekon. kuchyně DPS Novosady) 7 889 7 834 
5.  Odbor správní a vnitřních věcí 12 480 11 899 
Zastupitelstva obcí (majetek, energie) 942 758 
Volby do Parlamentu ČR 316 287 
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 304 304 
Činnost místní správy (majetek, energie) 10 797 10 456 
6.  Odbor školství, mládeže, sportu 19 617 19 614 
Předškolní zařízení 4 865 4 865 
Základní školy  9 260 9 260 
Školní stravování - Ústřední školní jídelna 1 300 1 300 
Využití volného času dětí a mládeže 4 022 4 022 
7.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 53 333 51 137 
Dávky sociální péče pro rodinu a děti 18 600 17 523 
Příspěvek při péči o osobu blízkou 11 200 11 133 
Příspěvek na provoz motorového vozidla 5 000 4 587 
Pečovatelská služba  2 468 2 468 
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Domovy důchodců 12 609 12 609 
8.  Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 246 
9.  Odbor životního prostředí 9 874 9 705 
Sběr a svoz komunálních odpadů 7 600 7 599 
Třídění odpadů 1 145 1 123 
10.  Oddělení krizového řízení 1 715 1 665 
Požární ochrana 1 667 1 619 
11.  Odbor dopravně správních agend 20 20 
12.  Zámek (voda, energie, opravy a udržování) 12 476 12 190 
13.  Městská policie 732 689 
Bezpečnost a veřejný pořádek 672 648 
14.  Tajemník 40 601 39 925 
Bezpečnost a veřejný pořádek 5 103 5 100 
Zastupitelstva obcí  3 240 3 029 
Činnost místní správy  32 167 31 715 
15.  Rada města 228 152 
16.  Mateřské centrum Srdíčko 586 557 
17.  Pomocná hospodářská správa 1 290 1 203 
 CELKEM VÝDAJE 279 984 269 521 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POČASÍ  A 
 

 
ZEMĚDĚLSTVÍ  
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III. Po časí a zemědělství 
 
 
 
Počasí v roce 2006 
 

Leden byl chladný. Za normální lednovou teplotu můžeme pokládat takovou teplotu, 
která se pohybuje přibližně v rozmezí  –1° až  –3° C. Leden měl hodnotu  –7,3° C. V pěti 
dnech jsme překonali dosud nejnižší teploty, dne 24. 1. klesla minimální teplota na  –26° C. 
Byl také výjimečný výškou sněhové pokrývky, která se pohybovala mezi 13 až 28 cm. 
Následující měsíc tuto výšku ještě překonal 8. února bylo naměřeno 34 cm a souvislá sněhová 
pokrývka zůstala ležet až do prvních jarních dnů. Mezi 5. - 7. únorem se minimální teplota 
pohybovala až na  –20° C. Únor a březen byly bohaté na srážky - dvojnásobek dlouholetého 
průměru. Květen byl bohatý na srážky, napršelo 114 mm. 

Suché období přišlo až ve druhé dekádě června, kdy nepršelo vůbec. Vysoké teploty 
přišly v druhé polovině měsíce. Červen měl 17 letních a 6 tropických dnů. Pak přišel 
mimořádný červenec s rekordní průměrnou teplotou 22,7° C. Byl také mimořádný velkým 
suchem, spadlo pouhých 9 a půl mm srážek. A ještě dva rekordy drží tento měsíc: 18 
tropických dnů a 337 hodin slunečního svitu. 

Září a říjen byly velmi teplé s nedostatkem deště. Dlouhé období sucha ukončily až 
srážky z konce října a první poloviny listopadu. Podle holešovského zaznamenávání teploty, 
které sahá až k roku 1895, byl také holešovský podzim nejteplejší, měl hodnotu 11,6° C. Jemu 
se podobaly jiné dva podzimy, a to z let 2000 a 1926. Nejchladnějším podzimem byla teplota 
6,4° C ve válečném roce 1941. Prosinec byl beze sněhu, pouze 29. prosince napadlo několik 
centimetrů, ale ty se již za dva dny ztratily. 

Rok 2006 jako celek se zařadil opět mezi roky teplé, byl také mírně vlhký. Slunečního 
svitu bylo dostatek: o sto hodin více, než obvykle. Rok 2006 se obešel bez živelných pohrom. 
 
 
Povodňová situace 
 

Víkendové oteplení v březnu, velké množství napadaného sněhu a do toho intenzivní 
dešťové srážky, to vše vedlo k situaci, kdy na mnoha místech v republice museli zvýšit 
aktivitu povodňové komise. Ani na Holešovsku to nebylo jiné. Větší kontroly se zahájily  
27. 3. a to hlavně v Dobroticích v prostoru u mlýna. Hladina Rusavy se dostala na první 
stupeň povodňové aktivity. Další problematické místo bylo v Količíně, kde je Rymický potok. 
Odpoledne se hladina v Dobrotích zvedla, ale dále nestoupala. Povodeň se tentokrát Holešovu 
vyhnula. 
 
 
Požáry 
 

Velice nepříjemně začal rok 2006 pro obyvatele šesti bytů v jednom z domů na Školní 
ulici. V noci z 5. na 6. ledna se na tomto stavení vzňala konstrukce střechy a výrazně, po 
hrozivě vypadajícím požáru, omezila možnosti bydlení v tomto domě. Určitým paradoxem je, 
že vyhořel právě asi nejlépe obhospodařovaný dům v této části. Podle pracovnic hospodářské-
ho odboru města si neoprávněně nájemníci v bytě přitápěli kamny na tuhá paliva, přestože se 
mělo topit pouze plynem. Od komína se zřejmě vzňaly krovy a oheň začal postupovat půdou 
přes celé stavení. Obyvatelé domu, včetně dětí, museli stavení opustit a zbytek noci strávili 
blouděním po městě a hledáním „tepla“. Zajímavým poznatkem je, že nenašli žádný azyl, a to 
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ani v podnicích, které uvádějí provoz do rána. Později někteří našli azyl u příbuzných, jedna 
nájemkyně v charitě a ostatní zůstali doma, kde se snažili byty vysušit. 7. ledna hasiči 
provizorně zakryli střechu plachtami. Poté následovala oprava domu. 
 
 

Kolem 40 milionů korun je odhadnuta škoda na majetku, zařízení a uloženém 
materiálu firmy BM plus, který byl poničen požárem v noci na pondělí 27. února. Po rozsáhlé 
hale zůstaly pouze obvodové zdi se zbytky střechy, torzem vybavení provozu a popelem ze 
surovin. Příčina požáru byla vyšetřována experty, nebylo vyloučeno ani cizí zavinění, porucha 
na elektroinstalaci. Hasily jednotky z Holešova, Bystřice p. H., a dobrovolné jednotky SDH 
Holešov, Zahnašovice a Racková. Požár byl zaznamenán pozdě, plameny již šlehaly do výše 
10 metrů. V prostorách haly došlo k několika detonacím. Hasiči dále vynesli 15 tlakových 
nádob na plyn. Na likvidaci a zajištění místa se podílely také Technické služby Holešova a 
další firmy. 
Firma BM plus byla založena 31. ledna 1994 jako společnost s.r.o. Své první působiště měla 
na ubytovně Pozemních staveb. V r. 1994 se přestěhovala do prostor velkoobchodu na 
Grohově ulici. V roce 1999 zakoupila cukerní sklad ve Všetulích. Následovala rozsáhlá 
oprava a v roce 2000 se firma přestěhovala do nových prostor. V průběhu roku 2001 
instalovala novou linku na řezání balících a tiskových papírů a později na zpracování 
hygienických papírů. Proto firma a její zaměstnanci prožívali svá nejtěžší období. 
 
 

 
 
 
 
 
Zemědělství 
 
 
Hospodaření zemědělského podniku Farma HOLEŠOV s.r.o. za rok 2006 
Informace čerpány z Okresní agrární komory Kroměříž 
 
Přehled zemědělské půdy 
Přehled zemědělské půdy celkem z toho orná půda 
ha 588,00 index % 99,6  ha 541,76 index %  97,8 
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Osevní plochy 
Pšenice ozimá  Ječmen ozimý  Řepka ozimá 
124,27 index % 105,7 19,30 index % 146,7 113,64 index %  119,5 
 
Počty hospodářských zvířat 
Skot celkem  výkrm skotu 
434 index % 92,4  434  index %  92,4 
 
Užitkovost skotu celkem – KD, kg, kg / ks / den, % 
Počet krmných dnů výroba celkem – kg průměrný denní přírůstek 
118 487 152 848 index %  123,00 1,290 index %  77,5 
 
Průměrné realizační ceny živočišných výrobků 
Skot celkem  Býci a jalovice 
41,35   index % 95,6 41,35 index %   95,6 
 
Průměrné realizační ceny rostlinných výrobků 
Pšenice ozimá  Ječmen jarní 
3 200 index %   146,9 3 200 index %  171,9 
 
Průměrné realizační ceny rostlinných výrobků 
Řepka  Kukuřice na zrno 
6 850 index %  102,9 3 100 index % 167,7 
 
 
Zámecká zahrada 
 
Regenerace zámeckého parku a bažantnice: 
V polovině března zahájila tyto práce brněnská firma EDEN ve spolupráci s Technickými 
službami Holešov a za dohledu pracovníků ateliéru Florart náročné úvodní práce na 
regeneraci zámecké zeleně. První etapa prací byla zaměřena na vyčištění a ošetření nejvíce 
poškozených dřevin a odstranění náletových rostlin. Práce provedla firma EDEN, které 
pracovala na obnově asi 20 zámeckých parků a zahrad. Další fází regenerace parku bylo 
ošetření dřevin, tj. zajištění provozní bezpečnosti stromů, provedení zdravotních řezů a 
vyčištění celého areálu od náletů a stařiny. Všechny práce byly prováděny s ohledem na co 
nejšetrnější technologické postupy.  
 
Východiska obnovy zámeckého parku v Holešově: 
 V březnu bylo započato s pracemi na první etapě obnovy zámeckého parku. Projekt obnovy 
zpracovala firma Doc. Ing. Pavla Šimka, PhD. Florart Uherský Brod. Dokumentace vznikla 
pod vedením autorské dvojice Ing. Pavel Borusík a Ing. Martin Kovář. Obnova barokní 
kompozice není jednoduchá, protože park, zejména v přední pravidelné části, prošel během 
historie řadou vývojových proměn. Přes všechny etapy vývoje však zůstaly do dnešní doby 
zachovány základní proporční rysy, zejména pravidelné členění parku soustavou stromořadí a 
vodních kanálů. Právě v bažantnici navazující na pravidelnou zahradu, jsou nejlépe 
zachovány zbytky barokní dispozice. Díky jejímu dnes havarijnímu stavu je možno při její 
obnově docílit stavu blízkého původní kompozici (první písemná zmínka o zámecké zahradě 
v Holešově se nachází ve spise národního buditele Tomáše Jana Pešiny z Čechorodu z roku 
1663). Od počátku byla zahrada komponována v návaznosti na hlavní podélnou osu, která 
procházela středem zámku, středovým vodním příkopem a pokračovala monumentálním 
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lipovým stromořadím v bažantnici dále do krajiny směrem na Bystřici pod Hostýnem. 
Rovnoběžně s hlavní osou probíhaly po stranách vodních kanálů vedlejší osy, z nichž levá (v 
pohledu od zámku) končila lipovým stromořadím v bažantnici a pravá končila na hranici 
hospodářského zázemí mlýna. Zde byla tato podélná osa ukončena mohutným bukem, jehož 
torzo je zde doposud patrné. Na hlavní osu byla navázána soustava příčných os tvořených 
soustavou stříhaných stěn a stromovým loubím. 
Přední pravidelná zahrada prošla v šedesátých letech 20. století částečnou obnovou pod 
vedením Doc. Kuči. Tato fáze úprav vtiskla pravidelné zahradě dnešní charakter. Ten byl na 
většině plochy pouze očištěn a potvrzen. Tam, kde se nepodařilo obnovu šedesátých let 
realizovat, došlo k jejímu dokončení v intencích původního projektu.    
Projektanti provedli na území bažantnice řadu měření sledujících změny prostorové úpravy 
porostů. Rozhodující pro posouzení návrhu obnovy bylo zejména pochopení odchylek 
v trasování rozčleňovacích linií. Současně s tím byly prozkoumány metody a principy obnovy 
průseků. Bylo zjištěno, že po roce 1870 dochází k zásadním úpravám. V 70. letech 19. století 
dochází k významné změně prostorové úpravy porostů při opětovném zalesnění volných 
pastevních ploch podél cesty na Dobrotice. 
Vlastní obnovu nelze provést jednorázově, nýbrž bude probíhat po ucelených etapách 
obdobně, jak tomu bylo v minulosti. Budou sledovány následující cíle: obnova stromořadí 
podél hlavních a vedlejších průseků, lesnická obnova jednotlivých rozpadlých porostů, 
zahradnická obnova kompozice volných ploch průhledů, průseků a pastevních louček, obnova 
cestní sítě, návrat oborní funkce území včetně doplnění vybavenosti. Zatímco zámecká 
zahrada prošla v průběhu staletí mnoha zásadními přestavbami, bažantnice zůstala ve svých 
rysech prakticky nezměněna. První etapa kácení stromů a odstraňování keřových nárostů byla 
navržena tak, aby kromě jiného posloužila k poodkrytí stop původní kompozice. Díky 
citlivému pročištění území se podařilo odkrýt průběh dvou významných příčných průseků, 
třetí průsek na své odkrytí teprve čeká. V prostoře bažantnice a zejména v pásech podél 
obvodových komunikací se nachází značná spousta havarijních stromů, které působí obecné 
ohrožení. Zabezpečení provozní bezpečnosti komunikací a přilehlé zahrádkářské kolonie bude 
dalším krokem v průběhu obnovy porostů. Kontrolním dnem 21. června 2006 byla ukončena 
první etapa obnovy zámecké zeleně, na kterou poskytlo Ministerstvo kultury částku 2 miliony 
korun. Komise také během jednání shrnula práce, které zde dosud provedly Technické služby 
Holešov (za cenu 600 000 tis. korun) – dlouhodobé odstranění náletových dřevin. O pracích 
v další etapě rozhodnou především cílené finanční prostředky. V udržovacích pracích budou 
nadále pokračovat Technické služby. 
   
Proměny staré aleje v bažantnici 
Jednou z nejstarších dochovaných částí kompozice zámecké bažantnice (obory) je lipová alej. 
V rámci obnovy bažantnice v letošním roce došlo také k ošetření aleje. Byly odstraněny 
některé poškozené dřeviny, především jírovce, protože dlouhodobým cílem je, aby v aleji 
opět rostly jen lípy. Větve stromů rostoucí dovnitř aleje byly zčásti odstraněny tak, aby byl 
znovu otevřen pohled na budovu zámku. Před alejí se teď otevírá další životní etapa. Tou je 
postupná obnova a výsadba mladých stromů. 

 
 
Veterináři působící v Holešově v roce 2006 
MVDr. Martin Šando, ul. Bartošova 
MVDr. Radek Zapletal, ul. Malá 
Veterinární hygienické středisko, ul. Přerovská 
VETERINÁRNÍ ORDINACE PRO MALÁ ZVÍŘATA MEDIPET JAHODA JIŘÍ MVDr.,  
ul. Masarykova 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODNIKÁNÍ, 
 
 
OBCHOD  A 
 
 
STAVEBNICTVÍ  
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IV. Podnikání, obchod a stavebnictví 
 
 
 
1. Největší podnikatelské subjekty ve městě Holešově 
 
 
DOBE - CAR s.r.o. na Tovární ulici – značkový prodej vozů Škoda v areálu bývalého 

podniku služeb, mimo prodej zajišťuje i servis 
Cihelna  Žopy s.r.o. zaměstnává kolem 40 zaměstnanců, denně vyrábí přes tisíc cihel, 

zabývá se ukládáním zeminy a likvidací sutin 
Hornet Holešov s.r.o. vyrábí asfaltové terče pro brokovou střelbu, vyváží své výrobky do 

celého světa 
Nestlé Česko s.r.o. závod Sfinx Všetuly, zaměstnává 450 zaměstnanců, věnuje městu  

velké sponzorské dary 
EMKAD CZ spol.s.r.o. nám.sv. Anny – zajišťuje činnosti v oblasti slaboproudu a silno 

proudu, dodavatelskou a montážní činnost, je zde asi 30 zaměstnanců 
JACOM spol.s.r.o. Přerovská ulice. V provozu velký masokombinát a působí i mimo náš 

kraj. Dceřinou společností je J.A.C. s.r.o. s programem výroby konzerv 
pro zvířata. Společnost má přes 120 zaměstnanců 

Josef Pospíšil Tovární ulice, výroba lahůdek a uzenin. Provozuje v Holešově a  
v jiných lokalitách několik prodejen masných výrobků a lahůdek. Patří 
k největším výrobcům tohoto sortimentu ve zlínském regionu, má 
kolem 120 zaměstnanců 

LENA výroba nábytku, společnost má kolem 120 zaměstnanců 
MGM a.s. Tovární ulice – zajišťuje opravy motorů zemědělských strojů, vysoko- 

zdvižné vozíky, má kolem 90 zaměstnanců 
LAPP KABEL s.r.o. Tovární ulice, sídlí v bývalém objektu Loana, součástí je LAPP  

GROUP s pobočkami po celém světě, zabývá se výrobou a prodejem 
kabelů všech druhů, má přes 20 zaměstnanců 

MOPAS a.s. Samostatnost, provádí stále generální a běžné opravy nákladních vozů, 
(bývalé ČSAO), má kolem 100 zaměstnanců 

Pekařství Expreso s.r.o. nám. Dr. E. Beneše - zajišťuje sortiment pekařských a cukrářských 
výrobků, má kolem 80 zaměstnanců 

RAPOS stavební firma, sídlí v Nerudově ulici, kde je také prodejna nářadí 
BOSCH, vlastní vozový park a stavební mechanizace na Nábřeží. Firma 
má 100 zaměstnanců 

Styl výrobní družstvo (oblečení) na ulici Grohova ukončilo svou činnost 
 v květnu 2006 
TON a.s. Tovární ulice - zaměřuje se na úzký sortiment sedacího a ohýbaného 

nábytku, výroba je oproti tradici ve městě značně zúžena, má kolem 
280 zaměstnanců 

TRIPEX s.r.o. Grohova ulice, zajišťuje prodej a servis stolařských materiálů, má 
pobočky v Brně a v Olomouci, je zde kolem 40 zaměstnanců 

TRACHEA s.r.o. Tovární ulice - vyrábí v nové provozovně frézované nábytkářské 
polotovary, které vyváží do Německa, Holandska a na Ukrajinu, má 
kolem 100 zaměstnanců 

Vodní zdroje a.s. Tovární ulice - zajišťuje geologické práce, projekty v oblasti životního 
prostředí, realizuje projekty vodního hospodářství s působností po celé 
ČR, má kolem 150 zaměstnanců 
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Vyňuchal Ladislav stavební firma PRIMA, zajišťuje stavební práce, má 25 zaměstnanců 
KOSPOL Ing. Polášek Grohova ulice - zajišťuje výrobu a prodej dekoračních látek 
TON- ENERGO a.s. Tovární ulice - zajišťuje provoz holešovské kotelny a je součástí 

Energetického hospodářství a.s. TON Bystřice pod Hostýnem 
INTEA Servise s.r.o. výroba a prodej nábytkového kování, plastových profilů a oken 
Areál cukrovaru ve Všetulích otevřena nová STK, od 4. ledna otevřena nová hala a sídlo 

Společnosti ELKO EP 
 
 
Podnikání:  
Obec Holešov  
počet subjektů k 31.12.2006  
F Fyzická osoba 1711 
O Fyzická osoba zahraniční s organizační složkou 1 
P Právnická osoba 239 
X Právnická osoba zahraniční 1 
Z Fyzická osoba zahraniční 23 
 celkem 1975 
 
počet ŽO k 31.12.2006    
F Fyzická osoba K Koncesovaná 72 
F Fyzická osoba O Ohlašovací volná 1746 
F Fyzická osoba R Ohlašovací řemeslná 680 
F Fyzická osoba V Ohlašovací vázaná 203 
O FO zahraniční s organizační složkou O Ohlašovací volná 1 
P Právnická osoba K Koncesovaná 36 
P Právnická osoba O Ohlašovací volná 722 
P Právnická osoba P Provozovaná prům. způsobem 1 
P Právnická osoba R Ohlašovací řemeslná 133 
P Právnická osoba V Ohlašovací vázaná 63 
X Právnická osoba zahraniční O Ohlašovací volná 2 
Z Fyzická osoba zahraniční O Ohlašovací volná 14 
Z Fyzická osoba zahraniční R Ohlašovací řemeslná 9 
 celkem   3682 
 
obec Holešov, část obce Všetuly  
počet subjektů k 31.12.2006  
F Fyzická osoba 329 
P Právnická osoba 24 
Z Fyzická osoba 2 
 celkem 355 
 
počet zemědělských podnikatelů v Holešově - Všetuly 
subjekt 
fyzické osoby  30 
právnické osoby 3 
celkem   33 
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Počet ŽO k 31.12.2006    
F Fyzická osoba K Koncesovaná 16 
F Fyzická osoba O Ohlašovací volná 337 
F Fyzická osoba R Ohlašovací řemeslná 118 
F Fyzická osoba V Ohlašovací vázaná 40 
P Právnická osoba K Koncesovaná 2 
P Právnická osoba O Ohlašovací volná 60 
P Právnická osoba R Ohlašovací řemeslná 19 
P Právnická osoba V Ohlašovací vázaná 6 
Z Fyzická osoba zahraniční O Ohlašovací volná 2 
 celkem   600 
 
 
 
 
2. Restaurace a stravování, potraviny, ostatní 
 
 
Restaurace a stravování 
 

Ve městě existuje hustá síť restauračních a stravovacích subjektů. Některé z nich 
zajišťují ve všední dny stravování formou menu v ceně obědu 40 – 50 Kč. 
 
 
Prodejny potravin 
 

Ve městě stále působí tři supermarkety a to BILLA, na ulici Zlínská,  ALBERT u 
Gymnázia a PLUS – DISCONT na Palackého ulici (bývalý objekt TONu n.p., který je 
zbořen). Tyto jsou také vybaveny velkými parkovacími místy. S dalšími prodejnami potravin, 
zejména LUKO Grohova ulice, Potraviny Šmak s.r.o. Palackého ulici a MINIMARKET 
Novosady a drobnými prodejnami je dostatečně zajišťován prodej potravin. Ceny se neustále 
zvyšují. 
Občané mají připomínky na nedostatečné zásobování hlavně v okrajových částech města, kde 
byly prodejny a dnes již nejsou. 
 
 
Ostatní obchody a služby 
 

Textilní výrobky a obuv jsou převážně v rukou vietnamských prodejců, kteří prodávají 
ve zděných budovách. Technické zboží, elektro, opravárenské zboží, drogerie, jsou pokryty 
dostatečnými prodejnami v rámci města. Velmi dobře hodnotí občané opravárenské a 
řemeslnické živnosti ve městě. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STÁTNÍ, 
 
 
BANKOVNÍ  A 
 
 
OSTATNÍ INSTITUCE 
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V. Státní, bankovní a ostatní instituce 
 
 
 
Státní instituce 
 
 
Policie ČR obvodní oddělení policie ČR se sídlem na Palackého ulici zajišťuje klid a 
pořádek ve městě, udržuje stabilní situaci v prevenci a odhalování trestné činnosti. 
Česká pošta se sídlem na Palackého ulici zajišťuje poštovní služby a služby Poštovní banky. 
Katastrální úřad se sídlem na nám. Dr. E. Beneše nadále zajišťuje svou činnost v rámci 
Holešovska a Bystřicka, organizačně byl začleněn pod Zlínský kraj. 
Finanční úřad se sídlem na nám. Dr. E. Beneše zajišťuje činnost pro oblast Holešovska. 
Tento úřad je samostatný a je podřízen finančnímu ředitelství v Brně. 
Úřad práce se sídlem na nám. sv. Anny, je nadále detašovaným pracovištěm Úřadu práce 
v Kroměříži a zabezpečuje svou činnost pro Holešovsko. 
Lékařská posudková komise zajišťovala činnost pro Holešovsko, nacházela se na ul. 
Grohova a svou činnost ukončila již k 30. 6. 2005, od tohoto data musí občané Holešovska 
jezdit do Kroměříže. 
 
 
 
Bankovní instituce 
 
 

Kompletní bankovní služby zajišťují pro město Holešov a okolí tři společnosti: 
Komerční banka nám. Dr. E. Beneše, organizační forma akciová společnost 
Česká spořitelna Palackého ulice, org. forma akciová společnost. Nové prostory na Palackého 
ulici, otevřela 5. prosince 2006. Bankomat je umístěn ve vstupní chodbě a tímto zaručuje 
výběr i mimo úřední hodiny. Zařízení mohou využívat pomocí sluchátek i nevidomí lidé. 
Československá obchodní banka na Palackého ulici, organizační forma akciová společnost. 

Všechny tři společnosti zajišťují servis pro zákazníky, včetně samostatných 
bankomatů a ostatních služeb peněžního charakteru. 
 
 
 
Ostatní instituce 
 
 

V Holešově jsou jen správci sítí těchto akciových společností: 
Vodovody a kanalizace a.s. Kroměříž 
Jihomoravské plynárenské závody a.s. Brno 
Jihomoravská energetika a.s. Brno 
Satturn a.s. se sídlem na Dlažánkách, která zajišťuje montáž a rozvod kabelových sítí a další 
práce v tomto oboru pro Holešovsko, Bystřicko a další oblasti. Je zde kolem 20 zaměstnanců. 
V rámci města Holešova působí několik jednatelství pojišťoven, které pokrývají potřeby 
celého Holešovska. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLKY  A  
 
ZÁJMOVÉ  
 
ORGANIZACE 
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VI. Spolky a zájmové organizace 
 
 
Aeroklub Holešov 
 

Působí na letišti v Holešově, předseda Aeroklubu je Ing. Miroslav Polášek. Zájemci se 
mohou zúčastnit vyhlídkových letů nebo výcviku. Aeroklub Holešov uspořádal ZLIN CUP 
2006 ve dnech 28. – 30. 9. 2006 na letišti v Holešově soutěž v letecké akrobacii v kategorii 
intemediate, sportsmen a basic.  
 
 
Letecký modelářský klub „Čmelák“ Holešov 
 

Předseda klubu je Ing. arch. Vladimír Zicháček, tento klub má 38 členů. Působí na 
holešovském letišti. Zaměřuje se na práci s mládeží. 
Akce: na jaře „Otevírání nebe“, 12. – 13. srpna 2006 IX. Ročník mezinárodní kulturně 
sportovní akce „Čmelák model show“ – ukázky akrobacie letadel, výstava modelů, 
vyhlídkové lety, nákup modelářského zboží. Na podzim „Zavírání nebe“. 
 
 
Mateřské centrum Srdíčko 
 

2. ledna 2006 zahájilo pravidelnými pořady Mateřské centrum Srdíčko a zároveň se 
jeho příznivci podíleli na „Třetích narozeninách“ této oblíbené organizace města. 
Sídlí v budově bývalé družiny a později mateřské školy ve Všetulích a je otevřeno všem 
dětem a jejich maminkám, a to i budoucím. Hlavním smyslem centra je setkávání žen a dětí, 
jež jsou na mateřské dovolené a vedle toho má na programu i pravidelné pořady. Vydává svůj 
pravidelný informační měsíčník „Infomam“ a má i další iniciativy. 
 
 
MO Bojovníků za svobodu 
 

Tato organizace má asi 40 členů. Zaměřuje se na řešení životních problémů svých 
členů, na historickou dokumentaci a kulturně propagační činnost. Předsedou je Karel 
Bednařík. 
 
Dětský parlament 
 

Již tři a půl roku uplynulo od doby, kdy měl v našem městě ustavující zasedání 
Parlament dětí a mládeže (PDMH). Od té doby se jeho členům dařilo vyvíjet některé aktivity, 
jež sloužily k oživení sportovního a společenského dění ve městě. Parlamentáři měli možnost 
nahlédnout i do práce zastupitelských orgánů města. Předsedkyně Martina Javoříková. Na 
jednání – slyšení 11. října byl přizván starosta města. 
 
 
Moravský rybářský svaz 
 

Eviduje 405 členů, zaměřuje se na činnost s dětmi – rybářský kroužek mládeže, ale 
nezapomínají ani na své seniory a osoby invalidní. Svaz pořádá dvakrát do roka rybářské 
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závody. Předseda je Michal Vlkolenszki a místopředsedou je RNDr. Miroslav Dědič. Do 
správy rybářského svazu patří: Toky Rusava, Mojena a Rybníky v Holešově. 
 
Chovatelská organizace 
 

Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů k 102. výročí založení chovatelské 
organizace a 30. výročí zvolení předsedy Dušana Labudy do čela ZO ČSCHO Holešov 
proběhla v chovatelském areálu v Holešově na Plačkově ve dnech 14. - 15. 10. Vystaveno 
bylo při tom 189 králíků, 168 holubů, 45 voliér okrasné a užitkové drůbeže – tj. počtem 141 
kusů - a 71 exotů. Bylo uděleno osmnáct čestných cen za holuby, patnáct cen za králíky a 
třináct cen za drůbež. Veterinární dozor měl MVDr. Miklík. Výstavu také navštívili družební 
organizace slovenských chovatelů ze Slažan. Výstavu zhlédlo 392 dospělých a kolem 400 
dětí, které měly vstup zdarma. 
 
 
Holešovský sbor dobrovolných hasičů  (SDH) 
 

Jmenování nového velitele zásahové jednotky SDH Holešov patřilo k nejdůležitějším 
bodům letošní výroční schůze. Ta proběhla v prostorách Hasičského domu 2. prosince 2006. 
V úvodu přednesl starosta sboru Ing. Zdeněk Nesvadba, PhD., výroční zprávu. Sbor má 
celkem 91 členů, z toho je 24 „mladých hasičů“ ve věku do 18 let. Věkový průměr sboru je 31 
let. Výbor také schválil nákup několika uniforem pro reprezentaci sboru a také zhodnotil 
hasičské soutěže. Hasiči si také připomněli 35. výročí podpisu „družební smlouvy“ 
s požárníky z Topoĺčianek. Následovala volba nového velitele sboru, kterým byl zvolen 
Martin  Horňák. Toho také jmenoval starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík velitelem 
zásahové jednotky SDH Holešov. Hasičské soutěže: „O putovní pohár starosty Holešova k 61. 
výročí osvobození města“, 5. ročník soutěže Mladých hasičů „O pohár starosty SDH Holešov 
v požárním útoku Mladých hasičů“ a „O putovní pohár starosty SDH Holešov“ 
 
 
Pionýr Holešov – Pionýrská skupina Mirko Očadlíka 
 

Navštěvuje kolem 50 dětí a dospělých. Zaměřuje se na táborové akce v obci Osíčko. 
Pionýrská skupina organizuje různé sportovní akce. Vedoucí je Mgr. Jarmila Vaclachová. 
 
 
Český zahrádkářský svaz 
 

ČZS ZO Holešov je součástí územního sdružení ČZS v Kroměříži. Aktuální stav 
členské základny je 130 členů. Předsedou ZO ČZS – Stanislav Kovář. 
60. výročí založení spolku. Základní organizace ČZS v Holešově je vlastníkem 
zahrádkářského areálu na Dlažánkách č.p. 321. Jeho součástí je varna povidel a sušárna 
ovoce, moštárna na zpracování ovoce na mošt, společenský sál pro cca 80 – 100 osob, 
klubovna s malou kuchyňkou pro cca 30 osob a údržbářská dílna. Společenský sál a klubovna 
slouží ke spolkové činnosti zahrádkářů a včelařů a také k soukromým akcím členů organizace 
i občanů Holešova. 
 Z činnosti organizace je nejvýznamnější akcí pořádání výstav ovoce, zeleniny a květin (vždy 
každý druhý rok na přelomu měsíce září a října), pořádání odborných přednášek, besed 
s odbornými instruktory, podíl na okresním kole soutěže „Mladý zahrádkář“ a organizování 
zájezdů na celostátní výstavy zahrádkářů. V měsíci srpnu až listopadu je v provozu zpracovna 



49 

ovoce pro členy organizace i ostatní občany Holešova. Termíny a doba provozu je vždy 
zveřejněna v informačních skříňkách organizace. 
 
 
Kynologický klub 
 

Má kolem 40 členů, pečuje o cvičiště na Střelnici. Jednatelkou je Mgr. Andrea 
Stojaníková. Každým rokem v září pořádá Závod „O štít města Holešova“, od roku 2000 je 
tento závod spojen s „Memoriálem kpt. Ing. A. Stojaníka“. 
 
 
Český svaz včelařů 
 

Má 150 členů a obhospodařuje 1 248 zazimovaných včelstev. Předsedou je Ladislav 
Vyňuchal. Propaguje včelařství ve školách. 
 
 
Sdružení zdravotně postižených Holešovska  (SZPH) 
 

Sdružení zdravotně postižených mělo k 1. 1. 2006 zaregistrováno 549 členů. Výroční 
schůze se uskutečnila 21. 4. v Hasičském záchranném sboru Holešov. Předsedou sdružení je 
Vlastimil Janský. 
Ve sdružení jsou zaregistrováni lidé sluchově, zrakově či tělesně postižení, ale i osoby 
mentálně postižené a ty, které je opatrují. Pomoc členům se kromě jiného soustřeďuje na 
činnost klubovní, poradenskou, přednáškovou apod. Jsou poskytovány i služby jako je 
donášení nákupů, zajišťování léků či lékařského ošetření, důležité pro ně bývají i osobní 
návštěvy nebo pomoc při sepisování různých žádostí a jejich vyřízení. V klubovně ve 
Smetanových sadech je na např. k dispozici knihovna s téměř 700 svazky literatury, 
k dispozici je také čtrnáctideník Holešovsko a další časopisy. Činnost SZPH je náročná nejen 
po organizační stránce, ale i z hlediska zajišťování potřebných financí. Podporu mají i z MěÚ 
Holešov, který poskytuje bezplatně klubovnu a přispívá na další akce. Také některé obecní 
úřady přispívají financemi na základní činnost. Z firem je možno vzpomenout Rapos, 
Agropodnik Prusinovice a Stolařství Mikala z Míškovic. 
 
 
Klub důchodců v Holešově 
 

V Klubu důchodců (nám. Dr. E. Beneše) se 16. února sešli senioři na výroční členské 
schůzi. Za město Holešov přijali pozvání starosta města Ctirad Otta, vedoucí odboru 
sociálních věcí PhDr. Viera Horáková a referentka Věra Šalerová. K 1. 1. 2006 byl početní 
stav 93 členů (81 žen a 12 mužů). Zprávu přednesla paní Hanzlíková. Dále byl zvolen 
sedmičlenný výbor (samospráva). Na činnost byla uvolněna z rozpočtu města částka ve výši 
150 tisíc Kč. 
 
 
Český červený kříž 
 

Nejen svou činnost zhodnotili členové Českého červeného kříže (ČČK) na své výroční 
schůzi, která se konala v úterý 25. 4. 2006 v klubovně Klubu důchodců na náměstí Dr. E. 
Beneše. Výbor uvažuje o náboru nových členů a to z důvodu vysokého věkového průměru 
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členů – současně je členů 188. Výroční schůzi zahájil předseda ČČK MUDr. Stanislav 
Lochman, který řekl, že se ČČK aktivně podílel např. na Zálesáckém závodu zdatnosti 
v Žopích nebo na Oblastním kole Mistrovství mažoretek, pořádání dětského dne, na běhu 
Terryho Foxe atd. Nabídl také spolupráci holešovským školám, tato se však nesetkala se 
zájmem. Snažili se také získávat nové dárce krve. 
 
 
Junák 
 

Sdružuje 68 členů, vedoucím je Alois Reimer. Oddíl je rozdělen na vlčata a skauty. 
Mají společnou klubovnu, která se nachází v suterénu Základní Umělecké školy v Holešově. 
Na schůzkách se učí vázat uzly a lana, seznamují se s historií skautingu. Působí i 
v Americkém parku – hrají hry, poznávají rostliny. O víkendu se vypravují na výlety – 
například na Kašavu – tj. středisková chata. 
 
 
Olam – společnost Judaica 
 

V pátek 26. 5., po ukončení úspěšné přednášky na téma unikátů holešovského 
židovského hřbitova, se již bez účasti veřejnosti konalo výroční zasedání občanského sdružení 
Společnost Judaica Holešov. Hlavním tématem bylo plnění úkolů, které si zakladatelé 
sdružení před lety stanovili na poli výzkumu památek židovské kultury v Holešově, jejich 
ochrany a osvětové činnosti mezi občany. 
Předseda Společnosti Judaica Jiří Richter konstatoval, že mezi nejúspěšnější počiny patří 
zřízení hojně navštěvovaných webových stránek (www.olam.cz), kde vyřídili jejich tvůrci 
přes osm stovek nejrůznějších dotazů, žádostí o kontakt apod. Úzká spolupráce byla s městem 
Holešovem, Městským kulturním střediskem Holešov, Muzeem Kroměřížska, Židovským 
muzeem v Praze a brněnskou židovskou obcí. K úspěšným plodům spolupráce je tak možné 
započíst zřízení pamětní desky na místě zničené tzv. Nové synagogy na nám. Svobody, 
celkovou rekonstrukci obřadní místnosti hřbitova a tumb na židovském hřbitově, velké 
množství přednášek, koncertů a výstav v prostorách Šachovy synagogy a především založení 
tradice úspěšného festivalu Týden židovské kultury. 
 
 
Holešovský dětský sbor Moravské děti 
 

Několikanásobný laureát olomouckého festivalu Svátky písně – Holešovský dětský 
sbor Moravské děti – uspěl na této přehlídce i letos. Mezinárodní soutěžní festival sborů „O 
zlatou palmu“ proběhl 10. června 2006 v Olomouci za účasti nejen domácích těles s různým 
věkovým či jiným složením. Holešovské Moravské děti pod vedením sbormistryně Mgr. 
Lenky Poláškové a za klavírního doprovodu Venduly Urbanové, nezískaly jen první ocenění 
ve své kategorii, ale také uspěly v absolutním hodnocení a staly se vítězem festivalu. 
 
 
Mažoretky 
 
Mažoretky SVČ Holešov na mistrovství ČR: 
16. – 18. 6. 2006 vystoupilo 40 skupin, 850 mažoretek 
DUHA – získala 5. a 8. místo 
Juniorky sólo s hůlkou – 4., 7. a 11. místo 
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Seniorky sólo s hůlkou – 1. místo – Zlatá medaile a titul MISTR ČR 
Juniorky duo – 4. místo 
Seniorky duo s hůlkou a rekvizitou – 7. Místo 
 
Na 6. ročníku mažoretkového šampionátu NBTA pro jižní Moravu v Holešově – 8. 5. 2006 
vystoupilo 18 skupin.  
Výsledky:  
Kategorie juniorky – mistr oblasti 2006 – DUHA Holešov 
Kategorie seniorky – mistr oblasti 2006 – Holešovské mažoretky  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLSTVÍ 
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VII. Školství 
 
 
Městské školské příspěvkové organizace 
 
 
Změny názvů škol a školských zařízení 
 

Rok 2006 začaly dvě právnické osoby vykonávající činnost základních škol 
v Holešově pod novým názvem. Základní škola, Holešov, Smetanovy sady 630, okres 
Kroměříž se přejmenovala na 1. Základní školu Holešov. Základní škola, Holešov, 
Smetanovy sady 625, okres Kroměříž se přejmenovala na 2. Základní školu Holešov. 
Základní škola, Holešov, Družby 329, okres Kroměříž se přejmenovala od 1. 9. 2006 na  
3. Základní školu Holešov. Vedení této školy totiž spolu se školskou radou při této škole 
odmítalo změnu názvu. V případě přejmenování i této školy prosazovalo přejmenování až k  
1. 9. 2006. Vedení prvních dvou uvedených škol se změnou názvu souhlasilo. 

Změny názvů škol umožnil tzv. nový školský zákon, tedy zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, který začal být 
účinný od 1. 1. 2005. 
1. 1. 2006 začala i další právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení s novým 
názvem. Středisko volného času Holešov DUHA – TYMY se přejmenovalo na Středisko 
volného času Holešov. 
 
 
Další změny zřizovacích listin škol a školských zařízení 
 

S účinností od 1. 1. 2006 byly změněny zřizovací listiny všem právnickým osobám 
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Tyto změny byly vyvolány především 
novým školským zákonem. Jednalo se tedy především o to, aby se do zřizovacích listin 
promítly změny, které zákon zavedl. Mezi další změny patřila skutečnost, že Mateřské škole 
Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž byl do zřizovací listiny přidán nový 
okruh doplňkové činnosti, a to provozování prádelny. Prádelna se totiž nachází v suterénu 
budovy školy, ale provozoval ji dříve odbor správní a vnitřních věcí Městského úřadu 
Holešov. Jevilo se tedy jako správnější a efektivnější, aby prádelnu provozovala přímo 
mateřská škola (prádelna totiž pere především pro mateřské školy). 
 
 
Zápis dětí do základních škol 
 

10. 2. 2006 proběhl zápis dětí do prvních tříd holešovských základních škol s těmito 
výsledky: 

1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630) - k zápisu přišlo celkem 69 dětí, 
z toho poprvé u zápisu bylo 56 dětí a po loňském odkladu přišlo 13 dětí. 
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625) - k zápisu přišlo celkem 21 dětí, z toho 
poprvé u zápisu bylo 17 dětí a po loňském odkladu přišly 4 děti. 
3. Základní škola Holešov (Družby 329) - k zápisu přišlo celkem 76 dětí, z toho poprvé 
u zápisu bylo 58 dětí a po loňském odkladu přišlo 18 dětí. 
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Počty žáků v základních školách 
 

Do prvních tříd od září nakonec nastoupilo do 1. ZŠ 51 dětí, do 2. ZŠ 18 dětí a do  
3. ZŠ 60 dětí, z toho bylo 11 ve speciální třídě pro děti s vadami řeči. 
Od roku 1997 stále klesá počet žáků v holešovských základních školách. V roce 2006 to bylo 
1384, v roce 2005 ještě 1420. Nejvíce klesl počet žáků na 2. ZŠ, a to z 307 na 279. Pokles na 
1. ZŠ byl z 618 na 597. Na 3. ZŠ byl zaznamenán po dlouhé době nárůst žáků, a to z 495 na 
508. Jednalo se o první nárůst v holešovských základních školách od roku 2001. 
 
 
Obecně závazná vyhláška 
 

Zastupitelstvo města Holešova schválilo 21. 9. 2006 vydání obecně závazné vyhlášky 
města Holešova č. 5/2006, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 
městem Holešov, a to s účinností od 1. 12. 2006. Tuto vyhlášku si vynutilo především 
přejmenování třech základních škol. Další důležitou změnou bylo přeřazení Količína ze 
školského obvodu  2. Základní školy  ke školskému obvodu  3. Základní školy. Změna 
vyplývala především z toho, že z Količína a do Količína jezdí linkové autobusy, které mají 
zastávku v blízkosti  3. Základní školy. 
 
 
3. Základní škola Holešov v roce 2006 
 

V roce 2006 navštěvovalo školu přibližně 500 žáků, kteří byli rozděleni do 23 tříd. 
Výuku zabezpečovalo 33 pedagogů, 3 vychovatelky školní družiny ve 3 odděleních. Na 
provozu školy se podílelo 20 správních zaměstnanců, z toho 11 paní kuchařek ve školní 
kuchyni. Žáci byli vzděláváni podle vzdělávacího programu „Základní škola“, v každém 
ročníku s jednou třídou se zaměřením na rozšířenou výuku cizích jazyků. A to jazyk anglický, 
jako druhý cizí jazyk - jazyk německý nebo jazyk francouzský. V 1. ročníku byla otevřena 
jedna speciální třída pro žáky s vadami řeči. 

V rámci projektu „Škola podporující zdraví“ jsme ve škole věnovali velkou pozornost 
výchově ke zdraví. Dosažené výsledky potvrdila a kladně zhodnotila Česká školní inspekce, 
která školu navštívila v měsíci březnu. 

Pod vedením pedagogických pracovníků pracovalo ve škole 15 zájmových kroužků. 
Žáci úspěšně prezentovali školu na veřejnosti. Velkých úspěchů dosáhl dětský pěvecký sbor 
„Plamínek“, který v krajském kole celostátní přehlídky školních pěveckých sborů získal za 
pěvecký výkon „Stříbrné pásmo“. Žáci dramatického kroužku se zúčastnili přehlídky 
divadelních souborů „Pohádková Kroměříž“. Divadelní pohádkou „ELCE PELCE DO 
PEKELCE“ úspěšně prezentovali školu a 4 žáci získali ocenění za herecký výkon. Úspěšných 
výsledků dosáhli žáci také v recitačních, výtvarných, matematických a sportovních soutěžích. 

V měsíci červenci pokračovala ve škole 3. etapa rekonstrukce školy prováděná 
stavební firmou RAPOS Holešov. V pavilonu žáků 1. stupně byla vyměněna stará okna za 
nová plastová s novými žaluziemi. V obou pavilonech byla provedena výměna osvětlení. Poté 
následovaly opravy malby ve třídách a pracovnách, další výzdoba školy. Celkové náklady na 
rekonstrukci dosáhly téměř 3 mil. Kč, z toho 2,1 mil. Kč činila státní dotace. Zbývající 
finanční částka byla hrazena z prostředků školy. 

Během roku se ve škole uskutečnily 2 zahraniční zájezdy. V červnu poznávací zájezd 
pro žáky s rozšířenou výukou jazyků do Londýna a okolí, v září ozdravný pobyt žáků na 
Palmovou riviéru v Itálii. 
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Prioritou ve vzdělávání pedagogických pracovníků byly semináře na přípravu 
„Školního vzdělávacího programu“ a vzdělávání v rámci informační gramotnosti. 
 Mgr. Alena Grygerová - ředitelka školy 
 
Středisko volného času Holešov 
 

Středisko volného času Holešov vzniklo jako příspěvková organizace dne 1. 7. 2005 
ze dvou organizací. Z organizační složky města Holešova „TYMY - Centrum volnočasových 
aktivit – Všetuly“ a z příspěvkové organizace Zlínského kraje „Středisko pro volný čas dětí a 
mládeže DUHA, Holešov, okres Kroměříž“. K 1. 1. 2007 se ze Střediska volného času 
Holešov vyčlenilo samostatné Středisko volného času Všetuly. 
Středisko se programově věnuje účelnému a zábavnému využití volného času dětí, mládeže i 
dospělých. Základem činnosti jsou pravidelné zájmové útvary, ale často i jednorázové akce 
krátkodobé: výtvarné ateliéry, semináře, plesy, diskotéky, Den dětí, Děti bez úrazů, divadelní 
a hudební představení pro děti, žáky i rodiče apod., a akce dlouhodobé: pobytové a táborové... 
 
 
Ředitelé městských školských subjektů 
 
Ústřední školní jídelna, Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58, okres Kroměříž, příspěvková 
organizace -  vedoucí je Milena Michalcová 
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž – Lenka Pacíková 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž – Alena Kotoučková 
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž – Jaroslava Turoňová 
1. Základní škola Holešov – Mgr. Jarmila Růžičková 
2. Základní škola Holešov – Mgr. Marcel Hábl (do 30. 11. 2006 – vzdal se funkce), z pozice 
zástupce ředitele vede školu Mgr. Rudolf Fuksa 
3. Základní škola Holešov – Mgr. Alena Grygerová 
Středisko volného času Holešov - Bc. Jana Slovenčíková  (na starosti má pracoviště DUHA), 
zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Vaclachová  (na starosti má pracoviště TYMY) 
 
 
 
Jiné školské příspěvkové organizace v Holešově 
 
 
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov  
 

Škola sídlí na ulici Palackého, ředitelkou je Mgr. Blažena Kubíčková. Gymnázium 
patří mezi prestižní střední školy v ČR, ve 14 třídách studuje kolem 400 studentů, 
pedagogický sbor má přes 30 pedagogů. Studenti získají všeobecný přehled znalostí, velmi 
dobrou přípravu pro studium na vysokých školách. Na škole je nadstandardní výuka cizích 
jazyků a to: anglický, německý a francouzský jazyk. Velké množství stacionářů např. 
osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, společenskovědní stacionáře, 
přírodovědné, sportovní, literárněhistorický stacionář Praha. Projekty: Peer program, Den 
evropských jazyků. 
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Střední odborná škola – PaedDr. Stratil s.r.o. Holešov  
 

Škola sídlí na náměstí Dr. E. Beneše, ředitelem je PaedDr. Jaromír Stratil. Je zaměřena 
na úplné středoškolské vzdělání. Pedagogický sbor má kolem 30 zaměstnanců školy. Zájemci 
o studium – Management obchodu 37, Management v automobilové dopravě 39, a o obor 
Podnikání 287 uchazečů. 
Střední odborná škola: Management v automobilové dopravě, Management obchodu 
Nástavbové studium – denní: Podnikání v oborech obchodu a služeb 
Nástavbové studium – dálkové: Podnikání v technických povoláních, Podnikání v oborech 
obchodu. 
 
 
Střední odborná škola Holešov  
 

Škola sídlí na ulici Pivovarská. Ředitelkou byla Mgr. Ivana Bozděchová. Od 1. 8. 
2006 vedla školu Ing. Jana Šťastná z pozice zástupce ředitele, protože Mgr. Ivana 
Bozděchová nastoupila na místo ředitelky Domova důchodců Holešov, příspěvková 
organizace. 

Škola nabízí úplné středoškolské vzdělání v oborech – Ekonomika a podnikání, 
Obchodně podnikatelská činnost. Na této škole je 8 tříd, počet žáků 195 a pedagogický sbor 
má 18 interních a 2 externí zaměstnance školy. 
 
 
Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově  
 

Škola sídlí na ulici Zlínská, ředitelem SPŠ MV v Holešově je vrchní rada plk. Mgr. Jiří 
Veselý. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a jazykové vzdělání. Programy 
prevence kriminality, služby při provozování střelnic, stanice technické kontroly a měření 
emisí, autodopravy a autoopravárenství. Počet zaměstnanců 316, počty studentů v SPŠ MV 
v Holešově: Maturitní studium: 4-leté mat. studium  1. ročník 60 studentů. 
Základní odborná příprava: 12-ti a 18-ti měsíční 612 studentů, 6-ti měsíční 113, 10-ti měsíční 
19, Odborná praxe nástupní 69, celkem 937 studentů. Kurzy jazykové, zbraně, střelivo, 
odstřelovači, práce ve výškách 748 studentů. 
Žáci 4 letého maturitního studia 337, Policisté a zaměstnanci školy 1 685, Celkem 2 022 
studentů a zaměstnanců školy. 
 
 
Odborné učiliště Holešov 
 

Škola sídlí na ulici Nádražní, ředitelem školy je Mgr. Miroslav Logaj. Obory – Šití 
oděvů, Kuchařské práce, Prodavačské práce, práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních 
– pečovatelské práce. Pedagogický sbor má 14 pedagogů, 3 vychovatele a 8 správních 
zaměstnanců.  
 
 
Základní škola praktická Holešov 
 

Dne 8. 11. 2006 zemřela ředitelka Mgr. Marie Holubová. Školu poté vedl Mgr. Jan 
Křístek z pozice zástupce ředitele. 
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Základní umělecká škola F. X. Richtera v Holešově  
 

Škola sídlí na ulici Bezručova, ředitelem je PhDr. Jaroslav Zámečník. Školu 
navštěvuje celkem 644 žáků, zaměření na Hudební obor je 367, na Výtvarný obor 255 a 
Taneční obor navštěvuje 22 žáků. Pedagogický sbor má 22 interních pedagogů a 3 externí 
pedagogy. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURA  A 
 
 
CÍRKVE 
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VIII. Kultura a církve 
 
 
 
1. Kultura 
 
 
Městské kulturní středisko Holešov  -  ředitel Josef Jakubčík 
 

Tuto organizaci tvoří: Městské kulturní středisko, kino Svět, Městská knihovna 
Holešov, Městské informační centrum, Městská galerie a stálá muzejní expozice, Židovské 
památky, Zemanova kovárna, cestovní ruch a propagace města. 
 
 
Městské kulturní středisko 
 
Kulturní a společenské akce: konané zejména v prostorách kina Svět: v roce 2006 se podle 
statistiky konalo celkem 14 vystoupení za účasti 2 292 osob. 
13. 3. 2006 Teď ne, darling – 250 návštěvníků, 
3. – 4. 3. 2006 Travesti Screamers – 386 návštěvníků, 
2. 10. 2006 Eva a Vašek – 246 návštěvníků, 
16. 11. 2006 4 pokoje do zahrady – 266 návštěvníků, 
17. 12. 2006 KM Big Band Šaler – 201 návštěvníků 
 
Akce v Drive Clubu:  vystoupení bylo celkem 26 za účasti 2 570 osob. 
Nohavica - 255 návštěvníků, Tam – Tam Orchestra - 200 návštěvníků, Bluesový podzimek - 
260 návštěvníků, Los Perdidos - 260 návštěvníků, Karel Plíhal - 228 návštěvníků. 
 
Celoměstské akce:   akcí bylo celkem 15 za účasti 980 osob. 
2. 1. 2006 Novoroční ohňostroj, 8. 5. 2006 Mažoretky, 22. - 25. 6. 2006 Oslavy u příležitosti 
60. výročí založení Divadla 6. května, 1. 7. 2006 Cyklomaraton DRÁSAL, 23. - 29. 7. 2006 
Týden židovské kultury, 27. 8. 2006 Melounocpaní, 2. 12. 2006 Vánoční trhy. 
 
Akce pro mládež a kurzy:   Městské kulturní středisko organizovalo 23 akcí pro děti s účastí 
3 347 osob v roce 2006. Například: výchovné koncerty, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
MARBO… Dále bylo organizováno 5 kurzů s účastí 203 osob - společenská výchova, 
angličtina, francouzština a kurz tanečních. 
 
 
Městská knihovna Holešov 
 

Vedoucí knihovny: Irena Železná  -  odborná pracovnice 
K 31. 12. 2006 odešla do důchodu dlouholetá pracovnice knihovny paní Jiřina Šašková, 
bývalá ředitelka Městské knihovny v Holešově a Okresní knihovny v Kroměříži. 
V tomto roce byla dokončena internetizace šesti poboček (Novosady, Všetuly, Dobrotice, 
Količín, Tučapy, Žopy). Moderní počítačová technika byla získána v rámci projektu Zlínské-
ho kraje, bezplatné připojení z grantu Ministerstva informatiky ČR VISK 3. Knihovnické 
služby holešovské knihovny jsou plně automatizovány a knihovna využívá automatizovaný 
systém Clavius. Počítačová databáze obsahovala k 31. 12. 2006 celkem 82 112 sv., z toho 
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muzejní knihovna obsahuje 8 310 sv., Očadlíkova knihovna 9 973 sv., staré tisky 666 sv., 
hudebniny 4 227 svazků a brožury 136 svazků. 
Od roku 2002 zajišťuje knihovna ve spolupráci s knihovnou Kroměřížska odborné 
knihovnické služby pro tyto knihovny: Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Hol., 
Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Přílepy, Roštění, 
Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice. 
Přírůstek fondu za rok 2006 je 2 465 svazků, z tohoto počtu bylo zakoupeno 1 309 sv., další 
knihy a informační materiály získány převážně darem. 
Celkový počet výpůjček se oproti loňskému roku snížil o 5 269 svazků. Pokles je zapříčiněn 
nedostatkem nových knižních titulů, dále čtenáři hodně využívají internetu a také kopírky. 
Naopak se zaznamenal počet žádanek Mezi-knihovní výpůjční služby. Také narostly 
výpůjčky beletrie a výpůjčky periodik. 
V celkovém počtu poklesl počet evidovaných čtenářů o 103, největší propad zaznamenalo 
oddělení pro dospělé čtenáře – 84, dětské oddělení – 21 čtenářů. Naopak se zaznamenala 
vyšší návštěvnost, jak v oddělení pro dospělé + 927 návštěvníků, tak i v celkovém počtu 
+ 2 234 návštěvníků, což je hlavně způsobeno zavedením veřejného internetu na pobočkách. 
Jak je již tradicí, knihovna i v roce 2006 pořádala a podílela se na řadě kulturních akcí. Pro 
školy se uskutečnilo celkem 76 besed (1 682 návštěvníků), 9 výstav z výtvarných prací žáků 
holešovských škol. Pro širokou veřejnost se v roce 2006 uskutečnily tyto akce: 
„Egypt - země faraónů“, „Svědectví o mukách a velikosti lidského génia“, „Unikáty 
židovského hřbitova a ghetta v Holešově“, „Zachovalé domy židovského osídlení 
v Holešově“, „Hádanky holešovské minulosti“, „Jen trochu hudby“, „Osobnosti Holešova“ a 
kniha „Za cizí hříchy“, Prodejní výstavka výrobků dětí Speciální školy s více vadami 
v Kroměříži. 
V oddělení bibliograficko informační služby bylo písemně zpracováno celkem 24 dotazů, 
ústních 402 (zaměřených k regionu), 72 dotazů bylo z fondu Očadlíkovy knihovny. Fond 
regionální literatury byl zpracován do počítačové databáze a uspořádán. 
Počet výpůjček v roce 2006 109 612 
Počet svazků 113 572 
Počet zapsaných čtenářů 1 893 
Počet návštěvníků 26 166 
 
 
Kino Svět 
 
Celkem představení: 237 
Počet diváků: 8 171 
Z toho školních představení: 16 
Počet diváků: 1 806 
Průměr diváků na 1 představení: 34,47 
Průměrné tržby na 1 divák: 51,02 
Průměrné tržby na 1 představení: 1 759,11 
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Městské informační centrum Holešov (MIC) 
 

MIC Holešov je členem ATIC (Asociace turistických informačních center ČR) 
s nejvyšší certifikací - kategorie A. Dále je nositelem ochranné známky i přidělované Czech 
tourismem v Praze a tato organizace uvádí MIC Holešov na svých web stránkách v rámci 
turistické nabídky pro tuzemsko i zahraničí. Oddělení cestovního ruchu Zlínského kraje 
považuje holešovské MIC za nejlepší v kraji. 
Provádí umožnění internetu veřejnosti, prodej regionálních publikací, zajišťuje vstupenky na 
akce v Holešově a okolí, provádí turisty po památkovém okruhu, zajišťuje cesty a výměnu 
peněz do turistických oblastí, prodej cenin, směnárnu, využití kopírky a další služby. 
Roční průchodnost skoro 35 000 lidí, což je trojnásobek obyvatel města, využití internetu  
9 726 lidí, 5 062 osob obsloužených ve směnárně. Tyto a další služby provozuje MIC i 
v soboty a neděle, jako jediné v Holešově a i v širokém okolí. 
 
 
Městská galerie a stálá muzejní expozice 
 

V galerii bylo uspořádáno 9 krátkodobých výstav tuzemských výtvarníků a 1 výstava 
zahraničního umělce – izraelské výtvarnice Oritt Hofschi (jedna z akcí Týdne židovské 
kultury). Návštěvnost se každoročně pohybuje kolem 2 800 – 3 000 návštěvníků a mnozí 
z nich shlédnou i stálou muzejní expozici. 
 
 
Židovské památky 
 

Synagoga: přibližně 3.500 lidí včetně návštěvníků programů Týdne židovské kultury. 
V jejich prostorách byla instalována 1 výstava „Zmizelí sousedé“. Židovský hřbitov a obřadní 
síň: není ve správě MKS, provádí se však průvodcovská činnost a v obřadní síni byly 
realizovány 2 výstavy. MKS se také podílí na zabezpečení mezinárodní studentské brigády 
(10 dnů) na židovském hřbitově. 
 
 
Zemanova kovárna 
 

Je využívána v letním období účastníky mezinárodní brigády na židovském hřbitově. 
Tato akce nabývá stále většího významu, proto se realizovala řada oprav a zlepšení - 
vymalování objektu včetně nátěru fasády, oprava kuchyně apod. Mimo toto období je obytná 
část kovárny celoročně využívána celostátní organizací Tomík. V závěru roku bylo 
v důsledku plesnivění objektu zčásti realizováno ústřední topení. 
 
 
Kulturní areál Žopy 
 

Byly zde organizovány různé kulturně - sportovní akce pro mládež i dospělé. Již 
tradičně 5. 8. 2006  „Woodstock Žopy“ – přehlídka rockových a bigbeatových skupin. Pořádá 
Agency MAX, vystoupení skupin: EXPO, KARBURÁTOR, ROTOR, TENDENCE, IRON 
MAIDEN Czech. rev., ROKS, MOTUS, PENSION a další. Připraveny soutěže – pití piva na 
čas, hod sudem, páka. 
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Cestovní ruch a propagace města 
 

Tradičně zabezpečuje MKS dlouhodobě přípravu a i praktickou účastí (ředitel a 
pracovnice MIC) činnost expozic Zlínského kraje na veletrzích cestovního ruchu v ČR i 
v zahraničí. Na tuzemských veletrzích se jedná o části expozic propagující přímo město 
Holešov včetně mikroregionu, případně větší celek Sdružení cestovního ruchu Kroměřížsko, u 
zahraničních veletrhů (Bratislava, Poznaň, Katovice) území celého Zlínského kraje. 
Závěr:  Jako každoročně byly na objektech prováděny opravy a údržby - nátěr střechy na 
budově knihovny, výměna vnitřní vstupní stěny ve vestibulu kina, výměna dveří do dvora a 
pak menší údržba. 
V kulturní činnosti lze těžko vyčíslit úsilí a také návštěvnost u celoměstských akcí. MKS je 
spolupořadatelem Bike Maraton Drásal, bylo hlavním organizátorem Týdne židovské kultury, 
postupové soutěže Mistrovství mažoretek, tradičního Melounocpaní, Vánočních trhů atd. 
 
 
 
 
2. Akce 
 
 
Divadlo 6. května Holešov 
 

Dlouholetým předsedou Divadla 6. května byl František Pavlas, hybnou silou Hana 
Stehlíková, učitelka a bývalá ředitelka kulturního klubu v Holešově. 

Nečekaný úspěch a nekonečný aplaus čekal holešovské ochotníky při premiéře 
allenovsky laděné, ale především zcela české komedie z našich dnů „Ještě jednou, profesore“. 
U příležitosti připomínky 60. výročí založení Divadla 6. května uvedl soubor hru 
kroměřížského rodáka Antonína Procházky, dnes pražského herce a režiséra, pod režijním 
vedením Jiřího Kašíka. Vyprodanému sálu holešovského kina se soubor předvedl v pátek 5. 
května. Vynikající výkony předvedli ochotníci: Aleš Přikryl, Jiří Geher, Bohdana Hýžová, 
Jindřich Surala, Monika Šišková, Martina Matelová. 
 

Přehlídkou současných divadelních souborů, které působí v Holešově, jsme si 
připomněli 60. výročí založení Divadla 6. května. To vzniklo krátce po osvobození a název 
přijalo na počest dne, kdy dorazily do Holešova jednotky plukovníka Klapálka (osvobození 
města Holešova). Tehdejší nově sestavený divadelní soubor navázal na bohatou a desítky let 
plodnou historii holešovského divadla. Přehlídku k letošním oslavám uspořádalo město 
Holešov a městské kulturní středisko od čtvrtka 22. června do neděle 25. června a představily 
se soubory : Divadlo la rottal ze Střední policejní školy v Holešově, s muzikálem Výtečníci - 
režie Pavel Chmelík, dramatický soubor při Gymnáziu L. Jaroše v Holešově s „Kartónovou 
komedii Noci svatojánské“ pod režijním vedením Vlaďky Dvořákové (pracovnice MKS). 
Divadlo Hvizd Holešov (loutkářský soubor) – hra Don Šajn, jež vychází z představení starých 
lidových loutkářů. Toto divadlo založila v roce 2001 Vl. Dvořáková společně s Jiřím Kuhlem. 
V rámci přehlídky proběhlo i setkání bývalých členů Divadla 6. května. 
Druhým sobotním představením festivalu k výročí se staly Pochybnosti otce Browna Divadla 
la rottal. Autory této situační komedie jsou Aleš Maděra a Pavel Chmelík, kteří postavili děj 
do knihovny. Závěrečný den přehlídky patřil setkání bývalých i současných herců Divadla 6. 
května. To proběhlo 25. 6. 2006 v Drive Clubu. Připravilo jej MKS a město Holešov a uvedl 
ho současný vedoucí Aleš Přikryl a bývalá aktivní herečka, režisérka Hana Stehlíková. 
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 Až článek v Lidových novinách z 1. července 2006 oznámil Holešovákům, že 17. 
června letošního roku zemřel po vážné nemoci Jiří Sehnal alias Jethro Spencer McIntosh, 
spisovatel, malíř, herec, cestovatel a světoběžník. V polovině 90 let minulého století jsme se 
s ním mohli setkat na několika besedách v Městské knihovně v Holešově. To se pokoušel po 
emigraci o návrat do Holešova. 
Narodil se v Holešově 29. května 1932, vyrůstal ve Školní ulici. Vystudoval pražskou FAMU, 
hrál v divadle Semafor v Praze a v roce 1961 emigroval do Německa, pak do Izraele, 
Španělska a Ameriky. Po roce 1989 se vrátil do vlasti. Vydal memoáry „Z Holešova do 
Hollywoodu“ (1992) a „Z Hollywoodu do Holešova“, dále „Vtipy mého života“ (1996), 
působil také jako překladatel např.: „Adolf Hitler: Monolog ve vůdcově stanu 1941 - 1944“ 
(1995). Knihy a jeho životopis jsou v Městské knihovně v Holešově. 
 
 
Koncert 
 

V sobotu 14. ledna se v holešovské sala terreně uskutečnil sólový koncert sopranistky 
Kateřiny Hájkové, (učitelka ZUŠ F. X. Richtera v Holešově), kde zazněly skladby  
A. Dvořáka, B. Smetany, Čajkovského. Klavírní doprovod přednesla Rút Janečková  
(Konzervatoř Kroměříž), průvodní slovo v podání Libuše Prchalové. Koncert proběhl za 
mimořádného zájmu veřejnosti. 
 
 
Hanácký den 
 

Čtyři ročníky má již za sebou holešovské setkání folklorních souborů Hanácký den. 
První dva proběhly na náměstí a následující dva v zámeckém parku. Ty letošní uspořádané 
11. června ozdobilo sluníčko a vystoupení folklorního souboru z polského partnerského města 
Pszczyna. Hanácký den zahájil krojovaný průvod, který vyšel ze Smetanových sadů do 
zámeckého parku. V čele ho vedl holešovský dětský folklorní soubor Zrníčko, následoval 
fryštácký soubor Fryštáček, folklorní sdružení z partnerského města Pszczyna, národopisný 
soubor Hanácká beseda Kojetín a za krojovanou hudbou Hulíňané uzavřeli průvod členové 
kulturního sdružení Omladina Martinice. Ve stejném složení potom i soubory vystupovaly na 
pódium v zámecké zahradě.Hlavním pořadatelem hanáckých slavností bylo kulturní sdružení 
Omladina Martinice a město Holešov a MKS Holešov. Dále sponzorsky se podílel i Zlínský 
kraj a další sponzoři. Hlavním organizátorem a iniciátorem Hanáckého dne je vedoucí 
sdružení Omladina Drahoslav Bojňanský, který také zahájil slavnosti i ukázku hanáckého 
práva. Soubor vede ve spolupráci s Marií Horákovou a Evou Chytilovou. Hanácký den 
uváděla Mgr. Dagmar Zelinská. 
 
 
Výstavy 
 

Městské kulturní středisko uskutečnilo výstavu olejomaleb a keramiky Marie 
Lhotové z Prahy. Proběhla od 31. května do 8. července 2006. Marie Lhotová pracuje 
v privátní praxi ve zdravotnickém zařízení v Praze jako klinická psycholožka a arteterapeutka, 
tzn. pracuje výtvarně s psychicky nemocnými. Přednáší psychologii a vede speciální semináře 
na vyšší pedagogické a teologické škole Jabok i na jiných univerzitách. 
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 Pod názvem „Kresby světlem 2“ vystavovali až do 25. května 2006 v Městské galerii 
v Holešově tři umělci. Výstava navazovala na loňskou premiéru, kdy veřejnosti prezentovali 
svými fotografiemi a kolážemi Nelly Billová, Robert Rohál a Veronika Šimková. Posledně 
jmenovaná se odstěhovala do Prahy, nahradil ji pražský výtvarník Pavel Hronček. 
 

Hojně navštívenou vernisáží byla 16. srpna zahájena v pořadí již čtvrtá výstava děl 
holešovských výtvarníků pod názvem „Letní iluze IV.“  Dvě desítky tvůrců představili 
veřejnosti své obrazy, grafiky, plastiky i fotografie. Jmenujme alespoň: Jiří Kuhl, Vladimíra 
Dvořáková, Vladimír Dočekal, Milan Režňák, Leon Svobodník, Karel a Jana Jakóbkovi, Jitka 
Sadílková, Vlastimil Matulík, Rudolf a Irena Seifertovi, Hana Palečková, Jaroslav Stoklásek, 
Marie Vrtělková, Libuše Matulová, Petr Stejskal, Josef Šulák, Gabriela Holčáková, Václav 
Seifert. Moderátorem byl Vladimír Dočekal. 
 

Žáci a učitelé 1. Základní školy v Holešově pro velký zájem veřejnosti obnovili 
výstavu „Historie Holešova“. Byl představen nový výukový program - srovnání historických 
a současných fotografií města Holešova. Výstava se konala 18. až 29. září 2006 v prostorách 
atria 1. ZŠ v Holešově. 
 
 
Židovská kultura 
 
Holešovský „Týden židovské kultury“ 
 

Proběhl od 23. do 29. července 2006 a na programu byly hodnotné koncerty, odborné 
přednášky a společenská setkání. Letos byl zaměřen na „Židovsko-křesťanské vztahy“. 
Nejvýznamnějším hostem byl velvyslanec státu Izrael Arie Arazi s doprovodem. Mezi 
pozvanými byli také hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana 
Vojtěch Jurčík, senátor Dr. Zdeněk Janalík, poslanci Josef Smýkal a Pavel Svoboda, předseda 
Senátu P ČR Přemysl Sobotka, generální ředitel a.s. Lázní Luhačovice Josef Krůžela, 
generální ředitel a.s. Rudolf Jelínek, Pavel Dvořáček, izraelská výtvarnice Orit Hofschi, 
zástupci města v čele se starostou Ctiradem Ottou. 

Hlavním pořadatelem bylo MKS Holešov ve spolupráci s o.s. Olam Judaica Holešov a 
nejdůležitějším centrem festivalového dění byla Šachova synagoga. Program probíhal také na 
dalších místech města. Tradiční součástí festivalu byla i brigáda zahraničních studentů na 
židovském hřbitově. Od 20. července po dobu dvou týdnů se zúčastnilo asi deset mladých lidí 
z celého světa. 
 
23. 7. Yocheved - koncert, slavnostní zahájení v Šachově synagoze, vernisáž výstavy 
izraelské výtvarnice s holešovskými kořeny Orif Hofschi, norská písničkářka Bente Kahan 
24. 7. přednáška „Obraz Židů ve starší české literatuře“ - přednáší Jakub Zichálek. Dále - 
„Z motivů renesanční židovské hudby“ (koncert učitelů ZUŠ), beseda se spisovatelem 
Arnoštěm Lustigem a publicistou Františkem Cingerem, „Démanty noci“ - film 
25. 7. Autogramiáda A. Lustiga, „Corda magio“ - koncert učitelů ZUŠ, „Židovsko-křesťanské 
vztahy“ - beseda předních osobností Karola Efraima Sidona a doc. 
ThDr. Martina Prudkého, „Píseň o lítosti“ - film 
26. 7. Trombenik - koncert kapely, „Rakouská justice proti antisemitským novinám“ - 
přednáška Mgr. Petra Pálky, „Obchod na korze“ - film 
27. 7. „Občan leon Chame“ - loutková improvizace divadla Hvizd Holešov, Trio Avrix - 
hudební seskupení, spisovatel a herec Arnošt Goldflam – beseda 
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28. 7. „Židovsko-křesťanské vztahy“ - beseda teologů ThDr. Beneše a ThDr. Kunetky, 
„Kabalat šabat“ - bohoslužba, Noční koncert při svíčkách - Alexander Shonert a Nathalie 
Shonertová, čtení z knihy „Chasidská vyprávění“ - Hana Stehlíková, Vladimíra Dvořáková a 
Jiří Kuhl 
29. 7. „Šachart“ - bohoslužba, „Renesanční a barokní hudba“ - učitelé ZUŠ, „Holešov -šrám 
na duši“ - výstava žáků I. ZŠ, „Antiseminitismus před holocaustem“ - přednáška JUDr. L. 
Bartoška a Jana Bartoška, Velký závěrečný koncert - Jarmula Band + klec + Taťána Weiszová 
s kapelou 
 
 
Výstava Orit Hofshi 
 

Dalším významným počinem prvního dne festivalu byla vernisáž izraelské výtvarnice 
Orit Hofshi. Výstavu v Městské galerii zahájil ředitel MKS Josef Jakubčík a také vystoupila 
krátkým vstupem norská zpěvačka Bente Kahan. 

Výtvarnice Orit Hofshi je dcerou bývalé holešovské občanky Iny Weinbergerové, dnes 
Sošany Kohnové. S ní navázal v rámci projektu „Zmizelí sousedé“ kontakt profesor 
holešovského gymnázia Karel Zahradník a při převozu exponátů na výstavu pomohlo 
izraelské velvyslanectví. Po mnoha letech tak mohla I. Weibergerová přijet do Holešova a 
také své dceři ukázat město, ve kterém prožila mládí. 

Orit Hofshi nejdříve představila svou tvorbu, která je výjimečná nejen svou 
rozměrností, ale také použitými technikami či motivy. V těch se významnou měrou objevuje 
tragický osud židovského národa. Poté připomněla dojemný příběh, kdy prostřednictvím 
inzerátu získala její maminka v roce 1999 kontakty s Holešovem. Inzerát podal Karel 
Zahradník 

Prozradila příhodu, kdy se jim podařilo objevit na zdejším židovském hřbitově hroby 
svých předků. Jedná se o rodiče a také prarodiče její maminky. Ina Weinbergerová se narodila 
sice v Olomouci, ale se svým otcem Armínem Weinbergerem žila v Holešově. Studovala 
holešovské gymnázium, avšak v kvartě, v roce 1939, díky svému působení v mládežnických 
organizacích, získala 2. června 1939 možnost vycestovat do Palestiny. Jela se svým otcem, 
ale maminka zůstala v Holešově. Ina se provdala se za slovenského Žida Pavola Kohna a mají 
tři děti a sedm vnoučat. Žili později v Haifě a dalších místech. Rodina Iny Weinbergerové žila 
v Holešově, v Malé ulici v čp. 31 a také čp. 11. 
 
 
Výstava o Anně Frankové v židovské obřadní síni 
 

Pod názvem „Anna Franková – Odkaz pro současnost“ byla v obřadní síni židovského 
hřbitova od 10. října otevřena výstava o jednom z nejznámějších tragických osudů z období 
II. světové války. Anna Franková se narodila ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1929. 
Rodina Frankových zvolí po nástupu nacistů k moci emigraci v Nizozemsku a zde začíná 
Anna psát svůj proslulý deník. Jejich tragický osud se naplňuje v srpnu 1944, kdy jsou 
deportováni do koncentračních táborů. Mladá Anna pak umírá v dubnu 1945 na tyfus. 

Výstava bezprostředně dokumentuje prostřednictvím jejího slavného deníku židovské 
utrpení za druhé světové války. Cílem výstavy je podnítit návštěvníky k zamyšlení nad 
významem tolerance, lidských práv a demokracie v dnešním světě. Výstava je také doplněna i 
dokumenty v období holocaustu. Výstava je putovním projektem Domu Anny Frankové 
v Amsterodamu a do 12. listopadu 2006 ji mohli zhlédnout i návštěvníci holešovských 
památek. Výstavu organizuje Drs. Hildegonda Rijksenová z Centra ekumenického setkávání a 
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dialogu Olomouc ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Součástí byla i řada přednášek 
a besed, které pořádala paní doktorka pro holešovské školy. Profesor holešovského gymnázia 
Karel Zahradník, iniciátor a vedoucí projektu „Zmizelí sousedé“ v Holešově, připomněl 
osudy místních židovských obyvatel v době holocaustu. Řekl, že i v Holešově žily děti, které 
stihl stejný osud jako Annu Frankovou. Vernisáže se dále zúčastnila místostarostka JUDr. 
Jarmila Pokorná, dále zástupce Římsko-katolické církve P. Jiří Rek. 
Podpora a uchování kulturního dědictví patří k prioritám evropského společenství a z toho 
důvodu jsou v mnoha zemích otevírány při různých příležitostech památky, popř. je zrušeno 
vstupné. Jednou z tradičních akcí tohoto typu jsou „Dny evropského dědictví“ (EHD). 

K nim se v posledních letech připojuje i Holešov tím, že Městské kulturní středisko 
Holešov, vždy ve druhém zářijovém týdnu otevírá synagogu a muzeum s galerií zdarma a 
také zdarma organizuje prohlídkový okruh. Novinkou letošních Dnů evropského dědictví byla 
noční prohlídka zámku. Program připravili členové dramatického kroužku při Gymnáziu L. 
Jaroše v Holešově. V některých místnostech byly připraveny postavy vážící se k historii 
zámku a vše vyvrcholilo ve svíčkami osvětlené zámecké kapli. Noční prohlídka se setkala 
s velkým zájmem veřejnosti. V neděli 10. září se potom mohli milovníci koní pokochat 
krásou těchto zvířat a jezdců na drezurním mistrovství v zámeckém parku a dá se říci, že Dny 
evropského dědictví vyvrcholily v Holešově hodnotným koncertem členů Zlínské filharmonie 
B. Martinů v pátek 15. září v sala terreně. Koncert uspořádalo za podpory dalších organizací 
Castellum Holešov. 
 
 
3. Památky 
 
Zámek 
 
Dnem 16. března 2005 se stalo vlastníkem zámku včetně zahrady s oborou a přilehlými 
nemovitostmi město Holešov. V roce 2006 město Holešov započalo s postupnou obnovou a 
rekonstrukcí zámku, přilehlého zámeckého parku a bažantnice.  
 
První vysoušecí zařízení firmy Hydropol instalovány 
Obnova a zprovoznění zámku nebude jednoduchou záležitostí, jak po stránce časové, tak i 
finanční. Město Holešov vítá aktivity dárců. Mezi největší se zařadila holešovská firma 
Hydropol, spol. s r. o. Její jednatelé (otec a syn Slovenčíkovi) věnovali městu jeden 
odvlhčovací přístroj systému Hydropol v celkové hodnotě 99 960 korun. Představitelé výše 
uvedené společnosti provedli ve sklepeních zámku i "rozbor poruch" vyvolaných vlhkostí. A 
právě proti vlhkosti se používá systém Hydropol, který vytváří elektromagnetické pole, jež 
porušuje elektromechanickou a elektrostatickou rovnováhu vzlínajícího systému tak, že 
vlhkost, tzn. molekuly vody, putuje zpět k zemině. Navíc je tímto polem zdivo chráněno proti 
následné vzlínající vlhkosti. Ve snaze zkvalitnit prostředí suterénu a přízemí zámku vyhlásilo 
město výběrové řízení na celkové vysušení těchto prostor. V tomto řízení uspěla holešovská 
firma. Město podalo žádost o kulturní grant Zlínského kraje, určený na obnovu památek. 
Pokud Holešov uspěje, budou postupně přístroje do prostor zámku instalovány.  
 
Sanace statických poruch zámku 
První etapou zabezpečení základů budovy zámku pilotáží – zahájilo město zabezpečení 
statických poruch budovy zámku za účelem zabezpečení základů na nestabilním podloží – 
tzv. injektáže – v kritických oblastech budovy, ke kterým patří vnější obvodová zeď 
západního křídla, nepodsklepené arkádové pilíře v západním křídle budovy a všechny nárožní 
věže. Dodavatelem prací byla firma HS Pozemní stavby Brno. Na statické zabezpečení zámku 
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vyčlenilo město ze svého rozpočtu dva miliony korun, dotaci milion osm set tisíc korun 
získalo z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V roce 
2006 byly do zajištění statiky zámku investovány takřka čtyři miliony korun.  
 
Dokumentace na obnovu zámku předána 
Druhá polovina roku 2006 patřila dalšímu zpracování důležité podkladové dokumentace na 
obnovu holešovského zámku. Po schválení Rady města získala zakázku na kompletní 
zpracování projektové stavební dokumentace 1. etapy obnovy zámku zlínská společnost S-
projekt plus. 15. listopadu zástupce projektové firmy Ing. arch. Ladislav Pastrnek předal 
projekt starostovi města Dr. Zdeňku Janalíkovi. Dokumentace řeší celkovou rekonstrukci 
suterénních prostor (klub, muzeum a galerie a další prostory – zázemí restaurace, technické 
zázemí provozu budovy atd.), přízemí – městské informační centrum, restaurace, zázemí saly 
terreny, komerční prostory a kanceláře Městského kulturního střediska a první patro (druhé 
nadzemní podlaží) – společenský sál, další menší sály pro společenské akce, sociální zařízení 
bufet atd.  Tato dokumentace posloužila pro vydání stavebního povolení a v následujícím roce 
může město pokračovat v zahájených pracích. Do konce roku budou ukončeny práce na 
letošní etapě statického zajištění budovy zámku – injektáž  základů budovy a stažení jejích zdí 
předepnutými lany. 
 
Celková oprava zámecké brány 
Po ukončení získal park na atraktivitě. Práce provedl na místo sochaře a restaurátora Jiřího 
Lendra Přemysl Blažík. Při restaurování byly očištěny oba sloupy, uvolněné ozdobné prvky 
byly zpevněny a konzervovány. Pískovcové vázy byly demontovány a jejich ukotvení bylo 
vyměněno za nerezové, jejich povrch byl očištěn a chybějící části povrchu domodelovány. 
Barevnost brány byla na základě stratigrafického průzkumu povrchových úprav stanovena na 
odstín šedé. Celková cena nákladů na restaurování činila 195,5 tisíc korun, z čehož se částkou 
42,5 tisíc korun podílelo Město Holešov a příspěvek ve výši 153 tisíc korun byl čerpán ze 
zmíněného programu. Práce byly předány 13. listopadu. 
 
Místní římskokatolická farnost má v plánu zajistit poměrně rozsáhlé opravy týkající se 
kostela Nanebevzetí Panny Marie, ať už jde o části vnitřní, do budoucna i vnější. Letos se 
začalo s restaurováním interiéru, konkrétně oltáře Sedmibolestné Panny Marie v pravé boční 
lodi. Práce obsáhly sundání obrazu s rámem a jeho vyčištění a zrestaurování. Dále je 
v restaurátorských pracích zahrnuto čištění umělých mramorů, zlacení sloupových hlavic, 
restaurování sochy anděla, andílků a pásu oblaků. Celková cena za realizovanou etapu prací 
v roce 2006 je počítána na částku 218.000 Kč. Přispěl také Zlínský kraj, město Holešov. Na 
potřebných restaurátorských pracích na boční lodi se podílejí restaurátoři: 
MgA. L. Zálešáková, MgA. R. Zálešák a MgA. V. Medková. 
 
Další v současnosti již opravenou, holešovskou památkou je hodnotná kaple sv. Kříže ve 
Smetanových sadech. Vznik této raně barokní kaple osmiúhelného půdorysu zaklenutého 
kopulí je datován k roku 1662 a stavba byla připsána Filibertu Luchesemu, architektovi 
holešovského zámku. Počáteční práce potřebné k rekonstrukci byly zahájeny již v průběhu 
letních prázdninových dnů. Během oprav proběhlo odstranění nesoudržných a dožitých částí 
omítky, které byly převážně degradovány vlivem vlhkosti. Rovněž musela být odstraněna i 
část zdiva, také očištěny a následně natřeny veškeré klempířské prvky (věžička, okapy, 
svody). Na opravách provedených na této památce se finančně podílela Římskokatolická 
farnost Holešov, město Holešov a z Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón také Ministerstvo kultury ČR. 
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Hvězdárna 
 

Ve středu 29. března bylo první pozorování zatmění slunce v holešovské hvězdárně. 
Pozorování připravil Holešovák Patrik Trnčák, amatérský astronom a propagátor astronomie. 
Po dohodě a ve spolupráci s městem hvězdárnu uklidil a kromě možností pozorovat zatmění 
slunce příchozím nabídl prohlídku dvou hvězdářských dalekohledů a malou výstavku 
fotografií. Iniciativa Patrika Trnčáka a jeho příznivců vede ke znovuzprovoznění hvězdárny. 
Pracovníci firmy EMKa opravili pohon otevírání a otáčení kopule a město financovalo další 
práce. Vznikl také astronomický kroužek pod Střediskem volného času Holešov, který vede 
P. Trnčák. Holešovská hvězdárna vznikla přebudováním bývalého zámeckého altánu. Ten 
patřil k vybavení zámecké zahrady. Přestavěním ve hvězdárnu v 60. letech minulého století 
bylo sice narušeno kompoziční řešení zahrady, ale našlo nové využití. Původní vybavení 
hvězdárny je ale nenávratně ztraceno a bude vyžadovat novou investici. Díky městu Holešovu 
a středisku volného času - Duha, má holešovská hvězdárna opět svůj dalekohled. Jedná se o 
teleskop Nextar 102 SLT s označením 102/660, tedy průměr objektivu 102 mm a ohniskovou 
vzdáleností 660 mm. Právě roku 2006 se daly věci do pohybu a téměř po 20 letech byla 
obnovena funkčnost kopule. 
 
 
 
 
4. Církve 
 
 
Církev římskokatolická - farnost Holešov 
 

V roce 2006 působí na holešovské faře děkan P. Jiří Rek a kaplan P. Jaroslav Špargl. 
Celkový počet farníků se pohybuje kolem 710. K církevním objektům patří, chrám 
Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Dr. E. Beneše společně s Černou kaplí a filiální kostel 
Svaté Anny na náměstí sv. Anny, také stará kaple sv. Martina s vedlejším objektem ve 
Smetanových sadech. Zde se konají nejrůznější kulturní akce, přednášky, besedy, koncerty a 
výstavy pro širokou veřejnost. Opravy a úpravy – více v kapitole 3. opravy památek. Na faře 
byly zhotoveny čtvery dubové dveře u vstupu z průjezdu, opravy se dočkaly i střešní svody. 
Farní knihovna má ve své evidenci 4.700 svazků knih, pravidelných čtenářů je kolem 250 
farníků všech věkových skupin. Knihovnicí je paní Ludmila Pavlíková. 
Statistika :  Křty – 38, Svatby – 7, První svaté přijímání – 15, Biřmování – 33, Pohřby – 60. 
 
 
Jednota bratrská 
 

Historie holešovského sboru sahá až do konce 15. století. Sborový dům Jednoty 
bratrské se nachází v ulici Nerudova, od roku 1937, avšak Jednota bratrská v Holešově byla 
znovu založena už v roce1935. 
V tomto roce došlo k výměně kazatelů, na místo Ing. Svetozara Slavka přišel Antonín 
Chutný, který neoficiálně převzal správu k 9. srpnu 2006. K oficiální instalaci nového správce 
došlo 1. října 2006. 
Nový kazatel se přistěhoval do Holešova, se svou manželkou Mirkou z Jednoty bratrské 
v Liberci, kde poslední roky zastával povolání oblastního pastora (kazatele) pro cca 60 
seniorů a dále také zajišťoval duchovní péči několika zdravotně a tělesně postiženým členům 
JB žijících dlouhodobě v ústavech libereckého regionu. 
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Výměna kazatelů v Holešově byla ze strany Úzké Rady JB ČR záměrná, s eminentní snahou, 
aby se tento rozpadající se sbor zachoval a znovu obnovil v jeho dřívější věhlas. Několika 
(starším) členům se tento záměr nelíbil a proto odešli do CČE i jinam. Sbor však začalo 
pravidelně navštěvovat a zúčastňovat se sborových aktivit 7 znovuzrozených lidí 
z holešovského regionu. To přispělo k počátečnímu budování nového základu sboru v počtu 
28 lidí, kteří se začali aktivně zajímat o potřeby sborového domu, pravidelně docházet na 
nedělní shromáždění, na modlitební setkání a na domácí skupinku. 
Kazatel se svou ženou začali okamžitě po nastěhování a postupně i se členy sboru, s 
odstraňováním některých nedostatků na sborovém domě a zahradě, v rámci skromných 
finančních možností. Např. výměnou nevyhovujícího Waf topení za ústřední topení, 
rezivějícího a zarostlého vodovodního řádu, opravili střechu velké terasy, do které zatékalo a 
navíc manželé Chutní, svépomocí zrenovovali kazatelský byt, do té doby bydleli, celý jeden 
rok v podnájmu na Novosadech. 
Průměrná návštěvnost nedělních shromáždění od srpna 2006 stoupla z  29,54 lidí na v 
průměru 31,52 lidí na jedno nedělní shromáždění. Evidenční počet členů k 31. 12. 2006, 
včetně kazatele a jeho manželky je 42 členů, kdy z toho cca 14 členů vůbec sbor nenavštěvo-
valo, u nich šlo jen o formální členství. Sbor má 8 dětí do patnácti let a 3 mládežníky, k tomu 
ještě cca 27 přátel sboru. Průměrný věk členů sboru klesl z původních 69,5 roku na 57,8 roků. 
 
 
Společenství Církve adventistů sedmého dne 
 

V Holešově se již šedesát let setkává Společenství, na adrese nám. F. X. Richtera 
1212, pravidelné bohoslužby se konají každou sobotu v modlitebně od 9:30 hod. Duchovním 
působící v roce 2006 je Jakub Kuben. Děti mají možnost účastnit se aktivit turistického oddílu 
Tuláci už několik let, co 14 dnů mají naplánovaný výlet. Oddíl tvoří asi 18 členů a to od dětí 
po členy CASD. Společenství se věnuje veřejným přednáškám. 
 
 
Svědci Jehovovi – Sbor badatelů bible Holešov 
 

Na Holešovsku působí Svědkové již od roku 1935. Během II. sv. války a potom také v 
letech 1948 - 1989 působili v ilegalitě. V roce 1993 proběhlo zákonné uznání státem. 
Svědkové byli registrováni jako Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (NSSJ) V 
současné době je NSSJ čtvrtou největší náboženskou skupinou v ČR.1. 2. 2003 byl oficiálně 
založen sbor Holešov. V září 2006 byla zakoupena budova, která měla být zrekonstruována 
na místní sál Království svědků Jehovových. Rekonstrukce proběhla díky nasazení místních 
členů sboru, ale také za velkého úsilí dobrovolníků z okolních sborů a na základě finanční 
podpory členů organizace, co už svůj sál mají. Sboru v Holešově byla  NSSJ také poskytnuta 
bezúročná půjčka ve výši 1,7 milionů korun. Svědků Jehovových je po celém světě asi 7 
milionů. Sál Království se nachází na ulici Holajka 1638, oranžová budova. Členům sboru 
slouží tzv. „Rada starších“ nemají žádná privilegia oproti ostatním členům, ani nejsou za svou 
činnost placeni, nikde se neuvádějí jejich jména. V Holešově je od založení sboru tříčlenná 
rada starších. Počet „starších“ mužů je v jednotlivých sborech různý a jsou jimi muži různého 
věku, i mladí. 
V současné době má sbor Holešov 42 aktivních členů v Holešově a přilehlých vesničkách. 
Členové sboru pravidelně navštěvují lidi v okolí, aby se s nimi podělili o to, co se dozvěděli z 
knihy Bible - mluví s nimi o Bohu Jehovovi a o tom, co slibuje v budoucnosti. Pravidelně se 
každý týden scházejí v sále, kde probíhá vyučování z Bible. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TĚLOVÝCHOVA 
 
 
A  SPORT 
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IX. T ělovýchova a sport 
 
 
Tělovýchovná jednota Holešov 
 
Předsedou jednoty je Milan Hudec a tvoří ji celkem 6 oddílů. K 31. 12. 2006 měla celkem 750 
členů, z toho bylo dospělých 573 (mužů 313, žen 260) a mládeže 177 (dorostenců 39, 
dorostenek 39, žáků 81 a žaček 18). 
 
1) Oddíl házené – mistrovská utkání i tréninky probíhají ve sportovní hale u 1. Základní 
školy. K 31. 12. 2006 měl celkem  168 členů, z toho bylo dospělých 100 (mužů 99, žen 1) a 
mládeže 68 (dorostenců 22 a žáků 46). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Muži – 2. liga (3. místo z 12 účastníků) 
Starší žáci – divize (3. místo z 5 účastníků) 
Mladší žáci – divize (4. místo ze 7 účastníků) 
 
2) Oddíl stolního tenisu – mistrovská utkání i tréninky probíhají v herně stolního tenisu u 
kina Svět. K 31. 12. 2006 měl celkem  55 členů, z toho bylo dospělých 53 (mužů 46, žen 7) a 
mládeže 2 (dorostenců 1 a žáků 1). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Muži "A" - Krajská soutěž I. třídy (11. místo z 12 účastníků - sestup) 
Muži "B" - Okresní přebor I. třídy (5. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" - Okresní přebor II. třídy (5. místo z 13 účastníků) 
Žáci - Okresní žákovská liga (2. místo ze 7 účastníků) 
 
3) Oddíl odbíjené – mistrovská utkání i tréninky probíhají v tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2006 měl celkem  71 členů, z toho bylo dospělých 47 (mužů 4, žen 43) a mládeže 
24 (dorostenců 20 a žáků 4). 
Konečné výsledky družstva v sezóně 2005/06: 
Ženy – Krajský přebor  
 
4) Oddíl vzpírání 
K 31. 12. 2006 měl celkem 54 členů, z toho bylo dospělých 40 (mužů 35, žen 5) a mládeže 14 
(dorostenců 7,  žáků 7.) 
Mladší žáci 1. a 2. kole ligy ml. žáků v Havířově a Boskovicích  6. místo 
Starší žáci 1. kolo ligy st. žáků v Havířově a Boskovicích  7. místo 
Junioři do 17 let únor – nominace na mistrovství ČR juniorů 29. 4. Sokolovna Holešov 

Vítězství – ČR na Mistrovství světa juniorů v Číně 
Muži   MVC Holešova v nadhozu – Muži získali 5. a 7. místo 
Sportovci se zúčastňují soutěží dle kalendáře Českého svazu vzpírání. 
 
5) Oddíl asociace sport pro všechny 
K 31. 12. 2006 měl celkem 264 členů, z toho bylo dospělých 236 (mužů 84, žen 152) a 
mládeže 28 (dorostenců 22, žáků 6). 
 
6) Oddíl plavání 
K 31. 12. 2006 měl celkem 57 členů, z toho bylo dospělých 23 (mužů 10, žen 13) a mládeže 
34 (dorostenců 5, žáků 29). 
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Sokol Holešov 
 
Činnost TJ Sokol Holešov za rok 2006 
V roce 2006 pokračuje sokol Holešov pod vedením 12ti členného výboru v čele se starostou 
br. Janem Přibylem. V roce 2006 je členská základna 353 členů, z toho 136 mládeže a 217 
dospělých. 
Rok 2006 byl rokem XIV. všesokolského sletu, kterého se zúčastnilo celkem 56 cvičenek. 
Nácvik zajišťovaly cvičitelky: Pešková, Friesová, Marková, Láníková, Glosová, Škubalová, 
Frodlová. Předsletových vystoupení se cvičitelky zúčastnily v Bystřici p.Hostýnem, 
Hodoníně, Zlíně, Uh.Brodu, Val. Meziříčí, Brně a Vyškově. Sokol Holešov uspořádal veřejné 
vystoupení na hřišti házené za účasti 500 cvičenců. V průběhu celého roku cvičí ženy v 
hodinách aerobiku, stepaerobik, zdravotní cvičení, pod vedením cvičitelek: Friezové, 
Peškové, Doloželové, Smrčkové a Neradilové. V kategorii mládeže se starají cvičitelky: 
Glosová, Škubalová, Frodlová, Friesová, Havránková a Slámková. Dále v naší jednotě jsou 
tyto sportovní oddíly: Sportovní gymnastika - počet členů 38, vedoucí Foukal Ignác, trenéři 
Láníková, Pařilová a Dvořáková. Zúčastňují se župních přeborů, pořádají prázdninové 
soustředění, velikonoční a vánoční turnaj a vystupují při různých akcích. Dvanáct cvičenek 
pod vedením sestry Láníkové se také zúčastnilo sletu v Praze. Dalším oddílem je Oddíl 
orientačního běhu, který má 25 členů z toho 15 mládeže. Vede jej br. Peška Antonín a 
zúčastňují se různých závodů ve všech kategorií. Oddíl šachu pod vedením br. Botka se 
účastní přátelských utkání, čítá 24 členů z toho 10 je mládež. Oddíl boxu má 7 členů a pod 
vedením br. Dovrtěla se účastní i ligových utkání, 2x do roka pořádají oblastní závody. Oddíl 
všestrannosti - pobyt v přírodě vede ses. Marková a Škubalová. Pravidelně se účastní závodů 
zdatnosti. Klub seniorek má pravidelné schůzky 1x měsíčně a zúčastňují se kulturně 
společenských akcí ve městě i akcí pořádaných KČT, zájezdy, výstup na Jehelník, 
společenský večírek, karneval a zájezd na divadlo. Také každoročně organizujeme Běh 
Terryho Foxe a jiné akce. Snahou výboru Sokola je zajistit podmínky pro činnost členů 
Sokola, což není vždy s ohledem na stáří naší sokolovny snadné. Je třeba poděkovat MěÚ 
Holešov za finanční pomoc při jednotlivých akcích. I v dalších letech budou potřeba lidé 
zdraví, psychicky i fyzicky zdatní, což bez pohybu nelze. 
 
První červencový týden se 54 členů Sokola Holešov zúčastnilo XIV. Všesokolského sletu 
v Praze.  
Tato hromadná vystoupení založená na dobrovolnosti účastníků trvají již od roku 1882, kdy 
byl I. Všesokolský slet uspořádán na počest 20. výročí založení Sokola. XIV. Všesokolský 
slet mohli úspěšně absolvovat účastníci díky obětavým cvičencům z holešovské TJ Sokol a  
ženy tak mohly cvičit obě skladby pro ženy. Sestra A. Friesová nacvičila skladbu Léto, 
druhou skladbu – Zpěv naděje - nacvičila sestra V. Pešková. Dále to byla skladba pro seniory 
- Ta naše písnička česká - na motivy Hašlerových písniček. Skladby pro žačky nacvičily další 
cvičitelky – sestra Jana Marková a sestra Jiřina Láníková. Jana Melicharová se zúčastnila se 
žačkami ze Základní umělecké školy v Holešově skladby Voda. Sestra Věra Zapletalová – 
osmdesátiletá - zvládla také maratón skladeb bez problémů. Poděkování patří také městu 
Holešov za finanční příspěvek. Na tento rok vychází výročí Sta let sokolovny v Holešově. 
 
Běh Terryho Foxe v Holešově. V sobotu 9. září 2006 se Sokol Holešov zapojil do celostátní 
akce Běhu Terryho Foxe k uctění památky atleta, který podlehl zákeřné nemoci. Tento 
symbolický běh uspořádali již pošesté za podpory Městského úřadu. V rámci České republiky 
bylo za uplynulých 13 let vybráno 25,3 milionů korun, které podporují výzkum rakoviny 
v Čechách a na Moravě. V letošním roce v Holešově bylo vybráno 9.260,- Kč, z čehož 
polovinu věnoval Městský úřad a členové „Koalice pro Holešov“. Trať vedla Smetanovými 
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sady a zvládlo ji 114 účastníků od batolat až po seniory. Při startu bylo možno nechat si 
změřit krevní tlak, za což patří poděkování místní skupině Českého červeného kříže. 
 
 
Sportovní klub policie Holešov 
 
Předsedou SKP Holešov je JUDr. Vlastislav Pacík a skládá se z 11 oddílů. K 31. 12. 2006 měl 
celkem 326 členů, z toho bylo dospělých 256 (mužů 203, žen 53) a mládeže 70 (dorostenců 
17, dorostenek 8, žáků 34 a žaček 11). 

 
 
1) Atletika – předseda Mgr. Svatava Ságnerová 
K 31. 12. 2006 měl celkem 15 členů, z toho bylo dospělých 9 (mužů 5, žen 4) a mládeže 6 
(dorostenců 6,  žáků 0.) 
 
2) Judo –  předseda – Ing. Ludvík Urban 
K 31. 12. 2006 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 6 (mužů 6, žen 0) a mládeže 22 
(dorostenců 1,  žáků 21.) 
 
3) Kulturistika  –  předseda – JUDr. Antonín Krulikovský  
K 31. 12. 2006 měl celkem 17 členů, z toho bylo dospělých 17 (mužů 16, žen 1) a mládeže 0 
(dorostenců 0,  žáků .) 
 
4) Lyžování – předseda Mgr. Pavel Kubíček 
K 31. 12. 2006 měl celkem 10 členů, z toho bylo dospělých 10 (mužů 9, žen 1) a mládeže 0 
(dorostenců 0,  žáků 0.) 
 
5) Tenis –  předseda Ing. Miroslav Páleník 
K 31. 12. 2006 měl celkem 22 členů, z toho bylo dospělých 14 (mužů 14, žen 0) a mládeže 8 
(dorostenců 0,  žáků 8.) 
 
6) Volejbal –  předseda Mgr. Ivo Janečka 
K 31. 12. 2006 měl celkem 57 členů, z toho bylo dospělých 45 (mužů 45, žen 0) a mládeže 12 
(dorostenců 10,  žáků 2.) 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Muži "A" – II. liga 6. místo z 10 účastníků 
Muži "B" - Okresní přebor I. třídy 3. místo z  8  účastníků 
Kadeti - Okresní přebor (druzí ze dvou účastníků) 
 
7) Vzpírání –  účast: II. liga mužů, Liga juniorek, postupové soutěže na ME a MS veteránů, 
ČSV. Předseda: Mgr. Pavel Válek 
K 31. 12. 2006 měl celkem 16 členů, z toho bylo dospělých 8 (mužů 7, žen 1) a mládeže 8 
(dorostenců 5,  žáků 3.) 
 
8) Rekreační sport – účast: Vysokohorská, pěší, cyklo, lyžařská – turistika, poznávací 
zájezdy. Předseda – Miroslav Koumar 
K 31. 12. 2006 měl celkem 74 členů, z toho bylo dospělých 68 (mužů 31, žen 37) a mládeže 6 
(dorostenců 2,  žáků 4.) 
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9) Střelectví – účast – Český střelecký svaz, systém soutěží svazu. Předseda – JUDr. Jozef 
Tóth. 
K 31. 12. 2006 měl celkem 26 členů, z toho bylo dospělých 26 (mužů 26, žen 0) a mládeže 0 
(dorostenců 0,  žáků 0.) 
 
10) Nohejbal – účast – Krajský přebor Zlínského kraje – muži, turnaje, Nohejbalový svaz. 
Předseda Mgr. Vladimír Drápal. 
K 31. 12. 2006 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 22 (mužů 22, žen 0) a mládeže 6 
(dorostenců 0,  žáků 6.) 
 
11) Aikido – účast – Česká asociace aikida, nesoutěžní. Předseda – Radek Spáčil 
K 31. 12. 2006 měl celkem 33 členů, z toho bylo dospělých 31 (mužů 22, žen 9) a mládeže 2 
(dorostenců 1,  žáků 1.) 
 
SKP se řídí především plánem akcí služebních přeborů a přeborů UNITOP (SKP/PSK) 
 
 
Spojené fotbalové kluby Holešov (SFK Holešov) 
 
K 31. 12. 2006 měl celkem 323 členů, z toho bylo dospělých 241 (mužů 237, žen 4) a 
mládeže 82 (dorostenců 46,  žáků 36.),  Předsedou je Ctirad Otta.  
Místopředsedou je Mgr. Rudolf Fuksa. 
Mistrovská utkání i tréninky probíhají na fotbalových hřištích na Střelnici a ve Všetulích.  
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Muži "A" - Krajská přebor (7. místo z 16 účastníků) 
Muži "B" – Krajská soutěž I. B třídy (8. místo z 14 účastníků) 
Starší dorost - Krajský přebor (6. místo z 13 účastníků) 
Mladší dorost – Krajský přebor (6. místo z 13 účastníků) 
Starší žáci – Krajský přebor (14. místo z 14 účastníků) 
Mladší žáci – Krajský přebor (14. místo z 14 účastníků) 
 
 
Dívčí fotbalový klub Holešov (DFK Holešov) 
 
Předseda klubu je Ing. Jana Doleželová. Mistrovská utkání i tréninky probíhají na fotbalovém 
hřišti v Tučapích. 
K 31. 12. 2006 měl celkem 149 členů, z toho bylo dospělých 77 (mužů 17, žen 60) a mládeže 
72 (dorostenců 27,  žáků 45.) 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Ženy - Moravskoslezská liga žen (1. místo z 11 účastníků, postup díky dodatečné kvalifikaci) 
Žačky - Okresní přebor mladších žáků - (1. místo ze 7 účastníků) 
Velkým úspěchem této sezóny je vznik družstva žaček, jejich krásné umístění a také postup 
do nejvyšší soutěže ženské kopané, tedy do 1. ligy. 
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Fotbalový klub Holešovské holky 
 
K 31. 12. 2006 měl celkem 32 členů, z toho bylo dospělých 25 (mužů 8, žen 17) a mládeže 7 
(dorostenců 5,  žáků 2.) Předsedou klubu je Jan Bukovjan. Tento klub vznikl v první polovině 
roku 2006 jako zcela nový sportovní klub v Holešově. Fakticky se však vyčlenil z DFK 
Holešov a v sezóně 2006/07 začal místo DFK hrát 1. ligu (což je nejvyšší soutěž žen). 
 
 
TJ Sokol Tučapy  
 
Předsedou klubu je. Zaměřuje se na mužskou kopanou. Trenérem oddílu je Milan Křepelka. 
Konečné výsledky družstva v sezóně 2005/06: Muži - okresní přebor III. třídy. 
 
 
Florbalový klub Holešov (FBC Holešov) 
 
Předsedou klubu je Ing. Oldřich Mikeška. Mistrovská utkání a tréninky probíhají ve sportovní 
hale u 1. Základní školy a v tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2006 měl celkem 351 členů, z toho bylo dospělých 262 (mužů 188, žen 74) a 
mládeže 89 (dorostenců 40,  žáků 49.) 
 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Muži - Jihomoravská liga mužů (2. místo ze 13 účastníků - postup) 
Junioři - Jihomoravská liga juniorů (4. místo z 9 účastníků) 
Starší žáci - Jihomoravská liga starších žáků (2. místo z 6 účastníků) 
Mladší žáci - Jihomoravská liga mladších žáků  (7. místo ze 7 účastníků) 
Velkým úspěchem této sezóny je postup mužů do 2. celostátní ligy. 
 
 
MGC Holešov 
 
Zaměřuje se na dráhový golf. Reprezentace města na oblastní i celostátní úrovni (2 hráči 
v širším reprezentačním kádru). Prezident klubu Ing. Radek Doležel. Mistrovská utkání a 
tréninky probíhají na minigolfovém hřišti na Palackého ulici (areál bývalého letního kina). 
K 31. 12. 2006 měl celkem 76 členů, z toho bylo dospělých 55 (mužů 27, žen 28) a mládeže 
21 (dorostenců 6,  žáků 15). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Smíšené družstvo „A“ – I. liga Morava (1. místo z 6 účastníků – postup do Extraligy) 
Smíšené družstvo „B“ -  II. liga Morava – jih (6. místo z 11 účastníků) 
Družstvo juniorů  -  I. liga Morava (1. místo z 6 účastníků – postup do Extraligy) 
Družstvo žáků – I. liga Morava (3. místo z 5 účastníků) 
Družstvo žen – I. liga Morava (5. místo z 5 účastníků) 
Velkými úspěchy jsou bezesporu postupy smíšeného družstva „A“ a juniorů do extralig, tedy 
do nejvyšších kategorií soutěží. 
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Tenisový klub Holešov 
 
Předsedou klubu je PaedDr. Zdeněk Janalík. Mistrovská utkání a tréninky probíhají na 
tenisovém areálu na Střelnici. V roce 2006 čekala klub řada oprav areálu. Výměna oken na 
hlavní budově, zabudování nádrže na vodu a další drobné práce na údržbě areálu. 
K 31. 12. 2006 měl celkem 189 členů, z toho bylo dospělých 157 (mužů 110, žen 47) a 
mládeže 32 (dorostenců 13,  žáků 19.) 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Dospělí: jihomoravská oblast IV. třída - 5. místo 
Starší žactvo: jihomoravská oblast III. třída - 3. místo 
 
 
Šachový klub Holešov (Šachový oddíl při MKS Holešov) 
 
Sportoviště: budova kina "Svět". Předsedou je Ondřej Piskač.  
K 31. 12. 2006 měl celkem 31 členů, z toho bylo dospělých 31 (mužů 31, žen 0) a mládeže 0 
(dorostenců 0,  žáků 0.) 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Muži "A" - II. liga (7. místo z 12 účastníků)  
Muži "B" - Krajský přebor západ (2. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" – Regionální přebor II. třídy (2. místo z 12 účastníků - postup) 
Muži "D" – Regionální přebor II. třídy (7. místo z 12 účastníků) 
Úspěchem je udržení družstva „A“ ve II. lize (v minulé sezóně 2004/05 vyhráli krajský 
přebor), postup družstva „B“ do krajského přeboru (restrukturalizace od sezóny 2006/07, kdy 
bude jen jeden krajský přebor, zatímco krajská soutěž bude mít skupiny „A“ a „B“), postup 
družstva „C“ do regionálního přeboru I. třídy.   
 
 
KST Holešov  (Klub stolního tenisu Holešov) 
 
Mistrovské zápasy i tréninky probíhají v tělocvičně TYMY ve Všetulích.  Předsedou klubu je 
Zdeněk Matela. 
K 31. 12. 2006 měl celkem 41 členů, z toho bylo dospělých 28 (mužů 27, žen 1) a mládeže 13 
(dorostenců 2,  žáků 11.) 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
Muži - Krajská soutěž I. třídy (1. místo z 12 účastníků – postup do divize) 
Žáci - Okresní žákovská liga (7. místo ze 7 účastníků) 
Úspěchem této sezóny je postup mužů do divize a také založení družstva žáků. 
 
 
KST Koli čín (Klub stolního tenisu Količín) 
 
Jednatelkou klubu je Alena Švendová. Sportoviště: sál hostince U Tří lip v Količíně. 
K 31. 12. 2006 měl celkem 30 členů, z toho bylo dospělých 30 (mužů 26, žen 4) a mládeže 0 
(dorostenců 0,  žáků 0.) 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2005/06: 
“A” Krajská soutěž II. třídy - sestup 
“B” Okresní přebor I. třídy - 6. místo 
“C” Okresní přebor II. třídy - 7. místo 
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KST Količín se před začátkem této sezóny sloučil s KST MěÚ Kroměříž, aby se pokusil 
udržet krajskou soutěž II. třídy (v loňské sezóně 2004/05 vyhrál Okresní soutěž I. třídy a 
postoupil), což se mu nepodařilo. 
 
 
Drásal Team Holešov 
 
Občanské sdružení Drásal Team Holešov má evidováno 65 členů z toho v závodním týmu 
jezdí 19 členů. Předseda Ing. Jaroslav Bachner. 
Úspěchy jezdců: 
Patrik Bartík: Okolo ČR, 1 200 km – 3. místo. 

24 hodin Újezd u Brna – 1. místo 
Zuzana Mrázková: Mistrovství střední Evropy – 6. místo 

Drásal – 4. místo 
Kolo pro život – 2. - 6. místo 

Michal Dědič: Absolutně 6. místo v seriálu Pells cup 
Petr Kučara: 10. místo na Mistrovství světa v terénním triatlonu, na Havaji, ostrov Maui 

104. místo na MS v dlouhém triatlonu, Havai 
12. místo na kvalifikačním závodě série Ironman ve Švýcarsku 
6. místo na Mistrovství ČR v terénním triatlonu 

13. ročník Bikemaraton Drásal se uskutečnil 1. 7. 2006 sportovci měli blátivý terén a oblačno. 
Tento závod je zařazen do seriálu České spořitelny „Kolo pro život“. 
 
 
 
Orelská  jednota  Holešov 
V neděli 6. srpna 2006 zemřel ve věku 77 let br. František Gába, starosta Orelské jednoty 
Holešov. Br. František Gába v útlém dětství obdržel vzácný dar pravého orelství, který v něm 
povzbuzoval poválečný vzdělavatel Orla v Holešově P. Vojtěch Rygal. V roce 1968 nechyběl 
při pokusu o druhou obnovu činnosti Orla, který se však nepodařil. Pan Gába se zapojil 
alespoň do tělovýchovné činnosti, hlavně v oddílu stolního tenisu a lehké atletiky. V roce 
1989 se zapojil aktivně do pořadí již třetí obnovy činnosti Orla. Organizoval celou řadu 
sportovních a kulturních akcí, z nichž jmenujme alespoň např. memoriály P. Vojtěcha Rygala 
ve stolním tenisu, literární pásma a besedy s významnými osobnostmi kulturního a 
duchovního života. Když se pro vysoký věk a nemoc vzdal funkce starosty Orla v Holešově 
br. Karel Rafaja, nastoupil br. Gába na jeho místo a věnoval se také rozvoji orelské činnosti 
v župě Antonína Urbana. Zásluhou br. Gáby se také podařilo úspěšně dokončit první etapu 
rekonstrukce Orelského hřiště, na kterém byly budovány tenisové kurty s umělým povrchem. 
 
 
Sport a relaxace v Holešově: 
 
Bowling Club, Koupaliště zámecká obora, Sport Centrum, Fitness Club, Miniatur Golf, Skate 
park, Sportovní stadion, Sportovní hala (horolezecká stěna), Fotbalová hřiště, Tenisové kurty, 
Hřiště házené, Sokol, Sportovní Klub Policie, Paintball areál Žopy u Holešova, Petanguové 
hřiště, Všetuly TyMy centrum, Krytý bazén v Holešově, Posilovny, Sauny a masáže, Squash 
centrum… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDRAVOTNICTVÍ 
 
 
A SOCIÁLNÍ 

 

 
OBLAST 
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X. Zdravotnictví a sociální oblast 
 
 
 
1. Zdravotnictví 
 
 

Od ledna 2006 byl po rekonstrukci budovy zahájen plný provoz na poliklinice 
v Holešově. Město tak zajistilo svým občanům důstojné podmínky odpovídající moderním 
požadavkům v poskytování zdravotní péče. V nových ordinacích zajišťovalo péči o občany již 
6 praktických lékařů pro dospělé. V přízemí budovy byl soustředěn provoz rtg a sonograf, 
dále biochemická laboratoř. Většina odborných lékařů využila nabídky města na možnost 
pronájmu prostor pro své ordinace – chirurgie, interna, neurologie, oční, ortopede, urologie, 
cévní chirurgie, kardiologie, klinický psycholog, dětská psychiatrie a logopedie i ordinace 3 
zubních lékařů. V budově získala prostory i Všeobecná zdravotní pojišťovna i Revírní 
bratrská pokladna. 
 
Ordinace nebo ambulance v Holešově: 
Praktického lékaře pro děti a dorost, Praktického zubního lékaře, Gynekologie, Ordinace 
TRN, Ušní, nosní, krční ambulance, Hematologie, Diabetologie,  Privátní dermatovenerolo-
gická ambulance, Neurologie, Revmatologie a Onkologická ordinace 
 
Lékárny v Holešově : 
Lékárna Pod věží, s. r. o. nám. Dr. E. Beneše 
Lékárna Holešov ulice Palackého 
Lékárna Atamana, s. r. o. ulice Sušilova 
 
 
 
 
2. Sociální oblast a nezaměstnanost 
 
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

Rok 2006 byl rokem příprav na přijetí nových zákonů v sociální oblasti od 1. 1. 2007, 
které zásadním způsobem změní dosavadní systém sociální péče fungující od 80 tých let i 
systém poskytování sociálních dávek. Sociální péče a sociální služby jsou určeny lidem, kteří 
se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. 
Dle nového zákona budou dřívější povinnosti státu při poskytování sociálních služeb 
přeneseny na územní samosprávné celky, což bude organizačně i finančně velmi náročné. 
Rada města Holešova na svém zasedání dne 29. 6. 2006 schválila zahájení procesu 
komunitního plánování sociálních služeb na území města Holešova. Jmenovala tzv. triádu 
(zástupce zadavatelů – město Holešov, poskytovatelů - Charita a jejich uživatelů – obyvatel 
Domu s pečovatelskou službou). 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracoval „Anketu“ pro širokou veřejnost, která měla 
prověřit spokojenost občanů s dosavadními soc. službami, jejich dostupnost, kvalitu a další 
potřeby. Anketa vyšla ve vydání regionálního tisku Holešovsko dne 20. 7. 2006, byla 
zveřejněna na webových stránkách města Holešova a byla distribuována s publikací  
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„Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí“, kterou také připravil 
kolektiv pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov. 
 
Úsek péče o těžce zdravotně postižené občany evidoval k 31. 12. 2006 celkem 1208 držitelů 
průkazů pro zdravotně postižené občany. V průběhu roku bylo vyřízeno 940 žádostí občanů o 
mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - z toho 731 žádostí o příspěvek na 
provoz motorového vozidla, 25 žádostí na zakoupení motorového vozidla, 12.ti občanům byl 
poskytnut příspěvek na opatření zvláštní pomůcky a 6 občanů s těžkými vadami nosného a 
pohybového ústrojí získalo příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu. Celková částka 
vyplacená na těchto dávkách činila 6,782.888,- Kč. 
 
Na úseku péče o staré a invalidní občany bylo vyřízeno 171 nových žádostí. O příspěvek 
při péči o osobu blízkou, z důvodů celodenní péče o rodinného příslušníka bylo vyřízeno 61 
žádostí, o příspěvek v souvislosti s používáním kompenzační pomůcky - většinou se jednalo o 
používání francouzských holí - si požádalo 90 občanů, na provoz telefonní stanice 3 občané a 
na individuální dopravu v souvislosti s dopravováním těžce zdravotně postižených osob bylo 
vyřízeno 15 žádostí. Celkově bylo na těchto uvedených soc. dávkách za rok 2006 vyplaceno 
11,410.634,- Kč. V roce 2006 bylo na základě rozhodnutí odboru soc. věcí umístěno 
v Domově důchodců v Holešově 56 osob, v pořadníku čekatelů na umístění vedeno 148 
dalších žadatelů. V pořadníku na přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou 
v Holešově bylo ke konci roku vedeno 187 občanů, za rok 2006 bylo přijato 19 nových 
žádostí a nově přiděleno bylo 5 uvolněných bytů. 
 
Na úseku péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi  bylo za rok vyplaceno 1358 opakovaných 
dávek sociální péče, 152 jednorázových dávek a 15 dávek formou věcné výpomoci 
(objednávky potravin, otopu, úhrada letních táborů pro děti). Celkově vyplaceno za rok 
5,343.232,-Kč. Sociální pracovnice dávek provedly 210 šetření v rodinách za účelem 
prověření sociální situace rodiny i využití soc. dávek. 
V souvislosti s nezaměstnaností občanů, která v roce 2006 činila na Holešovsku 7,81 %, byla 
na úseku péče o nezaměstnané poskytnuta pomoc formou opakované i jednorázové sociální 
dávky 721 občanům. Na těchto dávkách bylo za rok vyplaceno 12,181.475,- Kč. 
Minimální mzda v roce 2006 činila 7.955,-Kč. 
 
Na úseku sociálně-právní ochrany dětí bylo sledováno 309 případů rodin s dětmi. V roce 
2006 bylo umístěno v ústavním zařízení z důvodů soudního nařízení ústavní výchovy 1 dítě a 
celkový počet dětí umístěných mimo rodinu tak činil 10, z toho 2 děti ve výchovném zařízení 
pro závažné poruchy chování. Pracovnice úseku tyto děti v domovech pravidelně 
navštěvovaly, provedly během roku 21 návštěv. V rámci soudního dohledu, z důvodů 
nedostatečné péče rodičů, bylo sledováno 31 dětí u 2 dětí byl nařízen dohled obce. V seznamu 
žadatelů o adopci dětí a pěstounskou péči vedeno 6 žadatelů, 4 děti byly předány do péče 
pěstounů, 1 dítě k osvojení. 
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Domov důchodců Holešov - Příční ulice 
Po nedávném odvolání ředitele Domova důchodců v Holešově z funkce (Milan Míček) 

bylo třeba vybrat z možných kandidátů nového vedoucího pracovníka pro tuto organizaci. 
Nastupující ředitelkou tak na základě výběrového řízení jmenovala Rada města Holešova na 
svém zasedání 1. června 2006 Mgr. Ivanu Bozděchovou. Ta nastupuje na místo ředitele této 
příspěvkové organizace města s účinností od 1. srpna 2006. Bydlí v Holešově a ředitelování jí 
však není cizí, protože již několik let působila na pozici ředitelky Střední odborné školy 
v Holešově na Pivovarské ulici. 

Domov poskytuje sociální péči a sociální služby pro seniory, nebo pro zdravotně 
postižené občany, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu potřebují komplexní péči včetně 
bydlení, stravování, služeb. Toto zařízení je umístěno v sedmipatrové, částečně bezbariérové 
budově. Domov poskytuje celoroční pobyt 180 obyvatelům (starobním či plně invalidním 
důchodcům) s různým stupněm soběstačnosti. Pravidelně navštěvuje domov psychiatr a zubní 
lékařka. 
 
 
Dům s pečovatelskou službou – Tyršova ulice 

V domě se nachází 18 malometrážních bytů. V domě není výtah, proto jsou byty 
pronajímány starším a invalidním občanům, kteří zatím nepotřebují bezbariérové bydlení. 
Dům je určen pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního, invalidního 
důchodu, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nejsou již zcela schopni si zajišťovat 
svou domácnost a osobní potřeby, ale ještě nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči. 
 
Veškeré domy s pečovatelskou službou v Holešově jsou poskytovány ve stejnou pracovní 
dobu, tedy od 6:30 do 15:00 hodin a vedoucí pracovnicí pečovatelské služby je Zdeňka 
Veverková. Město Holešov je zřizovatelem Domova důchodců i všech domů s pečovatelskou 
službou. 
 
Dům s pečovatelskou službou – Havlíčkova 

V domě se nachází 12 malometrážních bytů. V domě je vybudován výtah, ale objekt 
není zcela bezbariérový. Není zde proto vhodné ubytování osob s větším postižením 
pohybového aparátu nebo pro vozíčkáře. 

Na stejné ulici Havlíčkova sídlí další Dům s pečovatelskou službou. Tady je 13 
malometrážních bytů. Parametry se shodují s předchozím domem. 
 
Dům s pečovatelskou službou – Novosady 

V domě se nachází 48 bytů. V přízemí jsou 3 byty pro vozíčkáře s vnitřním 
vybavením. Budova má bezbariérový přístup i okolí, celý objekt je řešen pro potřeby méně 
mobilních osob. Tento dům je vhodný pro osoby v důchodovém věku a osoby zdravotně 
postižené. 
 
 
Charita Holešov 

Ředitelka Charity Eva Janalíková. Pro všechny zájemce o činnost Charity Holešov byl 
připraven Den otevřených dveří. Ten proběhl na všech pracovištích Charity - hlavním sídle na 
nám. Svobody i na pracovišti chráněných dílen na nám. sv. Anny. V sobotu 9. září si tak 
mohli příchozí i zájemci o chod této významné humanitární organizace prohlédnout všechny 
prostory. Charita Holešov je provozovatelem pečovatelské, ošetřovatelské a souvisejících 
služeb v našem regionu, provozuje azylový pokoj, denní stacionář pro důchodce a je 
významným organizátorem mnoha sbírek a dalších humanitárních akcí. Kromě toho 
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provozuje chráněné dílny na nám. sv. Anny, které jsou pod vedením fundovaných pracovnic 
schopny plnit i vysoké nároky na tvorbu kvalitní konfekce či modelů. 

Pro zaměstnance Charity a jejich rodinné příslušníky bylo ve stejný den připraveno 
poděkování za náročnou práci v podobě setkání v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a 
společné posezení i s programem pro děti ve farní zahradě. 
 
 
 
 
Nezaměstnanost 
 
Nezaměstnanost v mikroregionech okresu Kroměříž – Holešovsko – stav k 31. 12. 2006 
 
Počet uchazečů o zaměstnání 901        
Míra nezaměstnanosti (v %) 7,81        
Počet absolventů škol a mladistvých v evidenci  88 tj. 9,77 % z celkového  počtu uchazečů 
Počet uchazečů s evidencí delší než 6 měsíců 467 tj. 51,83 % z celkového  počtu uchazečů 
Počet volných pracovních míst 229        
 
 
Nejčetnější profese mezi nezaměstnanými 

Počet Profese         
68 prodavač         
57 administrativní pracovník     
33 uklízečka         
33 referent administrativy     
27 zedník         
26 kuchař         
22 řidič os. a malých dováv. automobilů 
20 číšník, servírka       
17 zámečník, nástrojař       
16 šička, švadlena oděvní konfekce   
14 vrátný         
13 dělník potravinářské výroby    
12 mechanik a opravář motorových vozidel 
11 krejčí           

 
 
Nejčetnější obory mezi absolventy   
Počet Obor             

11 Ekonomika a podnikání       
7 Provoz obchodu         
6 Podnikání v oborech       
6 Kuchař, kuchařské práce       
4 Truhlář, truhlářské práce       
3 Strojírenská výroba         
3 Hotelnictví a turismus       
3 Krejčí, krejčovské práce      
3 Sociální činnost        
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Struktura uchazečů podle vzdělání   
Vzdělání         Vše Abs. 
Základní + praktická škola     219 * 
Nižší střední odborné     27 7 
Střední odborné (vyučen)     397 20 
S nebo SO bez maturity a vyučení   2 * 
ÚSV           30 1 
ÚSO (vyučení s maturitou)     48 19 
ÚSO s maturitou (bez vyučení)   144 28 
Vyšší odborné       9 3 
Bakalářské         5 3 
Vysokoškolské       21 3 
 
 
Nejžádanější profese (volná místa)     
Počet Profese       Počet Profese   
9 řidič nákladního automobilu 6 prodavač   
8 svrškař       5 zedník   
6 impregnátor a úpravář dřeva 4 tesař a truhlář 
6 pekař          4 technik   
Zpracovala : Bc. Kamila Zahradníčková, analytik ÚP v Kroměříži 
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XI. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A STATISTIKA 
 
 
Demografický vývoj 
 

Stav počtů obyvatel k 31. 12. 2006  
 
Město Holešov                     8 169 obyvatel 
Všetuly                                 2 188 obyvatel 
Dobrotice                                 447 obyvatel 
Količín                                     370 obyvatel 
Tučapy                                     448 obyvatel 
Žopy                                        528 obyvatel 
 
Demografický vývoj Holešova v roce 2006 
 
Narození : Holešov  108,  Dobrotice  3,  Količín  3,  Tučapy  3,  Žopy  6 dětí 
 
Úmrtí :  Holešov  144,  Dobrotice  1,  Količín  4,  Tučapy  7,  Žopy  6 obyvatel 
 
Odhlášení : Holešov  201,  Dobrotice  8,  Količín  3,  Tučapy  6,  Žopy  11 obyvatel 
 
Přihlášení : Holešov  185,  Dobrotice  5,  Količín  7,  Tučapy  4,  Žopy  11 obyvatel 
 
 
Nejčastěji použitá jména dětí za rok 2006 
 
Chlapecká jména : Jakub, Jan, Tomáš, Ondřej, Lukáš, David, Vojtěch, Adam, Martin a Matěj 
Dívčí jména : Tereza, Adéla, Kateřina, Natálie, Anna, Eliška, Karolína, Kristýna, Veronika 
 a Lucie 
 

Na území Holešova žijí i obyvatelé s cizí státní příslušností, jsou to občané např. ze: 
Slovenské republiky, Ukrajiny, Vietnamu, Polska a Mongolska. Žijí tady i cizinci s jinou 
státní příslušností, ale není to v takové míře jako výše zmínění občané. 
 
Matrika: 
Počet matričních zápisů 
Sňatky 71 
- církevních 17 
- s cizincem 5 
- mimo úředně (na zahradě) 3 
Úmrtí 76 
Přiznání otcovství 39 
Změn příjmení 5 
Žádost o výpis z rejstříku trestů 345 
Vydáno potvrzení o státním občanství 171 
 
Podatelna: Evidence: 
Přijatá pošta za rok 2006 28 400 kusů Počet registrovaných psů za rok 2006 1 076 
Počet registrovaných hracích automatů 98 


