
 
 
 
 
 

KRONIKA   M ĚSTA 
 

HOLEŠOVA 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                                           ___________________ 
  starosta města                                                                              kronikář města   
  
 PaedDr. Zdeněk Janalík                                                            Jiřina Šašková 
 
 
 
 
 
 
 

Kronika byla schválena Radou města Holešova dne 23. 11. 2009



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kronika města Holešova 2007 
 
Většinu podkladů pro tuto kroniku poskytla Jiřina Šašková (kronikářka města od 1. 1. 2007), 
kroniku doplnil a uspořádal dle dřívějších kronik odbor školství a kultury Městského úřadu 
Holešov.  
 
Kronika města Holešova 2007 je vyvázána ve třech výtiscích, 
jeden z nich je uložen ve Státním okresním archivu Kroměříž, 
druhý výtisk je v regionálním oddělení Městské knihovny Holešov a 
třetí výtisk je uložen na odboru školství a kultury Městského úřadu Holešov. 
 
 
 
 
 
 
Tato kniha obsahuje 100 stran, tj. slovy sto stran. 
 
 



3 

Kronika m ěsta Holešova za rok 2007 
 
 

Obsah 
 

ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 4 

I.  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V HOLEŠOV Ě V ROCE 2007 ..................................................................... 5 

II.  MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD A ORGANIZACE ...................................................................................... 9 

1. VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA V ROCE 2007 ...................................................................................................... 9 
2. TAJEMNÍK, SEKRETÁŘKA, VEDOUCÍ ODBORŮ A PRACOVNÍCI MIMO ODBORŮ MĚÚ HOLEŠOV .................. 10 
3. ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ NEBO ZAKLÁDANÉ MĚSTEM HOLEŠOV ............................................................ 12 
4. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 2007 ....................................................................................... 14 

5. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY M ĚSTA HOLEŠOVA 2007 .......................................................................... 16 
6. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY 2007 .............................................................................................................. 17 
7. ZASEDÁNÍ MIKROREGIONU ...................................................................................................................... 21 
8. ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE HOLEŠOV ..................................................................................................... 22 

9. ČTRNÁCTIDENÍK HOLEŠOVSKO, MÍSTNÍ ROZHLAS A REGIONÁLNÍ PUBLIKACE ......................................... 23 

10. OCENĚNÍ OBČANŮ MĚSTA HOLEŠOVA ..................................................................................................... 24 

11. ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007 .............................................................................................................. 25 
12. MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE ..................................................................................................................... 27 
13. DRUŽEBNÍ VZTAHY .................................................................................................................................. 29 

III.  POČASÍ A ZEM ĚDĚLSTVÍ ............................................................................................................... 31 

IV.  PODNIKÁNÍ, OBCHOD A STAVEBNICTVÍ .................. ................................................................ 35 

1. VYBRANÉ PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V HOLEŠOVĚ ............................................................................... 35 

2. SOUPISY DALŠÍCH PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ V HOLEŠOVĚ .............................................................. 38 

V. STÁTNÍ, BANKOVNÍ A OSTATNÍ INSTITUCE .............. ................................................................... 45 

VI.  SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE ........................................................................................... 50 

VII.  ŠKOLSTVÍ ............................................................................................................................................ 58 

1. MĚSTSKÉ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ...................................................................................... 58 

2. JINÉ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HOLEŠOVĚ ......................................................................... 63 

VIII.  KULTURA A CÍRKVE........................................................................................................................ 68 

1. KULTURA ................................................................................................................................................ 68 

2. AKCE ....................................................................................................................................................... 70 

3. PAMÁTKY  ................................................................................................................................................ 74 

4. CÍRKVE .................................................................................................................................................... 78 

IX.  TĚLOVÝCHOVA A SPORT .............................................................................................................. 82 

X. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST ................... ...................................................................... 92 

1. ZDRAVOTNICTVÍ  ...................................................................................................................................... 92 

2. SOCIÁLNÍ OBLAST A NEZAMĚSTNANOST .................................................................................................. 94 

XI. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A STATISTIKA ............... ......................................................................... 100 

 
 



4 

Úvod 
 
 
 
Rok 2007 přinesl několik zásadních změn. Od 1. 1. 2007 například nabyl účinnosti nový 
zákoník práce, který nahradil starý mnohokrát novelizovaný z roku 1965, nebo zákon o 
sociálních službách. Od stejného data se začalo na českých dálnicích a rychlostních silnicích 
vybírat u vozidel od 12 tun mýto. 

 
Občané České republiky i města Holešova, hlavně sociálně slabší vrstvy a důchodci, se bojí 
velkého zdražení. Potraviny, elektřina, plyn, vodné a stočné, nájemné, poštovné, doprava. 
Nejvíce však kritizují zavedení plateb - regulačních poplatků - ve zdravotnictví, které se 
začnou platit od 1. 1. 2008. 
 
Občanům města Holešova chybí městská hromadná doprava i kulturní stánek na úrovni a dále 
více volnočasových aktivit pro dospívající mládež a nové obchody ve Všetulích.  
 
K nejvýznamnějším skutečnostem, které ovlivní v krátké budoucnosti život Holešova jistě 
patří výstavba velké průmyslové zóny, napojení Holešova na rychlostní komunikaci R49 a 
vybudování jihovýchodního obchvatu města. 
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I. Významné události v Holešově v roce 2007 
 
 
 
Celá řada významných událostí provázela rok 2007 na Holešovsku. Vedle rozsáhlých 
investičních akcí typu rekonstrukce zámku či stavby kruhové křižovatky na rozhraní 
Bezručovy, Očadlíkovy a Masarykovy ulice, navštívilo Holešov několik významných 
osobností veřejného života. Jejich pobyt neměl pouze formální a zdvořilostní charakter, ale 
v rámci těchto návštěv řešily s představiteli města okolnosti dalšího rozvoje města a regionu.  
 
15. 3. 2007 navštívil Holešov prezident republiky ČR Václav Klaus s chotí Livií. 
V novodobé historii věc nevídaná. V bezmála devadesátiletém trvání československého a 
následně českého státu se stal teprve třetím mužem, který v roli hlavy státu do Holešova 
přijel. Před ním město hostilo pouze v roce 1970 Ludvíka Svobodu a v roce 1928 Tomáše G. 
Masaryka. Prezidentská kolona dorazila krátce po jedenácté hodině přímo ze Sv. Hostýna. 
V Holešově prezidentský pár přivítal starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík s manželkou. Na 
pódium umístěném před městskou kašnou pak vystoupili společně s hejtmanem Zlínského 
kraje Liborem Lukášem a jeho chotí. Rozhodující část setkání Václava Klause s občany 
tvořily otázky přítomných občanů, na které prezident a jeho manželka odpovídali. Prezident 
také řekl, že v Holešově byla největší účast občanů. Podobně jako v jiných městech na 
východní Moravě nechyběl ani v Holešově přípitek slivovicí. Starosta města předal 
prezidentskému páru dary a upomínkové předměty. Zástupci Mikroregionu dar - láhev 
slivovice. Zájem o osobu prezidenta potvrdila i následující autogramiáda, která se uskutečnila 
bezprostředně po setkání s občany v budově informačního centra. Odtud odjela prezidentská 
kolona do židovské synagogy, kde vzácnou návštěvu seznámil průvodce Vratislav Brázdil 
s historií židovské komunity v Holešově. Oficiální slavnostní setkání s holešovskou 
samosprávou a také starosty Mikroregionu se uskutečnilo v zámecké sala terreně. Po krátké 
diskuzi s přítomnými obdržel prezidentský pár dary a následně se společně podepsali do 
Pamětní knihy města. V závěru návštěvy v sala terreně si návštěva vyslechla píseň „Život je 
bílý dům“ v podání Kateřiny Machalové a Miroslava Olšiny. Kolem třinácté hodiny odjela 
prezidentská kolona do Kroměříže, kde hlava státu třídenní návštěvu Zlínského kraje 
ukončila. 
                       
Premiér České republiky – předseda vlády Mirek Topolánek, navštívil 29. 6. 2007 
Holešov v rámci své dvoudenní cesty po Zlínském kraji. V Holešově předal vysvědčení 
prvňáčkům na 2. ZŠ Holešov, navštívil budoucí průmyslovou zónu, kde se seznámil s její 
problematikou. 
 
Na krátkou návštěvu Holešova přijel 12. října ministr vnitra a informatiky Ivan Langer.  
Na městském úřadě nejprve společně se starostou města otevřeli tak zvaný Czech Point a 
následně se zúčastnil návštěvy Střední policejní školy ministerstva vnitra, kde byl seznámen 
se vzdělávacími programy a podíval se na ukázku výcviku zásahových jednotek. Czech Point, 
tedy místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Na jednom místě si občan může 
vyřídit za poplatek několik věcí. (Opisy a výpisy údajů, ověřené dokumenty, listiny.) 
V konečné fázi bude mít každý občan možnost učinit podání k většině orgánů a úřadů státní 
správy z jednoho místa, aniž by musel na příslušný úřad fyzicky dojít (ověřené výpisy 
z katastru nemovitostí a obchodního a živnostenského rejstříku). Do budoucna by se měl 
rozsah takto poskytovaných služeb rozšířit o výpis z trestního rejstříku. 
 



6 

Neutěšená sociální situace v holešovské Školní ulici by mohla být do dvou až tří let vyřešena. 
Lidé, kteří bydlí ve zdejší kolonii, by totiž mohli do této doby získat nové bydlení. Se situací 
v holešovské kolonce, kde bydlí převážně Romové, se v pondělí 1. října 2007 přijela do 
Holešova seznámit i ministryn ě pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila 
Stehlíková. Přístup nového vedení města ocenil i terénní pracovník Romů pro Holešov Milan 
Horváth. Ve Školní ulici bylo v 11 domech celkem 66 bytů, jeden dům již radnice zbourala. 
Do jiných bytů již město přestěhovalo 40 občanů. 
 
Folklorně laděným programem s mezinárodní účastí nazvaným Hanácký den vyvrcholily 
v neděli 24. června v zámeckém parku oslavy nazvané Sedm dnů Holešova. 
 
Ideální klimatické podmínky přály 14. ročníku Česká spořitelna Bikemaraton „Holešovský 
Drásal 2007“. 
 
Pestrou programovou mozaiku přinesl na rozhraní července a srpna v pořadí již 7. ročník 
festivalu Týden židovské kultury. 
 
Ještě před svým benefičním koncertem, který se konal 23. září, ocenilo město Holešov za 
vzornou reprezentaci v zahraničí pamětními diplomy členy Holešovského dětského 
pěveckého sboru Moravské děti. 
 
V sobotu 25. srpna svolalo krajně pravicové sdružení Národní korporativismus a Národně 
Vlastenecký svaz demonstraci proti výstavbě radaru. Vzhledem k rozporům mezi 
organizátory sice její svolavatel akci zrušil, přesto do Holešova přijela asi dvacítka příznivců 
tohoto sdružení. Zhruba stejný počet byl i z řad jejich odpůrců, antifašistů. Původně se 
očekávala přítomnost  několika set ultrapravicových aktivistů. Průvod se vydal od nádraží 
k náměstí Dr. E. Beneše. Zhruba stovka policistů a strážníků vše zvládla. Byl předveden 
pouze jeden účastník. 
 
4. května 2007 město Holešov a společenské organizace uctily památku padlých na městském 
hřbitově u Památníku padlých kladením věnců. Slavnostní projev přednesl starosta města 
PaedDr. Zdeněk Janalík. 
 
Zástupci města, společenských organizací i občané si připomněli u pomníku T. G. Masaryka 
89. výročí založení Československa. Slavnostní projev přednesl místostarosta města Mgr. 
Rudolf Seifert. 
 
7. - 9. září 2007 proběhly Dny evropského dědictví. Všechny historické památky v Holešově 
a nejbližším okolí byly zpřístupněny návštěvníkům zdarma. 
 
V roce 2007 byl zbourán další objekt bývalé továrny na ohýbaný nábytek TON (zvaná 
Irisovka) na Palackého ulici. Polovina továrny byla zbourána, o další část neměl nikdo 
zájem, zastaralé vybavení a opravy by stály spoustu finančních prostředků. 
 
29. září 2007 byl odstřelen komín bývalého cukrovaru ve Všetulích. Komín s několika 
dalšími budovami zůstal posledním dokumentem průmyslového rozvoje Všetul třetí třetiny 
19. století. Cukrovar postavil a uvedl k 1. říjnu 1882 do provozu Emanuel Proskowetz ml. 
Patřil ke špičce cukrovarnického průmyslu. A to celých 113 let. Po roce 1999 došlo k útlumu 
výroby –od roku 1996 již cukrovar nevařil.  Likvidaci komína provedla odborná firma a 
jednalo se o klasický způsob odstřelu komína a jeho „položení“ určitým směrem (tentokrát na 
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sever). Systém spočíval v destrukčním „řezu“ ve výšce 12,5 m. Bylo navrtáno 38 vrtů, do 
kterých bylo vloženo asi 18 kg plastické trhaviny Danubit 2. 
 
 
Začaly pravidelné besedy s občany, které pořádá starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík. 
Jedna proběhla 8. října 2007 v Drive Clubu v kině Svět. Přišlo asi padesát občanů, kteří se 
zajímali o aktuální problémy města. Na dotazy a podněty reagoval zejména starosta města, 
přítomni byli také místostarostové Josef Bartošek a Mgr. Rudolf Seifert, dále pak poslanec 
Parlamentu ČR Pavel Svoboda a zastupitel Jaroslav Chmelař. Důležitým tématem pro občany 
byla doprava ve městě (místní), chtějí, aby se znovu rozjela místní doprava, dále jak pracuje 
městská policie, jak jsou čerpány dotace z Evropské unie, dále – proč bylo zrušeno oplocení u 
zámeckého parku atd.     
 
 
Průmyslová zóna u Holešova 
Lidé z Holešova a okolí, kteří mají výhrady k plánované obří průmyslové zóně u Holešova, si 
pozvali ke konzultaci právníky z Ekologického právního servisu (EPS). Ti se lidem 
shromážděným v restauraci Pivovar snažili vysvětlit, že pokud chtějí se svými námitkami 
účinně vstoupit do hry, měli by si založit občanské sdružení.V sále sedělo několik desítek lidí, 
přišel i starosta města Zdeněk Janalík a Jiří Němec, předseda představenstva Industry servis, 
akciovky, kterou založil Zlínský kraj, investor zóny. Jiří Němec také hned od počátku 
založení sdružení zpochybnil. Nejúčinnější řešení je přes politické strany, konstatoval. 
Z pléna se ozývaly k zóně silně kritické hlasy. Zmiňovala se možnost korupce, ohrožení 
prameniště pitné vody, nevratný zábor té nejkvalitnější půdy i sociologická zátěž z přílivu 
tisíce zahraničních dělníků. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MĚSTO, 
 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD 
 
 
A ORGANIZACE  
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II. M ěsto, městský úřad a organizace 
 
 
 
1. Volené orgány města v roce 2007 
 

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 (od 1. 9. 2007 MUDr. 
Ludmila Joklová z ODS, protože JUDr. Jarmila Pokorná na svou funkci rezignovala) 
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 
 
Od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007 
Tajemník:     JUDr. Václav Lang 
Sekretářka úřadu:     Helena Jelínková 
Odbor správní a vnitřních věcí:    Mgr. Zdena Konopecká 
Odbor správy nemovitostí:      Ing. Eva Fryčová (pověřena    

zastupováním vedoucího odboru) 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:   PhDr. Viera Horáková 
Odbor školství, mládeže a sportu:   Mgr. Petr Chvátal 
Odbor kultury:      Mgr. Ilona Augusti (pověřena 

zastupováním vedoucího odboru) 
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 
 
Mimo tyto odbory jsou právník města (Mgr. Jana Kozová), referent zvláštních úkolů (Irena 
Ďuláková – během roku přešla na odbor správní a vnitřních věcí a na její místo nastoupil Ing. 
Petr Kvasnica) a euromanažer (Ing. Ivan Slezák). 
 
30. 4. 2007 schválila Rada města Holešova nový organizační řád Městského úřadu Holešov, 
který nabyl účinnosti 1. 5. 2007. K jeho největším změnám patřilo sloučení odboru kultury a 
odboru školství, mládeže a sportu (odbor kultury se tímto organizačním řádem začlenil pod 
odbor školství, mládeže a sportu, který byl v této souvislosti přejmenován na odbor školství a 
kultury) a vytvoření zcela nového odboru kanceláře starosty, do kterého byli zahrnuti jednak 
pracovníci stojící prozatím mimo odbory (jednalo se o právníka města, euromanažera a 
referenta zvláštních úkolů) a jednak pracovníci působící na jiných odborech (sekretářka 
vedení města a také pracovnice pro přestupky).  
 
Od 1. 5. 2007 do 31. 12. 2007 
Tajemník:     JUDr. Václav Lang 
Odbor kancelář starosty     Mgr. Jana Kozová 
Odbor správní a vnitřních věcí:    Mgr. Zdena Konopecká 

                        Odbor správy nemovitostí:     Ing. Eva Fryčová (pověřena 
zastupováním vedoucího odboru, od 1. 9. 2007 jmenována vedoucím odboru) 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:   PhDr. Viera Horáková 
Odbor školství a kultury:   Mgr. Petr Chvátal 
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 
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Městský úřad Holešov nadále 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 (od 1. 5. 2007 odbor školství a kultury a odbor kancelář 
starosty). 
 
Druhá budova : 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 
Středisko volného času Holešov 
Středisko volného času Všetuly  
(o školách a školských zařízeních více v kapitole VII. Školství) 
Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace (více v kapitole VIII. Kultura a 
církve) 
Centrum pro seniory, příspěvková organizace (více v kapitole X. Zdravotnictví a sociální 
oblast) 
 
 
Zakládané 
 
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o. nám. sv. Anny č.p. 1030: 
Podnik byl založen 13. 2. 1996 městem Holešov, notářským zápisem u notáře v Holešově. 
Předmětem podnikání je: vodoinstalatérství, topenářství, obchodní činnost-nákup zboží za 
účelem jeho dalšího prodeje a prodej, správa nemovitostí, výroba a rozvod tepla, poskytování 
technických služeb, výroba tepelné energie. Činnost podniku je založena státní autorizací 
udělenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, nyní Rozhodnutím o udělení licence 
Energetickým regulačním úřadem. Tepelné hospodářství je členem Ecoenergosvazu České 
republiky. 
Společníci: Město Holešov, obchodní podíl 100 %. 
Personální obsazení: Zdeněk Chudárek, jednatel-ředitel společnosti 
Věra Michálková-prokurista-ekonom 
Dozorčí rada: D.Cymbálník (zemřel 2007), Ing.Ludvík Režný, Karel Nedorostek, Josef Beneš 
Zaměstnanci: Ivana Pařenicová – účetní, Dispečink: Miroslav Brázdil, Miroslav Výpusta, 
Zdeněk Šruc, Karel Maňák. Obsluha kotelen Jaromír Klečka, Josef Květák. Společnost 
provozuje celkem 36 plynových kotelen. Všechny kotelny jsou zmodernizované a plně 
automatizované. Jedná se o kotelny převážně v jednotlivých budovách,dodávka tepla a teplé 
vody je uskutečňována pro celkem 1670 bytů. Dále pak firma zajišťuje teplo a teplou vodu 
pro nebytové prostory-převážně občanskou vybavenost, školy a školky, sídliště, jídelny. 
Historie: 
V 50. letech minulého století byla založena Domovní správa Holešov, která obhospodařovala 
bytový fond města a jejím vedoucím byl JUDr. Břetislav Pokorný. V roce 1956 ho vystřídal 
ve funkci Karel Mrázek až do roku 1966. Po něm nastoupil jako vedoucí Vladimír Sýkora. 
V polovině roku 1967 ho vystřídal Miroslav Žerava. Za jeho vedení se rozrostl počet 
pracovníků na 35. V roce 1978 se Domovní správa integrovala do OPBH (Okresní podnik 
bytového hospodářství) do funkce vedoucího byl jmenován Vítězslav Mrhal. Miroslav Žerava 
převzal v OPBH správu bytových fondů. V roce 1990 k 1.7. byla provedena desintegrace 
OPBH a byl založen městem Holešov Bytový podnik Holešov. Jmenovaným ředitelem byl 
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Vladimír Trnka. V roce 1992 k 1. 12. převzalo město do své správy bytový fond a bytový 
podnik začal provozovat tepelné hospodářství a místní krytý bazén. Do funkce vedoucího 
Bytového podniku byl jmenován Radoslav Oral. V té době činil počet zaměstnanců 51. 
V roce 1996 pak vznikla soukromá firma Tepelné hospodářství spol, s.r.o. a jejím jednatelem 
a ředitelem se stal Radoslav Oral.Místní krytý bazén přešel do pronájmu soukromého 
podnikatele. Od 1. 7. 2006 byl zvolen Radou města Holešova do funkce jednatele – ředitele 
Zdeněk Chudárek. 
 
 
Technické služby Holešov, s.r.o., Květná č.p. 1555. 
Ředitel: Ing. Miroslav Strnad  
Firma založena dne 17. 11. 1999 zápisem u notáře v Holešově. Zápis u Krajského obchodního 
soudu v Brně byl proveden 1. 1. 2000. Firma pracovala do 31. 3. 2000 s příspěvkovou 
organizací Technickými službami Holešova. Vlastní činnost zahájila 1. 4. 2000. Předmět 
podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s odpadky, nakládání s nebezpečnými odpady, 
oprava, údržba a čištění komunikací, chodníků a ploch, terénní úpravy, výsadby a údržba 
zeleně, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,provozování pohřebišť (Grohova 
ul.), silniční motorová doprava nákladní,provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich 
změn a odstraňování, provozování veřejných WC (nám.sv.Anny), sběrný dvůr (Tučapská 
ulice). 
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4. Zasedání městského zastupitelstva 2007 
 
Schůze 12. února 2007 
-   informace starosty města o plnění z minulého jednání 
-   plnění usnesení a plán práce jednotlivých výborů 
-   územní plán-souvisí s novým stavebním zákonem – od 1. 1. 
-   zprávy úseku správy nemovitostí-vyhlášku o prodeji bytů novelizovat 
-   zprávy finančního odboru-rozpočtové opatření-změny v rozpočtu města související se 
změnami zákonů, především sociální péče 
 
Schůze 23. dubna 2007 
-   činnost městské policie a zpráva kontrolního výboru 
-  odkoupení městských pozemků v různých částech města 
-  schválení rozpočtového opatření 
-  rozdělení finančních příspěvků „Akce milion“ 
-  změna zřizovací listiny Domova důchodců v Holešově - nově Centrum pro seniory, 
příspěvková organizace 
-  nový název Ústřední školní jídelna Holešov 
 
Schůze 25. června 2007 
-  schválilo pořízení změny Územního plánu města Holešova na celý areál farmy na 
Bořenovské ulici, spočívající ve změně funkčního využití tohoto areálu na bydlení 
-   schválilo finanční částku ve výši 100.000 Kč holešovskému dětskému pěveckému sboru 
Moravské děti 
                              
Schůze 17. září 2007 
-  schválilo prodej městských pozemků – zahrádky občanů 
-  schválilo úplatné nabytí pozemků včetně porostů v areálu koupaliště u zámku, dále v areálu 
stadionu u zámku, za účelem zřízení veřejného sportoviště 
-    schválilo vydání obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
-  vzalo na vědomí předloženou Územní studii – lokalita Sadová  
-   schválilo pojmenování ulic v lokalitě rodinných domků mezi ulicemi Osvobození, Sadová 
a Bezručova těmito názvy: Jarošova, Drásalova a Plajnerova 
-   schválilo Program regenerace městské památkové zóny v Holešově 
 
Schůze 12. listopadu 2007 
-  schválilo úpravu Zásad pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
-  schválilo zveřejnění záměru prostor „Zámecké restaurace“ 
-  schválilo Kritéria pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na činnost 
z tzv.“Akce milion“ 
-   schválilo zadání Změny č.11 územního plánu města Holešova 
Více než hodinu jednali členové zastupitelstva na svém zasedání  v listopadu 2007 o nabídce 
dvou zahraničních investorů, kteří chtějí koupit holešovský zámek. S několika stránkovým 
materiálem oslovila téměř všechny holešovské zastupitele čechoamerická rodina Balconi, 
která má kořeny v Prostějově. Tohoto zájemce představil místostarosta Josef Bartošek a 
náměstek hejtmana ZK Vojtěch Jurčík. Zástupce rodiny Baconi – Kateřina Zlámalová 
Balconi. Oba zastupitelé argumentovali tím, že město bude mít v budoucnu problémy 
s financováním zámku. Zásadně se proti prodeji vyslovil starosta města PaedDr. Zdeněk 
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Janalík. Proti prodeji byli další zastupitelé – Ing. Ivan Zelinka, Zdeněk Hlobil a Ludmila 
Štaudnerová. V následném hlasování zastupitelé většinou hlasů odmítli o prodeji zámku 
vůbec jednat. Proti prodeji zámku se postavila většina občanů města, členové kulturní komise 
města navrhli Radě města, aby vůbec o dalším prodeji nejednala. 
 
Schůze 10. prosince 2007 
Nové elektronické hlasovací zařízení mělo svou premiéru na posledním zasedání 
holešovského zastupitelstva. Schůze se napříště obejdou bez skrutátorů. Svou vůli nyní 
zastupitelé projeví stisknutím tlačítka, elektronické zařízení vyhodnotí bilanci hlasování a 
zobrazí jej na promítacím plátně. Jsou promítány také i podklady projednávání, mapy, návrhy 
na usnesení. Lépe se budou orientovat i hosté, kteří nemají písemné materiály předem. Díky 
tomuto zařízení ušetří městský úřad statisíce korun. 
-   schválilo nejdůležitější dokument – rozpočet města Holešova na rok 2008 
-   schválilo vydání obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007, kterou stanoví 
školské obvody základních škol zřízených městem Holešov 
-   schválilo Pravidla pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města na nájem tělocvičen 
pro děti a mládež 
-    schválilo vydání obecně závazné vyhlášky města Holešova, kterou se vydává Požární řád 
města Holešova 
-    schválilo zapojení města Holešova do městské úrovně Programu prevence kriminality na 
léta 2008 - 2011 
-    zrušilo pět obecně závazných vyhlášek města Holešova: jedná se o tři vyhlášky z roku 
1995 a 1996 o prodeji bytů ve vlastnictví města, dále o dodatek k vyhlášce o prodeji bytů ve 
vlastnictví města z roku 1997 a také o obecně závaznou vyhlášku z roku 2003, kterou město 
Holešov vydalo řád veřejných pohřebišť. Důvodem ke zrušení byla skutečnost, že na ně  
nejsou v právních předpisech zákonná zmocnění, a tudíž jsou v rozporu se zákonem 
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5. Obecně závazné vyhlášky města Holešova 2007 
 
 
V roce 2007 byly vydány celkem 4 obecně závazné vyhlášky města Holešova. 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2007 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov. 
Návrh na vydání této nové obecně závazné vychází z usnesení Zastupitelstva města Holešova 
ze dne 17. 9. 2007, které rozhodlo o pojmenování třech nových ulic v Holešově (Jarošova, 
Drásalova, Plajnerova).  
Vzhledem k tomu, že tyto tři ulice se nachází mezi ulicemi Bezručova, Sadová a Osvobození, 
které patří do školského obvodu 1. Základní školy Holešov, byly i ulice  Jarošova, Drásalova 
a Plajnerova zahrnuty do školského obvodu 1. Základní školy. 
 
V souvislosti s výše uvedenou změnou se ve vyhlášce upravily i další skutečnosti, které 
vychází ze zkušeností.  
První změnou v tomto směru je zařazení celé ulice Sušilova do školského obvodu 2. Základní 
školy Holešov. V současné době je totiž Sušilova ulice rozdělena do dvou školských obvodů. 
Polovina ulice (hranicí je poliklinika) nacházející se blíže centra města patří pod 2. Základní 
školu a druhá polovina ulice (od polikliniky po ulici Školní) patří do školského obvodu 3. 
Základní školy. Navržená změna vyplývá především z ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde stojí: „Pokud je dítě přijato na jinou než 
spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to 
nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku.“ Rozdělení ulice plnění této zákonné povinnosti zbytečně ztěžuje. Dalším 
důvodem pro tuto změnu je také to, že hranice školského obvodu 2. Základní školy a 
školského obvodu 3. Základní školy tvoří na ulici Palackého až ulice Školní. 
Druhou změnou je zařazení ulice Za Drahou ze školského obvodu 3. Základní školy do 
školského obvodu 2. Základní školy, a to z důvodu, že školský obvod 3. Základní školy tvoří 
západ města Holešova, zatímco školský obvod 2. Základní školy tvoří střed města. 
Třetí a zároveň poslední změnou je přeřazení Smetanových sadů ze školského obvodu 1. 
Základní školy do školského obvodu 2. Základní školy. Toto přeřazení vyplývá též ze 
skutečnosti, že  školský obvod 1. Základní školy tvoří severovýchod až jihovýchod města, 
zatímco školský obvod 2. Základní školy tvoří, jak již bylo uvedeno výše, střed města. 
Všechny navrhované změny posuzovala komise školství dne 17. 10. 2007 a jednoznačně je podpořila.  
 
 
Obecně závažná vyhláška města Holešova č. 2/2007 
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Holešova č. 10 /2003, ve znění vyhlášky 
č.1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2007 
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Holešova 
 
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2007 
kterou se vydává Požární řád města Holešova 
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6. Zasedání městské rady 2007 
 
 
Schůze 8. 1. 2007 
-  jednání s Moravským rybářským svazem MO Holešov-zajištění podkladů k vodoprávnímu 
řízení 
- pronájem plochy městského oplocení podél parkoviště naproti zámku 
- platy ředitelům škol a mateřských škol 
- veřejné osvětlení lokality „Nad Sadovou –I.etapa“ 
- napojení objektu zámku na kotelnu PK 20 Holešov se  sdružením ERDING Brno 
- uzavření smlouvy na kamerový systém města s firmou Bezpečnostní systémy Kroměříž 
- petice občanů týkající se výstavby velkoprodejny LIDL na ul. Osvobození 
 
Schůze 22. 1. 2007   
-  veřejná zakázka „Veřejné osvětlení lokality „Nad Sadovou“- společnost EMKaD, spol. s r. 
o. Holešov 
-  zrušeno usnesení zastupitelstva města ze dne 17. 12. 1992, týkajícího se kaucí při 
přidělování městských bytů 
- jmenovala členy konkursní komise pro konkurs na ředitele 2.Základní školy Holešov 
 
Schůze 5. 2. 2007      
- zahájení pravidelného vysílání městského rozhlasu k nekomerčním sdělením občanům města 
Holešova s účinností od 1. 3. 2007  
-  vypsání výběrové řízení na vypracování zadávací dokumentace na akci “Holešov 
rekonstrukce zámku – I. etapa 
-  vypsání výběrové řízení na akci „Silnice II/490 Holešov-okružní křižovatka – u Billy 
- zveřejnění záměru prodeje městských pozemků v lokalitě „U jatek“ 
- rozpočet nákladů příspěvkovým organizacím města 
- úprava rozpočtu města Holešova 
- schválila umístění znaku města Holešova oddílu orientačního běhu TJ Sokol na oddílovém 
stanu 
 
Schůze 19. 2. 2007    
- činnost organizační složky města Mateřské centrum Srdíčko 
-  schválila rozčlenění drobných investičních akcí 
-  schválila rozpočet příspěvkovým organizacím města – Domov důchodců, MKS Holešov 
- Směrnici města Holešova o přijímání a vyřizování stížností a petic 
 
Schůze 5. 3. 2007       
- projednala žádost o prodeji městských pozemků Ředitelství  silnic a dálnic                  
- schválila užití znaku města Holešova na drobných upomínkových a reklamních dárcích 
společnosti Satturn Holešov 
-  schválila vypsání výběrového řízení na akci „Obnova objektu hvězdárny v areálu zámecké  
zahrady Holešov“ 
-  schválila použití finanční částky ve výši 40.000Kč na pokrytí nákladů spojených 
s návštěvou prezidenta České republiky v Holešově 
-  schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Muzejní a vlastivědné 
společnosti Brno k vydávání Vlastivědného věstníku moravského 
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Schůze 19. 3. 2007      
-  jmenovala s účinností od 1. 4. 2007 do funkce ředitelky 2. Základní školy Holešov Mgr. 
Drahomíru Konvalinkovou,  
-  doporučila Zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
ČR na akci „Napojení objektu zámek na kotelnu PK 20 
- rozhodla jako zadavatel o přidělení veřejné zakázky „Silnice II/ 490 Holešov-okružní 
křižovatka se silnicí III/49011,III/49012 a místní komunikací u supermarketu Billa“ 
společnosti KKS Zlín 
 
Schůze 2. 4. 2007         
-  rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Obnova objektu hvězdárny v areálu zámecké zahrady 
Holešov“ společnosti Rekonstruktiva, Holešov, Sušilova ul. 
- projednala poskytování finančních příspěvků města Holešova v rámci podpory 
společenských, kulturních a sportovních organizací – tzv. „Akce milion“ 
                                         
Schůze 23. 4. 2007        
-  rozhodla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách – Rekonstrukce 1. ZŠ, Holešov-
zámek (statické zajištění objektu), Komunikace-Tovární 
- doporučila Zastupitelstvu města Holešova zřídit osadní výbory v částech obce Dobrotice, 
Količín, Tučapy a Žopy. Dobrotice: předsedkyně Alice Juřicová, Količín: Markéta Habrová, 
Tučapy: Ing. Tomáš Nedbal a Žopy : Luděk Hradil 
- rekonstrukce pavilonu 3. ZŠ Holešov 
- zařadit do rozpočtu města na rok 2008 finanční částku na opravu desky pod bustou  F. X. 
Richtera v zámecké zahradě                                                 
 
Schůze 30. 4. 2007                 
-  schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč Státnímu okresnímu archivu 
Kroměříž k zajištění plánovaných akcí u příležitosti 60 let od jeho založení a 10 let činnosti 
v nové archivní budově 
-  schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 18.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů 
Žopy na zabezpečení oslav 50. výročí založení 
-  dořešit zastavovací studii lokality Sadová 

 
Schůze 14. května 2007        
-  vyhlášení volných dnů na 3. ZŠ 18. 5. -29. 6. 2007 – oprava školy 
- prodej volných pozemků města 
 
Schůze 28. května 2007         
- uzavření smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích souvisejících s přípravou 
průmyslové zóny 
- Holešovskému dětskému sboru Moravské děti – účast na světovém festivalu sborů 
GRAND PRIX 2007 v St. Peterburku-Rusko 
 
Schůze 11. června 2007         
- přidělení veřejné zakázky „Regenerace sportovního areálu v Količíně“ (Technické   
služby Holešov s.r.o.) 
- přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného prostranství –náves Tučapy“, 
společnosti Michal Hýbner,Roštění 97 
- Smlouva o poskytnutí úvěru k financování rekonstrukce zámku ve výši 10 mil.Kč se 
společností Česká spořitelna,a.s. 
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Schůze 30. července 2007         
- na vědomí dopis Spojených fotbalových klubů Holešov o ukončení užívání 
stadionu Míru,Partyzánská ul. a uložila odboru správy nemovitostí zajistit převzetí 
tohoto stadionu 
- schválila zveřejnění záměru pronájmu městských nebytových prostor (kuchyně  
s jídelnou včetně technologií) –Novosady 1597 –dům s pečovatelskou službou 
-  informace o požadavcích města souvisejících s provozem, údržbou a ochranou  
městského hřbitova a smuteční síně 
                               
Schůze 20. srpna 2007                
- schválila text dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu v předloženém a upraveném znění 
- změnu vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
- schválila s účinností od 1.1.2008 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, úpravu 
nájemného v městských bytech 
- (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
povolila výjimku ze stanoveného počtu dětí v jednotlivých třídách mateřských škol pro 
období 1. 9. 2007 - 31. 8. 2008  
- schválila doplňky k Pravidlům pro zadávání veřejných zakázek a k 1. 9. 2007 zrušila 
platnost dosud používané Směrnice pro postup při zadávání zakázek ze dne 13. 5. 2004 
 
Schůze 3. září 2007                       
- schválila uzavření nájemní smlouvy s firmou JOSPO, s. r. o.Holešov, Palackého 503, 
k užívání prostor Novosady 1597 k provozování kuchyně s jídelnou - roční nájem 220.190 Kč 
- doporučila Zastupitelstvu města schválit Program regenerace Městské památkové zóny v 
Holešově   
- jmenovala s účinností od 1. 9. 2007 do funkce předsedkyně komise kultury při Radě města 
MUDr. Ludmilu Joklovou, bytem Holešov 
 
Schůze 17. září 2007                    
- projednala a schválila uzavření dohody s Pozemkovým fondem České republiky Praha, o 
zaplacení úhrady za užívání pozemku č. p. 1197 
 
Schůze 1. října 2007                   
- schválila uzavření smlouvy o výkonu autorského dozoru na akci „Holešov - rekonstrukce 
kulturního a společenského centra - I. etapa“ se společností S-projekt plus, a .s. Zlín, tř. 
Tomáše Bati 508 
 
Schůze 15. října 2007                 
- Rada města doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit úpravu Zásad pro 
poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení 
- schválila Centru pro seniory změnu  erpání investičního fondu v r.2007 
- doporučila schválit Kriteria pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na 
činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské-„Akce milion“ 
 
Schůze 5. listopadu 2007           
- Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru pronájmu prostor 
„Zámecké restaurace“ v objektu holešovského zámku 
- doporučila Zastupitelstvu města schválit Projekt regenerace panelového domu 
sídliště Kráčiny-Dukelská v Holešov 
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- vzala na vědomí informaci místostarosty Josefa Bartoška o požadavcích města na provoz a 
údržbu smuteční obřadní síně a hřbitova 
- doporučila Zastupitelstvu města schválit zadání Změny č.11 územního plánu 
                                                                                         
Schůze 12. listopadu 2007            
- Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Město Holešov-rekonstrukce 1. ZŠ 
Smetanovy sady-1.etapa, 2 část společnosti Rovina,a.s.za cenu díla 2.224.516 Kč. 
- Rada města pověřila s účinností od 13.11.2007 strážníka Pavla Bránku, bytem 
Holešov,výkonem funkce zástupce velitele městské policie 
  
Schůze 26. listopadu 2007             
- schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r.o. Brno, 
Plynárenská, v souvislosti s akcí „STL plynovod Holešov, nad Sadovou, I. etapa 
- doporučila Zastupitelstvu města schválit vydání obecně závazné vyhlášky města Holešova, 
kterou stanoví školské obvody základních škol 
- doporučila Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování finanční dotace 
z rozpočtu města na nájem tělocvičen pro děti a mládež 
- schválila udělení Pamětního listu v deskách Josefu Očadlíkovi, bytem Količín, u příležitosti 
jeho 50 bezpříspěvkového daru krve 
- doporučila Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku Požární řád města 
Holešova 
- rozhodla o prodeji požárního auta TATRA 805 
 
Schůze 10. prosince 2007                      
- doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na prodej městských pozemků se společností VaK Kroměříž-Všetuly 
- doporučila schválit rozpočet města na rok 2008 
-schválila poskytnutí částky 3.000 Kč Občanskému sdružení Korálky na podporu aktivit 
postižených dětí 
- doporučila Zastupitelstvu města schválit zapojení města Holešova do městské úrovně 
Programu prevence kriminality na léta 2008-11, jmenovat místostarostu města R. Seiferta 
manažerem prevence 
- schválila udělení Pamětního listu v deskách PhrmDr.Ottu Šalerovi, u příležitosti 80 let za 
jeho dlouholetou uměleckou činnost  
 
Schůze 21. prosince 2007                       
- schválila rozpočtové opatření města Holešova a úpravu rozpočtu 
- udělila Pamětní list v deskách města Holešova Evě Janalíkové, ředitelce Charity Holešov, u 
příležitosti ukončení této funkce 
- schválila poskytnutí finanční dotace ZO Českomoravského svazu chovatelů poštovních 
holubů Holešov ve výši 50. tis. Kč 
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7. Zasedání mikroregionu 
 
Beseda se uskutečnila v říjnu 2007. Na programu: Zástupci společnosti Satturn Holešov 
prezentovali projekt decentralizace čištění odpadních vod s telemetrickým řídícím systémem 
pro malé obce. Aktuální stav v oblasti poskytování pečovatelské služby a Charity Holešov. 
Průmyslová zóna. 
 
Holešovsko je regionem, který směřuje neustále kupředu. Poskytuje zázemí mnoha stabilním 
podnikatelským subjektům a připravuje se na vstup strategického investora do průmyslové 
zóny, která má u Holešova vzniknout. Holešovsko je regionem s výraznou tradicí dřevařské, 
cukrářské a strojírenské výroby, výroby kabelů a elektrotechniky. K celkovému rozvoji 
regionu v oblasti výzkumu a vývoje značnou měrou přispívá také společnost  ELKO EP s.r.o. 
Tato dynamicky se rozvíjející společnost, jejímu majiteli Jiřímu Konečnému bylo v roce 2004 
uděleno významné ocenění Technologický podnikatel roku, připravuje stavbu moderního 
výzkumného a vývojového centra, které se bude zaměřovat především na zjišťování nových 
poznatků v oblasti řízení a automatizace elektroinstalací pro domácí i průmyslovou sféru. 
Stavba tohoto výzkumného a vývojového centra na Holešovsku započala v říjnu 2007. Bude 
mít podobu montované ocelové konstrukce a bude ukončena v prvním čtvrtletí r. 2008. 
Vzniknou tak i nová pracovní místa. 
 
Mikroregion 
Rozpočet na rok 2008, stejně jako rozpočtový výhled na léta 2008-2010, schválila na svém 
předvánočním zasedání v Pravčicích valná hromada mikroregionu Holešovsko. Dále se shodli 
na tom,že do společného rozpočtu bude každá obec přispívat částkou 15 korun na jednoho 
občana. V rámci rozpočtu starostové schválili padesátitisícovou dotaci pro kroměřížskou 
nemocnici na pořízení softwaru na včasnou diagnostiku zeleného zákalu. Aktualizována verze 
Strategického plánu rozvoje mikroregionu Holešovsko byla schválena valnou hromadou 
mikroregionu Holešovsko 17. 12. 2007. 
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8. Činnost městské policie Holešov 
 
Velitelem Městské policie v Holešově   :  
strážmistr  Antonín Zalabák 
 
V roce 2007 vykonali tři strážníci zkoušku před komisí ministerstva vnitra a tímto splnil 
podmínky pro další výkon služby. Čtyři strážníci absolvovali školení zaměřené na manipulaci 
s toulavými a opuštěnými zvířaty. Byla provedena oprava kamery umístěné na nám. Dr. E. 
Beneše. 
Od počátku roku 2007 sloužila Městská policie v počtu třinácti strážníků. K obsluze 
kamerového systému byl dále využíván jeden civilní pracovník a dva na poloviční úvazek. 
V rámci zvýšení pochůzkové služby bylo určeno 31 kontrolních bodů. Samotná činnost se 
odvíjela od nutnosti řešení místní problematiky na úseku dopravy a veřejného pořádku. 
Městská policie se také podílela na zajištění kulturních, společenských a sportovních akcích. 
V roce 2007 evidovala MP 1233 čísel jednacích. Např.: 151 záborů veřejného prostranství, 
bylo doručeno 154 doporučených písemností  k dalšímu opatření bylo předáno 213 případů. 
Dále bylo provedeno 57 zákroků v souvislosti se psy. Evidováno bylo 5 ztrát a 44 nálezů. 
V rámci spáchání dopravních přestupků 307 žádostí o lustraci majitele vozidla. V rámci boje 
proti nalévání alkoholu osobám mladším 18 let bylo provedeno 47 kontrol restaurací 
v Holešově. V blokovém řízení bylo uloženo 924 pokut vyřešených na místě. Z toho bylo 753 
za 201.550 Kč uložených v dopravě a 112 za 40.400 Kč uložených ve veřejném pořádku. 
Pokut na místě nezaplacených  bylo uloženo 59 za 44.100 Kč. 
 
Pokuty v dopravě byly uloženy většinou za porušení zákazu zastavení, stání, neplacení 
parkovného nebo zákaz vjezdu. Ve veřejném pořádku to bylo vylepování plakátů, drobné 
krádeže, znečištění veřejného prostranství, volné pobíhání psů, nalévání alkoholických 
nápojů, porušení tzv.tabákového zákona, založení skládky, rušení nočního klidu. 
Na policii ČR bylo předáno 32 případů podezření ze spáchání trestné činnosti. 
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9. Čtrnáctideník Holešovsko, místní rozhlas a regionální publikace 
 
 
Holešovsko - Regionální čtrnáctideník města Holešova 
 
V roce 2007 došlo k zásadním změnám v personálním obsazení redakce. V únoru nastoupil 
do redakce Robert Rohál a v březnu Bc. František Sovadina. Oba noví pracovníci měli 
dlouholeté zkušenosti z práce v řadě regionálních i celostátních novin, Robert Rohál byl navíc 
znám jako úspěšný autor celé řady knih zejména z oblasti populární hudby. V redakčním 
týmu zůstala Jana Zapletalová. Ladislav Mika odešel do důchodu a Eliška Bednaříková se na 
odboru kultury plně soustředila na záležitosti propagace a cestovního ruchu.  
V průběhu roku došlo také k reorganizaci struktury městského úřadu, která se dotkla i novin 
samotných. Samostatný odbor kultury se spojil s odborem školství a vedoucím nově 
vzniklého odboru školství a kultury byl jmenován Mgr. Petr Chvátal, který do té doby vedl 
odbor školství. Redakce Holešovska se stala relativně autonomní součástí tohoto odboru 
s tím, že narozdíl od dřívějška se ostatní pracovníci odboru přestali na tvorbě novin podílet.    
Holešovsko i nadále vycházelo jako čtrnáctideník a do jeho obsahu i technického zpracování 
se postupně promítaly zkušenosti obou nových redaktorů. V průběhu roku 2007 se zvýšil 
náklad Holešovska až na 2000 kusů. Příjem za prodané noviny činil v tomto roce 314 166 
korun a z reklamy 236 710 korun. Celkově tak Holešovsko přispělo do rozpočtu města 
částkou 550 876 korun.  Náklady na vydávání činily zhruba 750 tisíc korun a nezahrnovaly 
platy redaktorů. Sazbu, zlom i tisk novin zabezpečovala i nadále tiskárna TYPOservis 
Holešov. 
Bezkonkurenčně největší událostí roku 2007 se pro Holešovsko stejně jako pro Holešov 
samotný stala březnová návštěva prezidenta republiky Václava Klause a jeho manželky. 
Noviny o návštěvě prezidenta podrobně informovaly. 
 
 
Místní  rozhlas: 
 
Místní rozhlas v Holešově fungoval i před rokem 1989. Hlášení městského rozhlasu 
v Holešově bylo zkvalitněno v polovině roku 2007. Ve středu 14. března poprvé proběhlo 
nové hlášení. Po zkušebním provozu se program hlášení ustálil na frekvenci jednou 
týdně.Hlášení se uskutečňuje vždy ve středu od 17. hodin na území Holešova a všech jeho 
místních částí. Jeho obsahem bývají především aktuální informace městského úřadu, 
pozvánky na kulturní a jiné akce. Hlášení zabezpečuje pracovník Městského úřadu 
v Holešově  Bc. František Sovadina. 
 
 
Regionální  publikace  
 
Malý pr ůvodce po historii města Holešova OSOBNOSTI (historikové - archeologové – 
archiváři – kronikáři). Další podtitul zní: Metodický průvodce pro školy. Vydáno v listopadu 
2007, náklad 500 ks, tisk TYPOservis Holešov, vydalo Městské kulturní středisko – Městská 
knihovna Holešov, foto R. Seifert, archiv Městské knihovny Holešov – J. Lošťák, archiv 
muzejní knihovny – R. Hlavica. Sestavila Jiřina Šašková. Publikace byla vydána díky 
grantové podpoře Ministerstva kultury ČR. 
 „Holešov-plán města s rejstříkem firem“. Informace o městě, významné objekty, rejstřík ulic. 
Vydala DAPA Radějov 2007. 
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Bylo zhotoveno CD – fotografie Holešova. Na disku jsou snímky současného Holešova, ale 
také snímky z minulých let, historické fotografie a pohlednice, rozdíly starých a nových 
záběrů, panorama Holešova, krátká videa ze života města. CD je rozděleno na složky podle 
názvů ulic či tématu a vše doprovází seznam fotografií, kde je uveden stručný popis a datum 
pořízení snímku. CD je určeno především pro počítač. Autorem tohoto projektu je Patrik 
Trn čák. 
Město Holešov vydalo jako osmý svazek Knihovničky „Holešovska „ publikaci: Antonín 
Andrlík: Sbohem a šáteček. (Vzpomínka z protektorátních dob na gymnáziu v Holešově), 
druhá část: Miroslav Neumann: Za vysokou šedou zdí (Ze vzpomínek na kriminály v letech 
1948-1951). 1. vydání. Nákladem 1000 kusů. Sestavil Rudolf Seifert. Tisk TYPOservis 
Holešov.  
                                          
Počátkem října proběhl v Karlových Varech již 14. ročník národního Filmového festivalu 
Tour Region Film 2007. Vedle filmů s tematikou turistiky, zde soutěžily i nové multimediální 
prezentace měst a obcí. V široké konkurenci získala ocenění v podobě diplomu také 
prezentace města Holešova. Konkrétně se jednalo o CD Holešov Vítejte v Holešově Vítejte na 
Holešovsku (vydané v roce 2006). Pro Městské kulturní středisko Holešov ho vyrobila 
softwarová firma Vectris Rožnov s.r.o. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a z fondů 
regionu Bílé Karpaty. 
  
 
 
10. Ocenění občanů města Holešova 
 
V roce 2007 byl Radou města Holešova udělen Pamětní list v deskách: 
Josefu Očadlíkovi, bytem Količín, u příležitosti 50 bezpříspěvkového daru krve.  
PharmDr. Ottu Šalerovi, u příležitosti 80 let, za jeho dlouholetou uměleckou činnost 
v Holešově. 
Evě Janalíkové, ředitelce Charity Holešov, u příležitosti ukončení této funkce. 
Vojtěchu Jurčíkovi u příležitosti jeho 50. bezpříspěvkového daru krve. 
Josefu Bláhovi u příležitosti jeho životního jubilea za dlouholeté aktivní vedení osadního 
výboru v Žopích. 
Mgr. Jiřímu Rekovi a Mgr. Jaroslavu Šparglovi u příležitosti ukončení jejich funkčního 
období v Holešově za aktivní vedení Římskokatolické farnosti Holešov. 
Milanu Sedláčkovi, bytem Dobrotice, u příležitosti jeho padesátého bezpříspěvkového daru 
krve. 
 
V roce 2007 byla Zastupitelstvem města Holešova udělena Velká pečeť města Holešova: 
Mgr. Karlu Košárkovi u příležitosti jeho životního jubilea za výjimečný přínos ke kulturnímu 
rozvoji města Holešova a jeho prezentaci.  
 
Starosta města Holešova dále udělil Pamětní diplom – Holešovskému dětskému pěveckému 
sboru Moravské děti - za vzornou reprezentaci v zahraničí. 
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11. Rozpočet města na rok 2007 
 
 
   
   
Příjmy  

Popis 
Upravený 

rozpis 

Plnění rozpočtu 
2007  

(v korunách) 

  
rozpočtu 2007 

(v tisících)  
1.  Odbor finanční  138 862 1142 848 080,82 
Funkčně netříděné příjmy 135 645 139 440 051,67 
Daň z příjmů fyzických osob 20 000 21 752 272,94 
Daň z příjmů právnických osob  24 000 26 711 033,27 
Daň z přidané hodnoty 42 000 40 471 916,00 
Daň z příjmů práv. osob za obce 2 611 2 611 440,00 
Daň z nemovitosti 5 400 5 107 658,22 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 700 5 664 947,50 
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 21 847 21 846 622,00 
2.  Odbor správy nemovitostí 45 174 48 498 604,71 
Bytové hospodářství 10 749 10 845 007,50 
Nebytové hospodářství  6 827 7 752 183,29 
Lokální zásobování teplem 2 186 2 182 910,00 
Komunální služby a územní rozvoj 24 513 26 721 461,72 
3.  Odbor kultury  751 882 
Záležitosti sdělovacích prostředků (Holešovsko) 530 550 876,00 
4.  Odbor investic a silničního hospodářství   
 a údržby města 78 385 78 543 552,00 
Funkčně netříděné příjmy 22 242 22 249 
Přijaté dotace z všeob. pokladní správy stát. rozpočtu  30 000 30 000 000,00 
5.  Odbor obecní živnostenský úřad 450  537 690,00 
6.  Odbor správní a vnitřních věcí  1 954 2 094 380,10 
Funkčně netříděné příjmy (správní poplatky) 1 082 1 154 160,20 
Činnost místní správy 555 601 267,45  
7.  Odbor školství, mládeže a sportu (dotace) 1 943 1 799 775,00 
8.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dotace) 59 745 59 791 759,00 
9.  Odbor územního plánování a stavebního řádu  
(poplatky) 371 276 475,00 
10.  Odbor životního prostředí (platby a poplatky) 887 1 027 654,96 
11.  Oddělení krizového řízení 347 356 802,26 
12.  Odbor dopravně správních agend (poplatky a 
platby) 3 100 3 957 651,11 
13.  Zámek (dotace a dary)   
14.  Městská policie (sankční platby) 314 318 200,00 
15.  Tajemník   
16.  Mateřské centrum Srdíčko 93 125 780,00 
 CELKEM PŘÍJMY 333 415 342 416 752,15 
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Výdaje  

Popis 
Upravený 

rozpis 

Plnění rozpočtu 
2007 

(v korunách) 

  

rozpočtu 
2007 

(v tisících)  
1.  Odbor finanční  37 983 37 713 426,58 
Výdaje z finančních operací (úroky) 1 137 1 324 535,48 
Služby peněžních ústavů (pojištění) 50 20 189,00 
Platby daní a poplatků 2 611 2 613 840,00 
2.  Odbor správy nemovitostí 20 067 19 472 809,72  
Sportovní zařízení v majetku obce (bazén, voda, teplo) 3 069 3 160 109,90 
Bytové hospodářství (voda, teplo, údržba) 8 676 8 710 733,27 
Nebytové hospodářství (voda, teplo, údržba) 3 577 3 249 860,55 
Pohřebnictví 1 282 1 204 000,00 
Komunální služby a územní rozvoj  3 433 3 147 172,00 
Pozemky 1 720 1 583 500,00 
3.  Odbor kultury 4 590 4 596 264,12 
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 628 638 652,90 
Mikroregion Holešovsko (příspěvek) 185 184 980,00 
Sdělovací prostředky 773 772 235,30 
Ostatní tělovýchovná činnost 955 955 000,00 
Dotace - Akce milion 99 99 000,00 
4.  Odbor investic, silničního hospodářství 134 096 131 114986,16 
     a údržby města 82 327 78 810 
Silnice 10 270 9 395 218,08 
Pozemní komunikace (údržba, cyklostezka) 1 931 1 952 773,83 
Odvod a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 30 730 30 525 263,50 
Základní školy  19 280 19 818 304,00 
Sportovní zařízení (opravy, udržování, rekonstrukce) 5 472 5 729 166,80 
Využití volného času dětí a mládeže 398 400 990,00 
Podpora individuální bytové výstavby 3 000 1 906 849,50 
Veřejné osvětlení (energie, údržba) 4 520 4 498 424,40 
Komunální služby a územní rozvoj  1 191 243 232,50 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (opravy, udržování) 6 309 6 227 495,35 
Bytové hospodářství (demolice Školní ulice)  500 500 000 
5.  Odbor správní a vnitřních věcí 13 018 11 983 032,11 
Zastupitelstva obcí (majetek, energie) 1 798 1 554 626,24 
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkku 135 105 149,90 
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 10 9 998,42 
Činnost místní správy (majetek, energie) 10 952 10 200 303,25 
6.  Odbor školství, mládeže a sportu 203 200 528,50 
Základní školy  18 16 929,00 
Ostatní tělovýchovná činnost 181 180 417,00 
Využití volného času dětí a mládeže 4  3 182,50 
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7.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 61 000 59 990 849,74 
Dávky sociální péče pro rodinu a děti 42 683 42 423 000,00 
Příspěvek při péči o osobu blízkou 110 108 000,00 
Příspěvek na provoz motorového vozidla 4 700 4 688 510,00 
Pečovatelská služba  510 510 000,00 
Příspěvek na živobytí 4 570 4 480 738,00 
8.  Odbor územního plánování a stavebního řádu 302 273 958,70 
9.  Odbor životního prostředí 11 226 11 163 665,50 
Sběr a svoz komunálních odpadů 8 529 8 528 036,10 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 1464 1 452 621,00 
10.  Oddělení krizového řízení 1 680 1 388 886,70 
Požární ochrana 1 489 1 245 694,70 
11.  Odbor dopravně správních agend 20 6 474,00 
12.  Zámek (voda, energie, opravy a udržování)   
13.  Městská policie 5 890 5 524 817,40 
Bezpečnost a veřejný pořádek 5 860 5 486 396,30 
14.  Tajemník 40 009 37 612 053,50 
Bezpečnost a veřejný pořádek 5 860 5 486 396,30 
Zastupitelstva obcí  3 136 2 937 851,00 
Činnost místní správy  36 859 34 674 202,50 
15.  Rada města 400 139 851,50 
16.  Mateřské centrum Srdíčko 777 727 644,40 
17.  Pomocná hospodářská správa 1 352  1 292 299,00 
 CELKEM VÝDAJE 332 613 323 201 547,63 
 
 
 
 
12. Městské investiční akce 
 
Seznam investičních akcí provedených za rok 2007 
 
                              1.   Kabelové rozvody, veřejné osvětlení „Nad Sadovou“            999 464,00  
                              2.   Regenerace sportovního areálu v Količíně                           1313 202,00 
                              3.   Napojení objektu zámek na kotelnu PK 20                          7320 967,50  
                              4.   Kruhová křižovatka u Billy                                                   3850 834,00 
                              5.   Rekonstrukce přechodů pro chodce                                         190000,00 
                              6.   Parkoviště před Policejní školou                                              750000,00 
                              7.   Parkoviště Novosady                                                                322558,80 
                              8.   Nový chodník k firmě Jacom                                                   308244,00 
                              9.   Dobrotice,Žopy - odkanalizování                                         30 00000,00 
                              10. Rekonstrukce sociálního zařízení 1.  ZŠ                                 6 67224,00 
                              11. Rekonstrukce sociálního zařízení 1. ZŠ – vstup                     2 00000,00 
                              12. Rekonstrukce pavilonu C 3. ZŠ                                          11 151080,00 
                              13. Holešov zámek,statické zajištění objektu                            1 037573,00 
                              14. Rekonstrukce kulturního a společenského centra 1. etapa  35 000000,00 
                              15. Projektová dokumentace na rekonstrukci zámku-doplatek  1 506620,00 
                              16. Zadávací dokumentace na rekonstrukci zámku 1. etapa       1 782620,00 
                              17. Tenisové kurty Žopy                                                                292105,80 
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                              18.  Rekonstrukce areálu zdraví                                                  5 018301,00 
                              19.  Dětské hřiště ul. Havlíčkova                                                   397420,00 
                              20.  Demolice ve Školní ulici č.p. 424                                           375000,00 
                              21.  Drobné investice                                                                     759783,80 
                              22.  Veřejné úpravy U Letiště                                                        400000,00 
                              23.  Novosady – úprava lávky přes řeku Rusavu                             19000,00 
                              24.  Rekonstrukce veřejného osvětlení náves Tučapy                   641054,00 
                              25.  Chodník ul. Růžičkova                                                            179026,00 
                              26.  Demolice ul. Školní č.p.425                                                    125000,00 
                              27.  Chodník Dobrotice                                                                  644318,00 
                              28.  Rekonstrukce komunikace,ul. Sokolská (garáže)                   296066,00 
                              29.  Příční žlab přes komunikaci v obci Žopy                                 62020,00 
                              30.  Rekonstrukce komunikace, ul. Tovární (garáže)                    892267,00 
 
                              Celkem                                                                              114 597 815,20 Kč 
 
Koupaliště v zámecké zahradě: Na místě chátrajícího bufetu vyrostly dva nové kruhové 
objekty. Převlékárny, sprchy, záchody a další technické zázemí. Navíc je zde i malá 
kuchyňka. Dále jsou to prostory pro občerstvení. Zastřešení technologie, zpevnění ploch či 
dětský koutek. Posezení před bufetem odděluje nově od areálu zeď, která bude sloužit 
k videoprojekci. (Stavěly Zlínské stavby – dílo stálo 16 milionů korun. Finančně se podílelo 
město Holešov a státní dotace. 
 
Nový kruhový objezd v Holešově 
K dalšímu ulehčení dopravy v Holešově došlo díky otevření kruhového objezdu u internátu 
policejní školy. Dílo v hodnotě zhruba 9 milionů korun postavili pracovníci zlínské 
společnosti KKS. Ta realizovala vlastní kruhový objezd,přeložky inženýrských sítí i výstavbu 
chodníků ze zámkové dlažby a také sadové terénní úpravy. Město uvolnilo částku 3,5 milionů 
korun. Práce trvaly 152 dní, venkovní oblouk křižovatky je 40 metrů, vnitřní ostrůvek má 25 
m průměr. (Masarykova, Zlínská ul. a směr Přílepy). Slavnostní otevření se konalo 10. srpna 
2007 (starosta města Z. Janalík, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a majitel firmy KKS 
Zlín Radomír Kocma). 
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13. Družební vztahy 
 
Spolupráce s partnerskými městy se nadále rozvíjí. 
 
Oficiální partnerská smlouva je podepsána se slovenským městem Tur čianské Teplice. 
Turčianské  Teplice prošly v posledním období,podobně jako Holešov, mnoha významnými 
změnami. Nyní jsou jako Holešov, centrem regionu, pro který zajišťují státní správu. Svůj 
název nese město od roku 1948 a v současnosti má přes sedm tisíc stálých obyvatel. Patří 
mezi nejstarší slovenské lázně. Mají krásné okolí, působí zde řada spolků, také Pedagogická a 
sociální akademie a další školy.  
20. dubna 2007 navštívili Turčianské Teplice představitelé města Holešova, 27. dubna přijelo 
do Turčianských Teplic vedení všech tří základních škol a Střediska volného času TYMY a 
vybraní žáci, dále zástupci odboru školství, mládeže a sportu Městského úřadu v Holešově. 
 
Holešovské Divadlo la rottal se účastnilo prvního ročníku mezinárodního festivalu „Pramene 
talentov v Turci“. Ten proběhl 24. srpna 2007 v kulturním domě města. Přehlídka byla 
součástí tradičních několikadenních dožínkových slavností, které probíhají v Turčianských 
Teplicích poslední srpnový víkend. Holešov zastupoval místostarosta Mgr. Rudolf Seifert a 
Josef Jakubčík, ředitel městského kulturního střediska Holešov. Divadlo la rottal vystoupilo 
s muzikálem Výtečníci, v režii Pavla Chmelíka. 
 
 
Druhým městem, se kterým má město Holešov družbu, je město Pszczyna v Polsku. 24. 
dubna 2007 navštívili naše město zástupci radnice polského města, jednalo se o kulturní i 
hospodářskou spolupráci. Holešovští představitelé je také seznámili s městem a historickými 
památkami. 
 
18. května – v rámci oslav Sedm dnů města Holešova, přicestovali se svými mažoretkami a 
dechovým orchestrem zástupci chorvatského města Desinič,  s nímž by mělo město v příštím 
roce podepsat rámcovou smlouvu o spolupráci. 

 
V rámci prvního ročníku Deň města Povážská Bystrica, který se konal 22. června 2007, 
přijali pozvání i představitelé města Holešova (místostarosta Mgr.Rudolf Seifert a ředitel 
MKS Josef Jakubčík). 
 
V pátek 22. 6. 2007 přijeli zástupci Turčianských Teplic, Povážské Bystrice, Pszczny a 
Desinič. Někteří hosté využili možnosti a do ulic vyjeli v bryčce tažené párem koní. Společně 
se zúčastnili kulturních akcí na zámku. Společenským vrcholem Sedmi dnů města Holešova 
byl slavnostní večer, který se uskutečnil v pátek večer v restauraci Sokolský dům. 
 
Delegace z partnerských měst se sjely v sobotu 29. září do našeho města. Proběhlo pracovní 
setkání na městském úřadě, v podvečer pak koncert. Na dobrovolném vstupném se vybrala 
částka 5.674.50 Kč, která půjde na konto „zámek“. Jednání se zúčastnili: zástupci polského 
města Pszczyna, Povážské Bystrice, Turčianských Teplic a starosta Topolčianek. Vystoupila  
zlínská Filharmonie B. Martinů v kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POČASÍ  A 
 

 
ZEMĚDĚLSTVÍ  
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III. Po časí a zemědělství 
 
 
 

Počasí v Holešově v roce 2007 
 
Rok byl vlhký, posuzujeme-li ho podle celkového množství spadlých srážek. Napršelo a jen 
nepatrně nasněžilo 759 mm vody, to je o 136 mm více než činí v Holešově padesátiletý 
průměr. Zajímavým způsobem se rok vyvíjel z hlediska  sledování teploty. Ještě koncem 
srpna se zdálo, že rok 2007 překoná všechny rekordy za 110 let holešovského pozorování. 
Avšak podzimní měsíce i prosinec tento vývoj utlumily. Takže průměrná roční teplota má 
hodnotu 10,2° C, a skončila až na druhém místě za rokem 2000, který byl ještě o 0,3° C 
teplejší. 
Nejvýraznější zásluhu na teplém roce má měsíc leden. Jeho průměrná roční teplota byla plus 
3,45° C, a to je o pět a půl stupně více než dlouholetý průměr. Teplejší leden bychom 
v historii holešovského pozorování marně hledali. Srážek bylo více než obvykle a sněhová 
pokrývka kolem 10 cm se vyskytovala pouze ve dnech 24. až 28. ledna. V lednu upoutala 
širokou veřejnost mimořádná vichřice, nazvaná Kyrill. Byla vyvolána málo obvyklým 
uspořádáním tlakového pole. Vichřice způsobila značné škody zejména v západní Evropě, u 
nás pak hlavně v Čechách ve vyšších polohách. Nejsilnější vítr byl u nás naměřen v noci z 18. 
a 19. ledna na Milešovce 47m/s, v Holešově „pouze“ 23m/s. 28. února poprvé v roce 
zahřmělo při frontální bouřce. 
Také všechny tři jarní měsíce měly teplotu nad normálem, ale ve srážkách byly rozdíly. 
Zatímco březen a květen měly vláhy dostatek, duben byl mimořádně suchý. 3,4 mm v měsíci 
dubnu jsou dalším rekordem holešovského pozorování. V květnu jsme již zaznamenali 7 dnů 
s bouřkou. Letní měsíce červen,červenec a srpen byly rovněž teplé, a to v průměru dva stupně 
nad normálem. Deště spadlo poměrně dosti, ale vydatné srážky se vyskytly v jednom nebo 
dvou sousedních dnech, proto se vyskytovalo i období s vyprahlou půdou. Také v červnu se 
často blýskalo a hřměl celkem 10 dnů s bouřkou.  
Léto ukončila pětice dešťových dnů od 3. do 7. září, když napršelo 114 mm srážek. Vláha a 
příznivé teploty daly vyrůst nebývalému množství hub. Podzimní měsíce byly sice slabě pod 
dlouholetým průměrem, ale ještě v normálu. První mrazivé dny přišly již v půli října, ale 
netrvaly dlouho. První sněhová pokrývka 5 cm byla zaznamenána 13.listopadu, ale zbytek 
roku byl většinou beze sněhu,pouze od Vánoc do Silvestra byla půda pokryta nesouvislou 
vrstvou 1 cm vysokou. Prosinec byl teplotně normální s nejsilnějšími mrazy do minus 7 ° C. 
Zpracoval František Pavlas, holešovský meteorolog 
 
                            
Město Holešov má: celková výměra pozemku (ha): 3 396 
                                                           Orná půda  -  2 038 
                                                           Zahrady      -  149 
                                                           Ovocné sady -  18 
                                                           Trvalé trávní porosty – 129 
                                                            Zemědělská půda      -  2 334 
                                                            Lesní půda    - 320 
                                                            Vodní plochy -  45 
                                                            Zastavěné plochy – 131 
                                                            Ostatní plochy – 131 
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Město Holešov provádí údržbu zeleně asi na 260000 m2. Jedná se  o travnaté plochy ve městě, 
na sídlištích, v parcích (zámek, Americký park, Smetanovy sady), opravuje a udržuje dětská 
hřiště. Pravidelně se provádí výsadba, sekání trávy, ošetření stromů apod. 
 
Odpadové hospodářství : 
V roce 2006 bylo na 31 stanovištích na tříděný odpad v Holešově a místních částech umístěno 
44 kontejnerů na PET láhve, 38 kontejnerů na sklo a 32 kontejnerů na papír. Byla zřízena dvě 
stanoviště na další odpad ve Všetulích (Ovocná a Hanácká ulice). V lednu 2007 přidaly 
Technické služby na 16 stanovišť kontejnery na bílé sklo. V současné době je 47 kontejnerů 
na PET láhve, 16 na bílé sklo, 38 na barevné sklo a 34 kontejnerů na papír. Svoz odpadového 
papíru se provádí každý den. Občané mohou odevzdávat odpady do Sběrného dvora 
(Tučapská ulice), který provozují Technické služby, s.r.o. Dále jsou to odvozy skládek na jaře 
a podzim. 
 
 
Povodňová situace 2007: 
Ve čtvrtek 6. září na základě nepříznivé meteorologické situace a varování Českého 
hydrometeorologického ústavu byla pro Zlínský kraj vyhlášena povodňová pohotovost. 
V pátek 7. září svolal starosta města, jako předseda povodňové komise, pracovní schůzku 
vzhledem k pokračujícím dešťům a stoupající hladině řeky Rusavy. Na schůzce byli přítomni 
místostarostové, vedoucí odboru životního prostředí Ing. Markéta Šubová, tajemník 
povodňové komise Ing.Hana Vedrová a tajemník krizového štábu Ing. Petr Kvasnica. Starosta 
vydal příkaz sdružení dobrovolných hasičů (SDH) a městské policii provádět pravidelně 
monitoring Rusavy, zejména u mostů a lávek. Technickým službám byl vydán příkaz držet 
pohotovost, aby v případě potřeby byly k dispozici pytle naplněné pískem. V poledních 
hodinách dosáhla řeka Rusava prvního stupně povodňové aktivity.  V sobotu 8. září v 8 hodin 
ráno byla odvolána pohotovost členů povodňové komise, byly zrušeny hlídky SDH. Městská 
policie monitorovala situaci během víkendu. Přestalo pršet a hladiny toků se vrátily 
k normálu. 
 
Protierozní opatření nad ulicí Sadová: 
Ulice Sadová v Holešově je dlouhodobě ohrožována vodní erozí z výše položeného pole a to 
zejména v předjaří v době tání sněhu a při prudkých přívalových deštích. Z tohoto důvodu 
byly vypracovány postupně dvě projektové dokumentace protierozních opatření. Realizace 
byla odložena s tím, že problémy s vodní erozí budou eliminovány vybudováním východního 
obchvatu města Holešova, který se projekčně připravuje. 
 
 
 
Požáry: 
 
Bylo to v pondělí 26. února 2007 po 13. hodině, kdy byli hasiči informováni o požáru 
rodinného domku v Holešově, Palackého ulici ve Všetulích. Snahou hasičů bylo zabránit 
rozšíření požáru do dalších částí domu hořela střecha a podkroví – a na sousední domy. Bylo 
zjištěno, že požár vznikl v jedné z přízemních obytných místností domu. Téměř celá obytná 
část domu byla navíc poškozena zplodinami hoření. Dům byl po rekonstrukci, celková škoda 
byla odhadnuta na 1,5 mil. Kč. Příčinou požáru byla závada na vnitřním rozvodu 
elektroinstalace. Majitelům domu - rodina Šenkyříkova - pomohli také občané Všetul pomocí 
peněžní sbírky - obrovská solidarita lidí. 
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K požáru osobního vozidla Š 100 došlo v neděli 23. prosince krátce před  jedenáctou hodinou 
na náměstí Dr. E. Beneše. Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů. Zásahem se 
podařilo zabránit rozšíření požáru na celý vůz. Požár vznikl použitím tlakové nádoby na 
propan-butan, kterou měl řidič zapálenou v autě. 
 
 
Ke smrtelné dopravní nehodě došlo 27. prosince 2007 na náměstí Dr. E. Beneše v blízkosti 
kruhového objezdu. Řidič nevěnoval pozornost řízení a přehlédl pětašedesátiletou ženu 
z Holešova, která smrtelnému zranění podlehla. (Alena Manišová z Holešova). 
 
 
Zemědělství  ve  Všetulích 
Zemědělství se skládá z rostlinné a živočišné výroby. Nynější zemědělci ve Všetulích 
hospodaří na svých a pronajatých pozemcích. Je zde několik soukromých zemědělců. 
František Janalík hospodaří se svou rodinou v areálu bývalého statku ve Všetulích. Vladimír 
Horák hospodaří ve svém domě v ulici Rymická, Marián Hudeček a František Krajča v ulici 
Za vodou. Petr Rektořík provozuje zemědělskou výrobu v ulici 6.května. Všichni se zabývají 
rostlinnou i živočišnou produkcí. Petr Rektořík je znám jako chovatel koní. 
 
                            
Drůbežárna  Holešov  spol. s.r.o. 
Sídlí na Bořenovské ulici č.p.1356 
Majitelé firmy: Ivan Tomášek, Ing. Emilie Procházková, Ing. Hynek Procházka 
Firma byla založena 1. září 1992, privatizace majetku firmy v r. 1994. V roce 1992 si 
pronajala středisko chovu drůbeže v Holešově od Státního statku Kroměříž n.p. 
Výrobní zaměření: zemědělství,potravinářská výroba 
Výrobky: konzumní vejce, majonéza, tatarská omáčka 
Specializovaný maloobchod: prodej ročních slepic k dalšímu chovu 
Maloobchod: ul. Palackého 1364 - „Vejce, ryby, drůbež“ 
Provozovna výrobny majonézy sídlí ve Všetulích na ul. 6. května 184. 
Počet zaměstnanců: 25 
 
Farma Holešov s.r.o. -  Bořenovská č.p. 1356 
Majitel: Navos, a.s. se sídlem Čelakovského 1858, Kroměříž 
Jednatelé společnosti: Ing. Dušan Polášek, Ing. Vlastislav Mudrák 
Počet zaměstnanců: 11 
Farma Holešov s.r.o. v současné době obdělává 574 ha zemědělské půdy se zaměřením na 
pěstování sladovnického ječmene, potravinářské pšenice, řepky olejné, kukuřice na zrno a 
siláž. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu - na výkrm v celkovém počtu cca 400 ks. 
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IV. Podnikání, obchod a stavebnictví 
 
 
1. Vybrané podnikatelské subjekty v Holešově 
 
Rapos Holešov - stavební firma 
Firma byla založena jako sdružení dvou majitelů Ing. Petra Vlčka a Jaroslava Ševčíka 
v listopadu 1992. V té době zaměstnávala 8 pracovníků. V roce 1997 byla společnost 
transformována na společnost s ručením omezeným. V roce1998 byl opraven bývalý areál 
spojů na ulici Nábřeží – sklady, garáže, klempířská dílna, zámečnická dílna a sociální zázemí. 
Obrat v roce 2003 činil více než 300 mil. Kč. Sídlo firmy je na ulici Nerudova 325, kde je 
zřízena také vlastní prodejna elektrického nářadí BOSCH. Firma má stabilizovaný kádr 
technických pracovníků, středisko stavební výroby, ekonomický a obchodní úsek. Má vlastní 
vozový park a stavební mechanizaci. Firma velmi sponzoruje také kulturní a jiné akce v rámci 
města Holešova. Zaměstnává 100 pracovníků. 
 
Trachea – společnost s.r.o. 
Perspektivní podnikatelský záměr přivedl tuto společnost k předním holešovským firmám. 
V roce 2004 vybudovala své kapacity v areálu Tovární ulice (dříve Podnik služeb a poté 
Censa)  a v současnosti patří k největším producentům nábytkových pohledových ploch v ČR. 
Jedná se především o dvířka na kuchyňské linky, koupelnové sestavy, dveře vestavěných 
skříní. Počátkem 90. let minulého století založili tři podnikatelé Miroslav Bílek, Ing. Jitka 
Dryáková a Jiří Slovák obchodní firmu Tripex. V rámci svého programu pak v letech 1993-94 
přišli s novým podnikatelským záměrem, a to výrobou dvířek na kuchyně. Jednalo se v naší 
republice o velmi málo využívanou technologii. Ke konci roku 1995 byla firma rozdělena na 
dvě. Tripex jako obchodní firma pro truhláře a výrobce nábytku a Trachea se stala výrobcem 
kuchyňských dveří. Majitelé firem zůstali jako zakladatelé. Trachea se stala od 1. 1. 1996 
samostatným právním subjektem. Firma má také zázemí v Grohově ulici. 
 
Společnost  ELKO  EP 
Je největším domácím výrobcem elektronických přístrojů pro domácí a průmyslové instalace. 
Stavba nového sídla byla započata v červnu 2004 a již v průběhu prosince se firma stěhovala 
do nových prostor. Na místě původního cukrovaru ve Všetulích vyrostla moderní dvoupatrová 
administrativní budova o celkové  rozloze 1000m2 a průmyslová výrobní hala. V nových 
prostorách je instalována nová plně automatická linka pro velkosériovou výrobu. Součástí 
nové linky je i laserový stroj pro popis výrobků.  Jednatelem společnosti je Jiří Konečný. 
Firma zaměstnává cca 100 pracovníků. 
 
Výrobna lahůdek a uzenin, spol.s.r.o. Josefa Pospíšila 
Firmu založil Josef Pospíšil v roce 1991 a tehdy měla 15 zaměstnanců. Dnes patří k největším 
na Moravě. Výrobna zahájila svůj provoz v objektu na náměstí Dr. E. Beneše, společnost dále 
odkoupila budovu bývalé jídelny a.s. TON na Tovární ul. a přebudovala ji v moderní závod. 
Slavnostní otevření proběhlo 8. prosince 2003.  Jeden závod je specializován na zpracování 
čerstvého masa pro vlastní výrobu a distribuce, bourárna např. zpracovává maso pro vlastní 
síť prodejen ( v Holešově:“Skuherský“,Pravčická, Ludvovo a prodejna ve Střední policejní 
škole, dále v Količíně a Hulíně ). Dále firma produkuje lahůdkářské výrobky a hotová jídla. 
Společnost nyní zásobuje na 400 odběratelů z celé Moravy, její produkty odebírá Armáda ČR 
potravinové obchodní řetězce a v oblasti závodního stravování nadnárodní společnost 
EUREST, jež působí na celém území republiky. Firma má kolem 120 zaměstnanců. 
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SATTURN  Holešov 
Společnost s.r.o. vznikla v roce 1992 jako privátní firma. Od počátku své  činnosti se zabývá 
převážně projekcí, výstavbou, provozováním a servisem veřejných sítí různých druhů. Pro 
některé produkty také vyvíjí a vyrábí své vlastní komponenty, včetně např. softwarových 
aplikací. Mezi nosné produkty firmy patří zejména projekce, výstavba, provozování a servis 
televizních kabelových rozvodů (TKR). Dále pak budování a servis informačního, 
výstražného a varovacího systému (IVVS). Dále budování Internetu, telemetrie, budování 
společných televizních antén, instalace vodočtů, srážkoměrů a bezpečnostního označení. 
Firma sídlí v Holešově na Dlažánkách. (bývalá budova mateřské školy). 
 
Vodní zdroje a.s. Holešov  
Navázala při svém vzniku v roce 1992 na více než čtyřicetiletou tradici bývalého státního 
podniku v ochraně životního prostředí, ve vyhledávání  a průzkumu a zajištění vodních 
zdrojů. V polovině 90 let m. s. se firma Vodní zdroje a.s. transformovala v moderní 
inženýrskou společnost  schopnou kvalifikovaně řešit problémy při odstraňování 
ekologických  zátěží, v oblasti geologie, hydrogeologie, vodního a odpadového hospodářství. 
V roce 1996 byla společnost zařazena do databáze konzultantů  Světové banky a Evropské 
banky pro obnovu a rozvoj. Disponuje vlastní akreditovanou analytickou laboratoří, moderní 
vzorkovací a měřící technikou, vrtnými soupravami. V roce 2007 uspěla v certifikačním 
auditu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ve dnech 26. 6. a 27. 6. 
2007 byl firmou TritonCert proveden závěrečný certifikační audit a na základě výsledků 
bylo doporučeno udělit certifikát podle normy OHSAS 18001:1999. Laboratoř firmy Vodní 
zdroje a.s. je nositelem flexibilní akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, která 
má platnost ve všech členských zemích Evropské unie. Firma má 150 zaměstnanců. 
 
Sfinx  -  Nestlé Česko s.r.o. Všetuly: 
Ředitelka: Nataša Matyášová 
Tento závod patří mezi největší výrobní podniky v Holešově. Zaměstnává okolo 200 
zaměstnanců, dále sezónní pracovníky. Vedení společnosti Nestlé SA ve Švýcarsku přijalo 
celosvětové závazné  rozhodnutí, aby všechny výrobní závody (po celém světě je jich 481) 
prošly nezávislým hodnocením svých procesů akreditovanou certifikační společností a 
dokázaly, že vyhovují požadavkům mezinárodně platných norem. Sfinx ve Všetulích byl 
prvním pilotním projektem ze závodů Nestlé v ČR. Tyto čokoládovny mají svůj vznik na 
sklonku roku 1863. Tehdy Philip Kneisl, německé národnosti, začal s výrobou kandytů a 
cukrovinek primitivním způsobem ve svém domě (v dnešní Palackého ulici č.67/543 - dnes 
Potraviny). 
Brzy firma zaměstnávala 20 dělníků a rozšiřovala se. Po smrti zakladatele vedla podnik vdova 
Emilie  Kneislová až do roku 1900, kdy vedení převzali synové Philipp a Rudolf  Kneislovi. 
Začali produkovat více než 70 druhů, převážně kandytů, výrobků z anglického ovocného 
cukru, dražé a pečiva. Místo data uvedeno Holleschau in Mahren. Proto došlo k výstavbě 
velké a moderní tovární budovy na k.ú. Všetuly - možnost napojení vlastní vlečkou na 
železniční trať Kojetín-Těšín, blízkost cukrovaru. Do nového objektu byl provoz  přemístěn 
v roce 1910. Od roku 1912 vede továrnu Rudolf Kneisl sám jako jediný majitel. V té době 
staví ještě druhý závod v Brumovicích  u Opavy jako oplatkárnu a pečivárnu s firmou Kneisl 
a Stich. Zaměstnává více než 1000 pracovníků, má více než 60 vlastních luxusních 
prodejen.V roce 1910 byl závod postupně rozšiřován přístavbou dalších výrobních objektů. 
Tento byl dokončen v roce 1942. Ačkoliv rodina majitele Kneisla patřila k Němcům a stejně i 
rodiny všech vedoucích pracovníků, nebylo známo, že by někoho udali nebo jinak 
pronásledovali. Po osvobození oba synové posledního majitele v ČSR dr.Walter Kneisl a dpl. 
Ing.Wifried Kneisl, tedy třetí generace továrníků Kneislů, získala v hornobavorském 
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Geretsriedu nevyužité budovy a zřídila v nich továrnu na čokoládu, cukrovinky a sezónní 
zboží. Po osvobození byl jmenován národní správce Josef Tihlář a Stanislav  Konečný. V roce 
1946 Ing.Antonín Vémola, v roce 1948 byl jmenován  ředitelem Antonín Honig. Vánoční 
kolekce,velikonoční zboží, čokoládové krokety i figurky byly dodávány od roku 1947 i do 
USA, zemí Beneluxu a Velké Británie.Po znárodnění, s platností od 1. 1. 1949, byl vytvořen 
národní podnik Sfinx. Od roku 1953 nastupuje ředitel František Staňka a setrvá v této funkci 
až do roku 1968. V roce 1970 nastupuje jako ředitel Josef Polách. Za jeho působení byly 
postaveny 2 haly, kotelna, údržbářské dílny a garáže. Pro zaměstnance 23 bytových jednotek. 
V roce 1980 dochází  k modernizaci u dalšího hlavního výrobku - lentilek. Od roku 1990  
nastupuje do funkce ředitele Ing. Ladislav Sklenář. Nová kapitola Sfinxu se začala psát v roce 
1992, kdy došlo k privatizaci akciové společnosti Čokoládovny, a.s., jejíž součástí byl i 
Sfinx.Nestlé spolu s BSN se stalo nejvýznamnějším akcionářem. V posledních letech se 
v něm soustředila veškerá nečokoládová výroba,například byl převeden celý sortiment  želé a 
želatinových cukrovinek. 
Blíže o dějinách Sfinxu se dočteme v publikaci: Antonín Vémola: Historie průmyslu 
v Holešově. Holešov, Městský úřad 1994. Zeno Čižmář: 140 let Sfinx (1863-2003), 
společnost Nestlé Česko, s.r.o.2003. 
 
TON  a.s. 
Sídlo na tovární ulici. Zaměřuje se na úzký sortiment sedacího a ohýbaného nábytku, výroba 
oproti velké tradici ve městě značně zúžena, měla kolem 280 zaměstnanců. 30. 11. 2007 byl 
zrušen další provoz a to právě výroba sedacího nábytku. Tím také skončila dlouholetá 
tradice v Holešově. Velmi se snížil také počet pracovníků. 
 
MOPAS, a.s. 
Sídlo na ul.Samostatnost. Bývalé  ČSAO. Provádí stále generální opravy nákladních vozů, má 
kolem 100 zaměstnanců. 
 
MGM a.s. 
Sídlo na ulici Tovární. Dříve Opravny zemědělských strojů. Zajišťuje opravy motorů 
zemědělských strojů, vysokozdvižné vozíky. Má kolem 90 zaměstnanců. 
 
JACOM spol.s.r.o. 
Sídlo na Přerovské ulici. 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. Má přes 120 
zaměstnanců. 
 
Tiskárna - Alfa  Vita  - společnost s.r.o. 
Sídlí na ulici Palackého, naproti autobusového nádraží. Společnost byla založena v roce 1993 
jako provozovna pražské společnosti. Ještě v témže roce se osamostatnila jako společnost 
s ručením omezením a tuto právnickou formu má dodnes. Majiteli jsou V. Kurečka a 
spolumajitel František Vitáloš ze Slovenska, který je hlavní osobností společnosti. Od samého 
počátku se firma zabývá dvěma činnostmi. Jednou z nich je ofsetová tiskárna regionálního 
významu, zaměřená především na tisk obchodních tiskovin a obalů. Podstatnou část obratu 
zajišťuje obchodní činnost, konkrétně distribuce vybraných druhů zboží v oblastech drogerie 
a zdravotního zásobování, převážně velkoobchodům. Dováží převážně zboží ze Slovenska. 

 
Tiskárna – Vladimír Šiška 
Tato tiskárna byla v Holešově založena 5. 1. 1994. Do roku 1997 měla provozovnu v kině 
Svět, poté otevřela samostatnou Tiskárnu na Masarykově ulici č. 650. Spolumajitelkou je 
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Ludmila Šišková. Dále zde pracují další 2 zaměstnanci. Tiskárna provozuje ofsetový tisk. Pro 
Městský úřad Holešov tiskne „Holešovsko“, dále noviny pro další obce (Hulíňan) a 
čtvrtletníky obcí. Dále jsou to různé letáky, návrhy, grafické návrhy, pozvánky, smuteční 
oznámení, brožury, firemní tiskopisy, kalendáře. Pro Akademii věd pak odborný časopis. A 
další materiály pro širokou veřejnost. 
 
Zeměměřičská kancelář Holešov 
Malá ulice č. p. 73. Na trhu působí od roku 1995 formou sdružení podnikatelů pod názvem 
Zeměměřičská kancelář. Tři spoluvlastníci: Ing. Daniel Sobota, Lubomír Foukal, Jolana 
Košťálová. Zhotovuje geometrické plány, pro zaměření budov dokončených i rozestavěných, 
pro dělení pozemků, provádí vytyčování vlastnických hranic pozemků, taktéž účelové mapy 
tzv. polohopisy, výškopisy, zakládají stavby. 
 
                                                                          
V Holešově bylo vždy velké množství hospod a restaurací. Není tomu tak ani v dnešní době. 
Občané poukazují na to, že oproti hospodám, je ve městě (hlavně ve středu a v okrajových 
čtvrtích) málo obchodů. 
Nový supermarket v Holešově otevřela ve čtvrtek 15. listopadu 2007 společnost Lidl.  
Nákupní centrum vyrostlo v průběhu několika měsíců mezi supermarketem Billa a kruhovou 
křižovatkou v prostoru bývalého parkoviště před internátem Střední policejní školy. Občané 
města kritizují, že jsou dva velké supermarkety vedle  sebe, naopak v okrajových částech 
města není ani malý obchod s potravinami. 
 
 
 
2. Soupisy dalších podnikatelských subjektů v Holešově 
 
Prodejny potravin                                  
                                  AHOLD Czech Republic a.s. Tovární 511     supermarket         
                                  BILLA, spol.s.r.o.  Masarykova 2051             supermarket          
                                  Pekařství ESPRESO s.r.o. nám.E.Beneše        pekařství,cukrářství 
                                  PLUS –DISCOUNT s.r.o.Palackého 54          supermarket 
                                   
 Ostatní prodejny                           
                                   INTEA SERVICE s.r.o. Samostatnost 1348   prodej – stolařský nábytek 
                                   Jiří Režný-ELEKTROSERVIS, nám.E. Beneše prodej elektrospotřebičů 
                                   KOTLICO s.r.o. Tovární 1630 prodej speciál.pneumatik 
                                   TOPTRADE s.r.o. Palackého 500 prodej obytných aut 
                                    Elektrocentrum Karhan, Palackého. 
                                    (tato firma slaví v roce 2007 desáté výročí. Majitel Ing.Pavel Karhan, 
                                    mimo elektrospotřebiče dodává PC, mobilní telefony a MP3, montáž 
                                    počítačů, vlastní internetovou bezdrátovou síť. Likvidace starých 
                                    spotřebičů, prodej plynových kotlů, zahradní technika-sekačky,vybave- 
                                    ní pro dům a zahradu,svítidla a jiná kuchyňská zařízení. 
                                    Intea Service, s.r.o. Samostatnost 1348              prodej dřeva 
                                    Pavel Přikryl-Barvy laky, Tovární 31                 prodej 

Drogerie,barvy, laky –S tanislav Janalík 
nám. Dr. E. Beneše 26                                         prodejna 
Drogerie TETA,Dohnal Jiří, nám. 
Dr. E. Beneše                                                       prodejna 
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Parmuferie Sazka Saxana-Jindřiška 
Navrátilová,Palackého 539                         prodejna 
Josef Janiš, nám.Dr. E. Beneše 1                         prodejna elektro 
Miroslav Kunc-EMKa, Masarykova 635            prodejna elektro a 
                                                                            opravy elektro 

                                         Fotoateliér Vladimír Šrámek, Palackého 539     fotografie 
                                         Eva Darebníčková, nám.Dr.E.Beneše 21            galanterie 
                                         Vladimír Trnka, nám.Dr.E.Beneše 51                 papírnictví,knihy 
                                         PIJAANISSIMO, Aleš Mlodzik 

                 Palackého 504                                                      hudební nástroje 
   Čerpací stanice 

               Benzina s.r.o. Václav Bryol, Palackého 226 
               Benzina s.r.o. Václav Bryol, Zlínská 1342 

                                     Krodos servis, a.s. Tovární 1436 
                                     František Ponížil, Za Cukrovarem,par.č.633      
 
    Služby a výroba 
                                   BM plus,spol.srov.o. Palackého ul.                výroba a obchod papírem 
                                   Dagmar Voborníková-DAVO,Sokolská 195  výroba cereálních výrobků 
                                   DEFEND GROUP a.s. Tovární 1613             výroba zabezp. vozidel 
                                   DL plast s.r.o.  Tovární 1633                          výroba plastových hadic 
                                   DOBE-CAR s.r.o.  Tovární 1250                    opravy a prodej aut.Škoda 
                                   František Tomaník-TOSTA, Palackého 360   výroba nábytku 
                                   Ladislav Vyňuchal- PRIMA, nám.Svobody    stavební firma 
                                   Kamenictví: 
                                   Alois Reimer, Grohova 1332                            opravy pomníků 
                                   Robert  Pecháček, Plačkov 620                         výroba pomníků 
                                   Petr Sedláček, Tučapy 35                                  výroba pomníků 
                                   Klempířství : 
                                   Lukáš Gajdošík, Sadová 1515 
                                   Zbyněk Barot, Novosady 215 
                                   LAPP KABEL s.r.o. Tovární 1333                 výroba automob. kabelů 
                                   LENA NÁBYTEK s.r.o., Palackého 62          výroba nábytku 
                                   PROGRES Holešov s.r.o. Tučapy 118             elektrotechnika 
                                   Vondřejc s.r.o., Palackého 491                         výroba platových oken 
                                   Čalounictví – Milan Kaňa, Komenského 781   oprava nábytku 
                                   Eduard Kubeša, nám.Svobody 124                   čištění koberců 
                                   Jarmila Smýkalová, Palackého 1400                 chemické čištění a 
                                                                                                              praní prádla 

Jaroslav Očadlík, Novosady 1617                     truhlářství 
Ladislav Kovařík, Očadlíkova 1350                  stolařství 
Ladislav Brázdil-Bramaz, Novosady 400          stolařství 
Stolařství CHAD, Sušilova 843                         výroba nábytku 
Tomáš Brázdil,Novosady 400                            truhlářství 
Elektroopravna,Stanislav Kovář, 
Samostatnost 1348                                             opravna elektro 
OLF František Olšák,Tučapy 84                       opravna televizorů 
Zeměměřičská kancelář Ing.Daniel Svoboda, 
Malá 73                                                             geodetické práce 
Jan Kočí, Újezd 879                                          hasící technika 
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Jaroslav Pasáček, nám.Dr.E.Beneše 3               hasící přístroje 
CASINOVA , v.o.s.Tovární 1333                     herní automaty 
Fair Play club, Masarykova 634                        herní automaty 

Kadeřnictví  
Zuzana Polášková, Palackého 514 
Duha Eliška Blablová, Tovární 1200 
Fantazie Markéta Beňová, Zlínská 1609 
J+J Jana Dvorníková, Novosady 1580 
Lenka-Lenka Tobolíková, nám. Svobody 111 
Nada –Naďa Totková, Plačkov 1588 
Olga- Olga Jančová, Novosady 1600 
Perla- Iveta Truncová, Očadlíkova 1344 
Profi studio- Fürstová Jana, nám.sv.Anny 1030 
Taťana- Taťana Pospíšilová, Střelnice 825 
R studio- Radana Klimková, Sportovní 1489 
Jana –Jana Juřenová, Dvořákova 898 
 

Restaurace, cukrárny    Asijské bistro Bambus, nám.Dr. E. Beneše 23 vietnamští občané 
jídelny, bary, diskotéky  Bistro U Mery, Samostatnost 720 

Chameleon music bar, Palackého 546 
Drakobar, nám.Dr.E.Beneše 23 
Disco club Fontána, Palackého 777 
Tip bar, Tovární 1559 
Tropik, s.r.o. Masarykova 650                             bar a restaurace 
Čajírna U Pythona, nám.sv.Anny 1030 

                                         Cukrárna, kavárna: 
Cukrárna Gusto,Smetanovy sady 52                    výroba a prodej 
Cukrárna Vendula, nám.Dr.E.Beneše 3 
E-Café, nám,Dr.E.Beneše 39                                cukrárna a kavárna 
Kavárna Central, nám.Dr.E.Beneše                      kino Svět 
Kavárna in Café, Malá ul.75                                 kavárna a cukrárna 

                                         Hospoda U námořníka, Školní 453,Ladislav Navrátil 
Hostinec Barborka-Ludvík Zbranek, 6.května 361 

                                         Motorest Vykoukal, Hankeho 270                        výroba jídel  
3. ZŠ –Školní jídelna, Družby 329 
Ústřední školní jídelna, nám.Dr.E.Beneše 58 
Vegetariánská jídelna, Masarykova 635               prodej jídel  
Alena Kuncová,Količín 

                                         Archa Bar, Novosady 1382 
Bacardi bar, nám.Dr.E.Beneše 54 
Bowling Club,Sušilova 339, H.Langová                               také 
sport herna 
Restaurace Cukrovar s.r.o., Palackého 162 
Pizzerie U Letiště, U Letiště 1193 
Restaurace Kanada, Zlínská 1416                         také pizzerie 
Restaurace Sport, Tovární 1081                           ve Sport centrum 
Restaurace Sokolský dům, Palackého 546 
Restaurace Retro-Tomáš Němec, Palackého 508 
Restaurace Pumpa, Masarykova 1421 
Vegas, Masarykova ulice, Helena Drábková 
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Vinárna Ivo Chytílek-IVO-CH. spol.s.r.o. 
Masarykova 634 

                                         Policejní klub-internát-Aleš Seibert, Osvobození 
Tipsport bar (BONUS Bystřice p.H.), nám. Dr. E. Beneše 
Na Morávce – Eva Ponížilová, Palackého ul. 
Drako bar, Omar Teriaki, nám.Dr.E.Beneše  
Na Růžku, Irena Pifková, 6.května ,Všetuly 
Na Pivovaru, Ivo Kristek, Tečovice, Masarykova 
Restaurace U Letiště, Jiří Pastrnek, U Letiště 
Na kopečku, Kamila Nevřalová, Dlažánky 
Nádražní, s.r.o.Kamila Zachovalová, Nádražní 
U zlaté rybky, Michaela Zakopalová, Sušilova ul. 
U Marry, Marie Skýpalová, Samostatnost 
Holajka - Miroslav Cabiš, Na holajce 
Hospoda, Petr Michálek, Sokolská Všetuly                   hřiště 
U Kozla, Tomáš Maňas, Ludslavice, Školní 
Na házené, Bezručova ul,. Petr Mikunda 
Pumpa (RESINPO s.r.o.), Masarykova ul. 
R-club, Rostislav Fuksa, Krátká ul.Všetuly 
Fontána (Tropik s.r.o.Tomáš Jakubčík), Palackého ul. 
U Hüttera –Zdeňka Doleželová, Všetuly – u cukrovaru 
 
AC KLIMAT, s.r.o.Tovární 1200                   vzduchotechnika 
Marie Vránová, Palackého 1400                     rámování,knihařství 
Marek Měchura, nám.Dr.E.Beneše                  knihkupectví 
Radovan Kučera,U Letiště 1271                      kominictví 
Kosmetika, manikúra ,pedikúra : 
Jana Hrudíková, nám.Dr.E.Beneše 16 
Petra Urubová, Nerudova 330 
Jitka Nevřalová, Bezručova 1202 
Taťána Nováková, Třešňové sady 108 
Monika Holasová, Samostatnost 1329 
Simona Křížková-Studio Sherry, nám.Dr. E. Beneše 3 
Alena Valášková.P-SHINE, nám.sv.Anny 1030 
Alena Hrbáčková, U Letiště 1256                   pedikúra,manikúra 
Jarmila Smékalová, Nábřeží 851                     pedikúra,manikúra 
Barbora Kubějová, Plačkov 547 
Radana Klimková - R studio, Sportovní 1489 
Marcela Dohnalová, nám.Dr. E. Beneše 56     pedikúra,masáže 
Hedvika Latináková, U Letiště 1324                masáže 
Zdenka Rálková, Malá ul. 92                            masáže 
Maria Ševčíková, Masarykova 634                   masáže 
Zdeňka Machalová, poliklinika, Sušilova ul.    masáže 
 

Kovovýroba, zámečnictví: 
Jaro – kovovýroba s.r.o. Masarykova 968 
Lubomír Dědič-KOVO, Palackého 1577 
Alena Horáková, Míru 318                               pletení, krejčovství 
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Květinářství,zahradnictví: 
Marta Duchyňová, Zlínská 1609 
Květinářství U Nováků, Palackého 962              
Jiřina Vajsová, květinářství, Palackého 
 

Lakýrnictví, malí řství, natěračství: 
Václav Becher,  Havlíčkova 1368 
Evžen Fuksa, Količín 53 
Emil Gajdoš, Novosady 1367 
Ludvík Nedbal, Očadlíkova 1308 
Pavel Stránský, Všetuly, Zahradní 
Josef Vlkolenszki, Malá ulice 
 

Nábytek: 
Jiří Hrbáček s.r.o., Grohova 785                                kování 
J§H. spol.s.r.o. (Jurášek a Hradil)                              prodejna 
Josef Janiš ml. AMICA, nám.Dr. E. Beneše 6           kuchyně 
Ladislav Kovařík, Očadlíkova 1350                           výroba a prodej 
Lena nábytek s.r.o., Palackého 62                              výroba a prodej 
MIPA-interiér, s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 19        prodej  
Hana Kostovová, Klasik, Masarykova 650                prodej 
Miroslav Pařenica - DBD, 6. května 287                   dřevo,výroba 
 

Obuv: 
Jiří Olejník, nám. Dr. E. Beneše 3                             prodej 
Pavel Cvek, Sabrina, nám. Dr. E. Beneše 45             prodej 
Valentina s.r.o., nám.Dr .E. Beneše 10                      prodej 
 

Odhadci : 
Jaromír Ondrušák, nám.Dr. E. Beneše 1 
FEA s.r.o., Havlíčkova 1220 
 

Okna,okenice: 
V okno s.r.o., nám.Svobody 116 
Vondřejc, spol.s.r.o., Palackého 491 
 
KOSPOL, Ing. Miroslav Polášek - výroba dekoračních látek a 
bytového textilu – ukončila svou činnost v prosinci 2007 (Grohova 
ulice,bývalá Loana) 
 

Opravny: 
Aeroservis s.r.o. Tovární 1268 
Air-Tech s.r.o., Tovární 1268 
Dara –Air, spol.s.r.o. Novosady 1502 
Petr Lecian, Plačkov 610                           televizory 
Pavel Reimer,Zlínská 928                         ledničky 
 

Optika: 
Ladislava Rektoříková, Palackého 518 
Optik Švehlová, nám.Dr.E.Beneše 54 
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Ovoce a zelenina: 

Wastex –velkoobchodní sklad ovoce a zeleniny, Osvobození 1378 
Pálenice: 

Martinice a.s., Martinice 205 
Pálenice Všetuly, Za vodou 

Palivo: 
Paliva Holešov s.r.o.,Palackého 1398 
 

Papírnictví: 
Antalis, s.r.o.,Grohova 1267 
BM plus, spol.s.r.o., Palackého 501              velkosklad 
Dušan Miklík, Grohova 785                           prodej 
Ing. Denré Vlčková, Palackého 544               papír, hračky 
Vladimír Trnka, nám.Dr.E.Beneše 54            prodej 
 

Počítačová technika: 
Elektrocentrum Karhan – Divize IT, Palackého 519 
Freecomp, nám. Dr. E. Beneše 
Petr Paldus –PC STAR, Očadlíkova 589 
Pavel Kubica, U Letiště 1187 
 

Ubytování: 
Restaurace  Cukrovar s.r.o., Palackého 162 – Všetuly 
Penzion Hana, Masarykova ulice 634 
Penzion Alen, Školní ulice 452 
Dále je možnost ubytování v soukromí. 
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V. Státní, bankovní a ostatní instituce 
 
 
Státní instituce 
 
Obvodní oddělení Policie ČR Holešov 
Vedoucí: npor. Svatopluk Zelenka 
Sídlo: Holešov, Palackého ulice, směrem k nádraží 
Při řešení mimořádných událostí je pro občany důležitá linka 158 
Občané zavoláním mohou přispět k včasné přítomnosti policie. 
Npor. Svatopluk Zelenka nastoupil 1. ledna 2007. Třiatřicetiletý muž slouží u policie od roku 
1993. Nejprve v Kroměříži, od března 2004 byl zástupcem vedoucího policejního oddělení 
v Hulíně. Je ženatý, má dvě děti a bydlí v Kroměříži. 22. ledna byl představen starostům na 
lednovém zasedání mikroregionu. 
 
Ve sledovaném období roku 2007 nedošlo na teritoriu Policie ČR – Obvodní oddělení 
Holešov k žádným hromadným narušením veřejného pořádku, bezpečnostní situace byla 
stabilizována. Kriminogenní faktory trestné činnosti se oproti minulým letům výrazným 
způsobem nezměnily. Ve vývoji kriminality došlo ve srovnání s rokem 2006 k nárůstu 
celkového počtu spáchaných trestních činů o 83 trestných činů. Aktivity organizovaného 
zločinu nebyly zaznamenány, rovněž nebyly zjištěny žádné závažné poznatky k finanční 
kriminalitě. K rasově motivovaným konfliktům, které by dosahovaly stupně závažné trestné 
činnosti nedošlo.  Za rok 2007 bylo na teritoriu Holešov spácháno celkem 280 trestných činů, 
kdy u 162 byl zjištěn pachatel-úspěšnost 57,86%. Na celkovém počtu trestných činů se 
podílelo 162 pachatelů, přičemž v 87 případech se jednalo o recidivisty, ve 13 případech o 
mladistvé a v 1 případě o nezletilého pachatele. Na nápadu trestné činnosti se již tradičně 
převažující měrou podílela majetková trestní činnost. Bylo zaznamenáno celkem 120 trestních 
činů, přičemž ve 38 případech byl zjištěn pachatel. Krádeží vloupáním do různých objektů 
bylo spácháno celkem 34 skutků a u 3 byl zjištěn pachatel. Jednalo se zejména o krádeže 
vloupáním do ostatních objektů, rekreačních chat, obchodů, školských objektů, bytů, 
restaurací, kiosků atd. Krádeží prostých bylo zaznamenáno 70, přičemž ve 24 případech byl 
zjištěn pachatel. Jednalo se zejména o krádeže v jiných objektech právnických a fyzických 
osob, krádeže jízdních kol, krádeže věcí z automobilů,krádeže na osobách, motorových 
vozidel. 
U násilné trestné činnosti bylo spácháno celkem 16 trestních činů, přičemž ve 12 případech 
byl zjištěn pachatel. Zde se jednalo zejména o porušování domovní svobody, úmyslné 
ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, loupeže, týrání osob žijící ve společné 
domácnosti. Mravnostní trestné činy byly v roce 2007 zaznamenány celkem 2, kdy v 1 
případě pachatel zjištěn. V oblasti tzv. zbývající kriminality bylo zaznamenáno celkem 88 
skutků, kdy byl u 76 zjištěn pachatel. Zde jde o zanedbání povinné výživy, nedbalostní 
ublížení na zdraví v rámci dopravní nehody, maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení 
pod vlivem návykové látky, sprejerství, poškozování cizí věci apod. 
V rámci trestné činnosti hospodářského charakteru bylo zaznamenáno celkem 29 trestních 
činů. Zde se jednalo o trestný čin úvěrového podvodu, neoprávněné držení platební karty, 
proti měně, zpronevěry. V oblasti návykových látek byl ve sledovaném období zaznamenán 1 
trestný čin. Jednalo se o nedovolenou výrobu. V průběhu roku 2007 bylo zaznamenáno 
v rámci teritoria Holešov celkem 523 přestupků, přičemž z toho bylo 162 přestupků proti 
majetku, 113 přestupků proti pravidlům silničního provozu, 192 proti veřejnému pořádku, 12 
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 
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V roce 2007 bylo zaznamenáno celkem 242 dopravních nehod, kdy následkem těchto došlo 
ke 4 úmrtím, dále způsobeno 11 těžkých zranění a 47 lehkých. Na 24 nehodách se podílel 
alkohol a jiné návykové látky. Dopravními nehodami byla způsobena škoda ve výši cca 11 
462 200 Kč. 
 
Česká pošta 
státní podnik, odštěpný závod severní Morava 
Vedoucí – pošmistr: Ing. Dana Žilinská (od roku 2003) 
Pošta byla nejdříve sloučena s Telekomem, v 90. letech se oddělil Telekom, zůstala Pošta.. 
V roce 2007 přibyly obvody: Míškovice, Prusinovice, 
Kostelec u Hol.- zaměstnanci spadají pod Holešov. 
Nyní má Pošta 23 doručovatelů, 15 přepážkových pracovníků, l poštmistra. 
Od 90 let byly zavedeny počítače. 
Ceník v roce 2007: 
Obyčejné psaní: 7,50 Kč (standart), obyčejné psaní : 9.- 28 Kč (dle váhy) 
Doručená zásilka: 19.- až 38.- Kč (dle váhy), cenné psaní : 19.- až 38.- Kč 
Obyčejný balík: 30.- až 55.- Kč (dle váhy) - do 15 kg 
Cenný balík: 40.- až 65.- Kč (dle váhy)- do 15 kg 
Slepecké zásilky: osvobozeny od cen za hlavní služby 
Poštovní poukázky: 20, - až110.- Kč, za každých 10.000.- + 5.- až 10.- Kč 
 
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, pracoviště Holešov 
Nám. Dr. E. Beneše 49, vchod také z Malé ulice. 
Ředitel: Ing.František Dvorník 
 
Finanční úřad: 
Sídlí na náměstí Dr. E. Beneše č. p. 59 
Od roku 1702 bylo v domě pekařství, od roku 1726 řeznictví a v roce 1782 se stal majitelem 
Němec Funchsachwantz, barvířský mistr z Engelsbergu. Barvířské řemeslo bylo výnosné a po 
čase prodal dům i se zařízením Kateřině Porázkové, která za dva roky zemřela. Dům  byl 
prodán se všemi právy mlynáři Josefu Gogelovi. Barvířské řemeslo se do domu vrátilo v roce 
1827, a tak se zde udrželo až do poloviny 19. století. Dědictvím pak dům získal rod 
Pokorných. Finanční úřad v Holešově byl vytvořen s účinností od 1. ledna 1991. V čele úřadu 
stála od počátku Ing. Helena Krejčířová. Prvním sídlem Finančního úřadu byla Masarykova 
ulice-Městský úřad. Začínal svoji činnost se 6 pracovníky. Od roku 1993 sídlil na ulici 
Palackého 1400. Od roku 2000 sídlí na nám. Dr. E. Beneše č. p. 59. S účinností od 1. března 
2005 byl do funkce ředitele jmenován Ing. Vilém Hrabal (bytem Holešov). 
V současné době je zaměstnáno 25 pracovníků. Finanční úřad má postavení správního 
charakteru (je oprávněn jménem Státu vykonávat státní správu v oblasti své působnosti) a 
organizační složky státu. Klíčovou součástí kompetence Finančního úřadu je správa daní, ale 
zároveň vykonává široké spektrum nejrůznějších dalších činností. 
 
Úřad práce v Kroměříži – pobočka Holešov, nám. sv. Anny 
Nejdříve sídlil na Městském úřadě v Holešově. Od roku 1992 na nám. sv. Anny. Od 1. 5. 
1991  do 1. 1. 1993 byl vedoucím Ing. R. Pospíšilík, od 1. 2. 1993 do 30. 6. 1999 Ing. 
Stanislava Urubová. Poté do konce roku 1999 F. Solař. Od 1. 12. 2002 jmenována vedoucí 
Ing. Stanislava Urubová. Úřad práce zajišťuje pro Holešovsko podmínky pro nezaměstnané a 
rekvalifikaci občanů. 
Úřad práce, odbor státní sociální podpory sídlí na Tovární ulici, vyřizuje proplácení 
sociálních dávek a přídavků pro Holešovsko. 
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Státní okresní archiv Kroměříž 
V letošním roce slaví 60 let trvání 
Poslední institucí okresního formátu, která v Holešově sídlila až do roku 1997, byl Státní 
okresní archiv Kroměříž. Málokdo však ví, že jeho historie začala už v r. 1947, kdy tehdy 
rada ONV rozhodla o zřízení Okresního archivu v Holešově. Byly mu přiděleny prostory ve 
sklepě bývalé vily okresního hejtmana ve Smetanových sadech a dvorním traktu radnice na 
náměstí. Prvním správcem archivu a současně i městského muzea se stal osvětový pracovník 
a bývalý učitel Bohumil Struhala. V roce 1955 dostal archiv nové prostory v přízemí 
holešovského zámku. V témže roce byl zřízen také Okresní archiv v Kroměříži, který byl 
umístěn v suterénu budovy Okresního národního výboru (ONV). V roce 1960 se instituce 
sloučily, prostory zůstaly na zámku a byl také nový název-Okresní archiv Kroměříž se sídlem 
v Holešově. Jeho ředitelem byl až do roku 1970 Stanislav Bártek. Od r. 1971 Pak Stanislav 
Pumprla, po jeho úmrtí převzala funkci PhDr. Jarmila Bartošíková, nynějším ředitelem je 
Holešovák Miroslav Olšina. V roce 1985 dostal archiv další prostory mimo zámku-budova 
bývalé radnice. Po restituci zámku rozhodlo vedení Okresního úřadu  v r. 1994 o stavbě nové 
budovy v Kroměříži. Se stavbou se započalo na podzim roku 1995 a v dubnu 1997 byla 
novostavba předána k užívání. Nová budova je vybavena technikou, klimatizované 
depozitáře, knihařská a konzervační dílna, digitální pracoviště.  V archivu nyní pracuje 9 
zaměstnanců. Holešováci litují, že tato instituce byla přestěhována do Kroměříže. 
Zaměstnanci archivu 1947 – 2007, kteří pocházejí z Holešova: Bohumil Struhala (1947-
1959),  Stanislav Bártek (1958-1960), Josef Blažek (1959-1960), Miroslav Olšina (1971-
dosud), Helena Foukalová (1974-2007), Adolf Hadravský (1962-1984), Pavel Květák (1960-
1962), Olga Aradová (1987-dosud), Marie Reimerová (1965-1966), JUDr. Silvius Svatoň 
(1965-1968), Božena Šalerová (1966-1991), Pavla Valová (1986-1987), Marie Malenovská 
(1990-1997), Amálie Ondráčková (1980-1989), Marie Šimčíková (1967-1979). 
 
 
Bankovní instituce 
 
Kompletní bankovní služby zajišťují pro město Holešov a okolí tři společnosti: 

 
Česká spořitelna, a.s. Palackého 1634 (od 5. 12. 2005 – v pronájmu) 
Je součástí silné středoevropské finanční skupiny Erste Bank. Klienti si mohou otevřít svůj 
vlastní Osobní účet pro jakékoliv platby, který lze obsluhovat službou Servis 24 z domova. 
Mohou využívat např. Penzijní fond ČS, a.s., Pojišťovnu ČS, a.s.,Stavební spořitelnu, 
Investiční Společnost ČS, a.s.,Leasing ČS a.s. atd. Služeb využívají i podnikatelé. 
Vedoucí pobočky je Libuše Bednaříková. Pobočka má 6 stálých zaměstnanců. 
 
Československá obchodní banka (ČSOB): Palackého 821 
ČSOB a,s., působí na dvou národních trzích, českém a slovenském. Je největší bankou se 
sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv. Jako univerzální banka 
nabízí plný rozsah bankovních služeb pro fyzické osoby a firmy. ČSOB byla založena státem 
v roce 1964 jako jediná banka v Československu, která poskytovala služby v oblasti 
financování zahraničního obchodu a volnoměrných operací. Po roce 1989 rozšířila ČSOB 
svou činnost o služby pro nové podnikatelské subjekty a fyzické osoby. Významným 
mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace v červnu 1999, kdy se majoritním vlastníkem 
ČSOB stala belgická KBC Bank. Dalším mezníkem v historii ČSOB bylo převzetí podniku 
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Investiční a Poštovní banky, a.s. v červnu 2000. Tím ČSOB skokově posílila svou pozici 
v bankovnictví pro fyzické osoby. 
Holešovská pobočka sídlí nyní na Palackého ulici 821. V těchto prostorách působila původně 
Banka Haná a.s., která zrekonstruovala prostory v roce 1994 a přestěhovala zde svoji pobočku 
v Holešově. V roce 1999 proběhla fůze BH a IPB a.s. a po roce převzala IPB a.s. ČSOB, a.s. a 
její pobočka zde působí dodnes. Po celou dobu zde pracovalo 6 klientských pracovníků. 
V roce 2003 prošla další rekonstrukcí. V pobočce jsou nyní dostupné veškeré služby pro 
soukromou klientelu, malé a střední podniky, je zde k dispozici bankomat. 
 

 
Komerční banka , pobočka Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25 
Ředitelka pobočky: Eva Přívarová, 4 stálí zaměstnanci 
Komerční banka vznikla v Holešově dne 25. 3. 1991 pod vedením Ing. Miroslava Strnada a 
sídlila v kině Svět, kde pracovala 14 zaměstnanců. Dále ve funkci vedoucí expozitury se 
vyměnili Vladimír Vojtek,  JUDr. Jarmila Pokorná, Ing. Svatopluk Pleva a Marek Jandál. 
V roce 1993 se Komerční banka přestěhovala do vlastních prostor do domu na nám. Dr. E. 
Beneše č. 59 a zde pracovalo 20 zaměstnanců. 15.10. 1999 se opět KB přestěhovala do 
pronajatých prostor na nám. Dr. E.Beneše č. 25, protože KB prováděla snížení pracovníků a 
vlastní budova byla neekonomická. 
Komerční banka je součástí skupiny Société Generále (Francie) od října 2001. Skupina 
poskytuje služby v oblastech retailového bankovnictví a finančních služeb a služeb 
v podnikovém a investičním bankovnictví. Patří k nejvýznamnějším bankovním institucím 
v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Nabízejí také specializované 
služby-penzijní pojištění, stavební spoření,f actoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. 
 
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. 
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VI. Spolky a zájmové organizace 
 

1) Mládežnické organizace 
 
Moravské děti – holešovský dětský pěvecký sbor 
S vítěznými vavříny se v neděli 24. června 2007 vrátil z Petersburgu  Holešovský dětský sbor 
Moravské děti, kde soutěžil na mezinárodním festivalu pěveckých sborů Grand Prix. Získali 
stříbrný pohár za mládežnické sbory do devatenácti let a zlatý pohár Petra Velikého za 
lidovou píseň mládežnických sborů do devatenácti let a dospělých sborů. Mezinárodní porota 
udělila jako jedinému souboru zlatý pohár, což byl obrovský úspěch. V Bratislavě na 
mezinárodním festivalu sborů Festa Choralis zvítězili ve stejné kategorii jako v Rusku. 
Odvezli si dvě stříbrné medaile. Na obou festivalech je doprovázela klavíristka Vendula 
Urbanová. V Litomyšli byl soubor zakomponován do náročného scénicko-hudebního projektu 
Kytice od Bohuslava Martinů. Byla to světová premiéra, konal se pod záštitou prezidenta 
Václava Klause. Benefiční koncert – 23. září 2007 v kině Svět. Výtěžek koncertu věnován na 
opravu zámku. Všem členům Holešovského dětského sboru byly v neděli 23.září předány 
starostou města Zdeňkem Janalíkem diplomy za reprezentaci města v zahraničí. Jedním 
z vánočních koncertů byl také koncert 15. prosince 2007 v nádherném prostředí KD Elektra 
v Luhačovicích. Patronkou této akce byla zpěvačka Bára Basiková. Výtěžek koncertu byl 
věnován Klinice reprodukční medicíny ve Zlíně, Kojeneckému ústavu ve Valašském Meziříčí 
a Dětskému domovu v Bojkovicích. 26. prosince se konal tradiční vánoční koncert v chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Vystupoval také Plamínek (3. ZŠ), sólová vystoupení 
v podání Romany Hýžové a Romana Hozy. Vybraná finanční částka činila přes deset tisíc 
korun. 
 
Mateřské centrum Srdíčko 
14. 2. 2007 beseda se starostou města Zdeňkem Janalíkem. 31. 10. 2007 slavili páté výročí 
založení. Srdíčko slouží  především pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti. Na 
oslavu přišel i místostarosta Rudolf Seifert a patronka - bývalá místostarostka JUDr. Jarmila 
Pokorná. Vedoucí centra je Věra Vargová. Srdíčko působí v TYMY ve Všetulích. 
 
Dětský  parlament 
15. ledna 2007 se setkali členové Parlamentu s žáky a pedagogy na Střední odborné škole 
Pivovarská. 8. a 9. února návštěva do Turčianských Teplic. 
 
Pionýrská skupina dr. Mirko O čadlíka Holešov 
Vedoucí Mgr. Jarmila Vaclachová. Členů této skupiny je 52. 16. 5. 2007 se uskutečnila 
sbírka „Český den proti rakovině. Pionýři vybrali 31.643,00 Kč. Symbolem byl žlutý kvíteček 
měsíčku lékařského. V pátek 23. listopadu 2007 se vydali členové oddílu Kamarádi 
z Pionýrské skupiny dr. Mirko Očadlíka Holešov do Brna na celorepublikové finále festivalu 
Brána 2007. Je to hudební a pěvecká soutěž pro děti a mládež do 18 let v interpretaci nejen 
trampské country a folk pořádané českou tábornickou unií. Dále skupina uspořádala tradiční 
akce: Ledová Praha, zapojení do charitativní činnosti - Život dětem, Květinkový den - boj 
proti rakovině. V létě uspořádala tábor na své základně v Podhradní Lhotě, úspěch v rámci 
celostátní soutěže pionýrského sedmikvítku „film-foto-video“ - 2. místo. 
 
Junák -  svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov 
Sídlo Bezručova ulice 675 (budova ZUŠ Holešov). Zprávy o vzniku skautingu se dostaly i do 
Holešova, a to bezprostředně z Kroměříže a její posádky. Vlastní impuls k založení dala 
městská školní rada, která se usnesla a okresní školní rada schválila a doporučila založení 
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organizace Junáků skautů svazových v Holešově. Učiteli Rudolfu Jadrníčkovi bylo uloženo 
tento úkol splnit. Začali jednat na holešovské radnici. Radnice byla tehdy v dvoupatrovém 
domě na náměstí, jímž je široký průchod na náměstí sv.Anny. Dnes má dům č. p. 11. 
V přízemí byla policejní stanice, v prvním patře Městská spořitelna a kancelář starosty města. 
Ustavující schůzi zahájil učitel Rudolf Jadrníček, dále ředitel Adam z Živnostenské záložny. 
Místnost propůjčil ředitel spořitelny Rudolf  Janovský. Rok 1919. Mezi prvními členy 
skautské organizace v Holešově byli: Laďa Janovský, pozdější primář chirurg v Novém 
Jičíně, Mirek Janovský, pozdější primář kožního oddělení v Jihlavě, bratři Balatkové, Viktor 
Ostrý, Zdeněk Kosatík, František Pokorný, Jaroslav Vydra, Karel Šidla, Mojic Jadrníček, 
bratři Josef a Jarek Poláškovi a další. Dívčí skauting začal pod vedením sestry Podsedníčkové  
v roce 1922/23.  Před nacistickou okupací byly klubovny v bývalém Okresním hejtmanství u 
sv. Anny. Po osvobození v bývalé pletárně Agnes Nesvadba. V roce 2007 byl registrován 
jeden oddíl skautů, jeden oddíl skautek a oddíl Oldskautů. V nich je 14 děvčat,16 chlapců a 
24 dospělých. Celkem 54 členů. Tradičně se začínalo Tříkrálovou sbírkou, ve spolupráci 
s místní Charitou. Na první jarní neděli 25. března pozvali skauti Holešováky do 
Smetanových sadů, kde je čekala spousta her a zábavy. Mimo jiné i užití PET lahví 14x jinak.  
Od středy 4. dubna do pátku 6. dubna se uskutečnila celostátní sbírka Skautské kuřátko, 
celkem se vybralo 11.158,50 Kč. Peníze putovaly na konto Pomozte dětem. 21. - 22.dubna se 
děvčata zúčastnila v Praze celostátní akce Šátková metropole, která proběhla v rámci oslav 
100. výročí založení světového skautingu. 4. až 6. května odjela děvčata na základnu na 
Kašavu, kde si uspořádala již tradiční akci Čarodějnice. 4. května se skauti zúčastnili 
vzpomínkové akce na osvobození města Holešova. 16. května se konala sbírka Český den 
proti rakovině. Vybralo se 3.009,00 Kč. 14. června uspořádaly Slunečnice střediskovou 
ekologickou akci Alušou. Podařilo se nasbírat 4,75 kg hliníku. Závěr školního roku si členové 
zpestřili hrou petang. Turnaj  se uskutečnil 29. června v zámecké zahradě pod názvem 
petangový dýchánek. Na začátku prázdnin odjeli skauti a Vlčata na tábor u Hoštejna 
za Zábřehem na Moravě. Termín od 10. - 21 července 2007. Na Kašavě pak Medvíďata od 
28. července do 5. srpna. Podruhé v novodobé historii střediska se slavil úspěch v celostátním 
kole Svojsíkova závodu. Vícemistryněmi republiky  se staly skautky z Holešova. Od 9. října 
do 11. října se uskutečnila sbírka Postavme školu v Africe. Podařilo se získat 7.615,00 Kč. 
Rok oddíly uzavřely rozloučením u stromečku. 23. 12. donesli chlapci do kostela Betlémské 
světlo. Dospělí: 7. - 9.dubna putovali pěšky kolem řeky Svratky. 4. ročník nočního přechodu 
hostýnských vrchů Clay-Eva - účast 37 statečných. V sobotu 19. května se uskutečnil  18. 
Memoriál dr.Rudolfa Plajnera (20.výročí jeho úmrtí a také 10 let od úmrtí zakladatele tohoto 
memoriálu Antonína Vémoly - Barona). Při středisku se také schází Sdružení přátel  Junáka. 
Jsou to věkově starší bratři a sestry, kteří na svých setkáních vzpomínají na zážitky aktivních 
let. Vedoucím střediska je Alois Reimer, zástupce střediska Mgr.Milena Machálková, okresní 
výchovná zpravodajka Hana Reimerová. 
 
TOM – turistický oddíl mládeže Holešov 
Nese název Medvědí stopa. Hlavní vedoucí je Jakub Šneidr (Holešov, Sadová č. p.1526). 
Oddíl je zaměřený na naplnění volného času dětí a mládeže. Vznikl v roce 2000 a má 67 
členů. Pořádá také letní tábory. 
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2) Kulturní organizace 

 
Divadlo 6. května Holešov 
Vedoucí Mgr. Ivona Vávrová  (učitelka 3. ZŠ v Holešově). Od roku 2007 pracuje soubor 
jako občanské sdružení. Aktivity: „Zbojnický hejtman Jan Švrček z Rusavy“ - uspořádáno k 
350. výročí založení obce Rusava. „Ještě jednou profesore“ - komedie připravená k 60. výročí 
založení Divadla 6. května. „Sčítání lidu“ - vánoční hra, uvedená na vánočních trzích 
v Holešově. „Na správné adrese„ - příprava na premiéru v roce 2008. Počet členů je různý, 
podle obsazování her. 
 
Castellum, o. s. 
Předseda Mgr. Jiří Zapletal. Občanské sdružení, které bylo založeno 9. června v roce 2004 
na podporu holešovského zámku. Ustavující schůze se proběhla  30. srpna 2004. První 
výroční schůze se konala 9. února 2006. Počet členů 133. V září 2006 vyšlo 1. číslo 
Zámeckého zpravodaje. Ve smyslu Stanovami deklarovaného poslání občanského sdružení 
rozvíjelo i vlastní kulturní činnost. Literárně dramatické pořady. První z nich byl věnován 4. 
října všetulskému rodákovi básníku Oldřichu Vyhlídalovi. Dále se konaly Dny otevřených 
dveří holešovského zámku. Číslo konta Castella je: 35-4256360227/0100, variabilní symbol 
pro dárce je 2222. Sdružení podpořilo a financovalo z vybraných částek z větší části opravu 
zámeckých hodin a jejich zprovoznění. Přispělo částkou 50 tisíc korun. Akce pořádané 
sdružením v roce 2007: 17. dubna 2007 Podvečerní koncert barokní hudby (Kateřina 
Chroboková - varhany, cembalo, Dagmar Šašková-mezzosoprán). Koncert se konal v sala 
terreně, generálním sponzorem RAPOS, spol.s.r.o. Holešov. 25. dubna 2007 výroční veřejná 
členská schůze. Stovky lidí zamířily v úterý 1. května do holešovského zámku, kde se konal 
Den otevřených dveří - spolupráce města a Castella. Bohatý program se odehrál na nádvoří i 
v zámeckém parku. Nechyběla ani odpolední beseda s představiteli města, prohlídka 
zámeckých prostor, stejně jako závěrečný koncert - Filharmonický orchestr Konzervatoře P. J. 
Vejvanovského z Kroměříže. 10. října 2007 v Drive clubu scénické čtení poetické hry Manon  
Lescaut. Účinkovali: Marie Málková, Bohumil Švarc ml., Bohumil Švarc, Jiří Zapletal a 
Rudolf Pelar (herci z Prahy). Hudební spolupráce Petr Tvrdek. V prosinci 2007 vyšlo další 
číslo Zámeckého zpravodaje společnosti Castellum Holešov.Mimo jiné je zde vyhodnoceno 
finanční zabezpečení zámku: orientační sumy: celkově bylo do opravy areálu investováno 
z města a státu za poslední tři roky asi 27 mil. korun. V roce 2005 „šly“ do statiky 4 mil. Kč, 
v roce 2007 je investice 35,1 mil. Kč směrována do první etapy rekonstrukce. Provozní 
náklady dosáhly za uvedené tři roky 9,2 mil. Kč (údržba zahrady a obory, údržba a oprava 
budov). Dary představují částku 0,246 +0,188 mil. korun. Členové společnosti přispívají 
částkou 200,-Kč, důchodci 100,-Kč  ročně. 
 
Vlastivědný kroužek 
Předseda: Ing.Karel Bartošek. VK je dobrovolným,volným sdružením samostatně 
pracujících zájemců o vlastivědu Holešovska. Členové neplatí členské příspěvky. Činnost se 
soustřeďuje do volně ustanovených sekcí: regionální historie, příroda regionu, kultura a umění 
regionu,obecná vlastivěda Moravy a ČR. Dobrovolná přednášková činnost, badatelská činnost 
členů, seznamování s památkami. Spolupracuje s Městskou knihovnou Holešov, dále 
Městským úřadem a Městským kulturním střediskem Holešov. Členové se podílí na vytváření 
„Sborníku vlastivědných studií. 
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Společnost Judaica - OLAM 
Předseda společnosti Jiří Richter, bytem Holešov. Olam je hebrejský název a znamená svět a 
také věčnost. Bejt olam - doslova „dům věčnosti“ je název místa hřbitova. Základem 
společnosti a její činnosti je objevovat a zachraňovat zapomenuté židovské památky: 
informovat z oblasti judaistiky a biblistiky, objevovat a poznávat židovství a judaismus,  
navazovat spolupráci s jinými židovskými organizacemi, připomínat hrůzy holocaustu,  
upozorňovat na existenci antisemitismu a rasové nesnášenlivosti. Formy: přednášková a 
osvětová činnost, pořádání koncertů, informační a poradenská činnost. 
 
Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) 
Holešovská organizace  zahrnuje Holešovsko, přilehlou Rusavu. Výroční schůze proběhla 2. 
prosince. Zúčastnili se jí také představitelé města. Dlouholetým předsedou byl Miroslav 
Neumann. Členů stále ubývá, přitom účastníci protinacistických bojů a věznění 
v koncentračních táborech či lidé, kteří se vzepřeli následnému totalitnímu režimu, mají stále 
co říci. 
 
 

3) Zdravotní a sociální organizace 
 
Klub důchodců – nám. Dr. E. Beneše č. p. 24 
Předsedkyní samosprávy Ivanka Hanzlíková. Činnost se datuje od 5. března 1962.  
Klub důchodců je zařízení města, jeho provoz je plně hrazen z prostředků města Holešova. 
Nachází se v objektu bývalé radnice. Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení. Má svoji 
samosprávu, která organizuje zájmovou činnost, společenskou a kulturní – poznávací zájezdy, 
přednášky, předplatné Městského divadla ve Zlíně. Klub má svoji knihovnu, činnost je 
organizována v odpoledních hodinách. 16. ledna proběhla zajímavá beseda s cestovatelem 
Aloisem Janalíkem o Kamčatce. 8. března 2007 výroční schůze. Členská základna činila k 31. 
12. 2006 osmdesát jedna členů, z toho 73 žen a 8 mužů. Ke svým pravidelným schůzkám se 
scházejí v klubovně v domě č. p. 24 na nám.Dr. E. Beneše. Sedmičlenná samospráva pracuje 
v r. 2007 v tomto složení: Ivana Hanzlíková, Dana Bršťáková, Jaroslava Ondráčková, O. 
Stratilová, Valburga Šuláková, Marie Ponížilová, J.Smolka. 
 
Sdružení zdravotně postižených Holešovska 
Sídlo Smetanovy sady. Předseda sdružení Vlastimil Janský , Holešov, Květná 1264.  
Sdružení je dobrovolným sdružením zdravotně postižených osob. Jsou zde občané města a 29 
okolních vesnic s různorodým zdravotním postižením. Sluchově, zrakově, tělesně, mentálně 
postižení a také rodiče s postiženými dětmi. Sdružení vzniklo 25. 11. 1991 registrací a má 
v současné době 554 členů. Je právnickou osobou. Sdružení zajišťuje základní poradenství, 
klubovou činnost, možnost rekondičních pobytů, víkendové akce, přednáškovou činnost. Je 
financována z členských příspěvků, darů fyzických i právnických osob. Pracuje sedmičlenný 
výbor sdružení a 13 úsekových důvěrníků. Výroční členská schůze 27. dubna 2007 ve 
společenské místnosti Hasičského sboru v Holešově. 
 
Český červený kříž Holešov 
24. dubna 2007 se uskutečnila výroční schůze, kde se jednalo o dalším působení této 
organizace, či z nedostatku zájmů zanikne. Předseda MUDr. Stanislav Lochman bude jednat 
dále s vyššími orgány. V listopadu se sešla členská schůze a zvolila pětičlenný výbor. Jeho 
předsedkyní se stala Olga Rypková (rozená Riemerová). Místní organizace tak zůstane 
zachována. Členská základna má 170 členů. Řada z nich zajišťuje zdravotní dozor na akcích 



54 

pořádaných městem, pořádají školení v oblasti první pomoci. Nyní je nutné hledat zájemce 
mezi mladými lidmi. 
 
 

4) Přírodovědné organizace 
 
Klub českých turistů  Holešov 
Je zájmovou neziskovou organizací, v Holešově byl založen klub v roce 1910 a jeho činnost 
po druhé světové válce obnovena v roce 1957. Předseda klubu: Ing. František Hostaša 
(Tyršova č.p.1479). V roce 2007 sdružuje 118 členů. Akce: „Rusavskými kotáry na kole i 
pěšky, holešovská 50“. Besedy s cestovateli, vycházky. Další ze série cestovatelských 
přednášek uspořádal v říjnu 2007 v Drive Clubu. O své zážitky z cest po Venezuele se přijel 
do Holešova podělit populární světoběžník,dobrodruh a cestovatel novinář Martin Mykiska. 
Vedle vyprávění nabídl také své knihy ze svých cest. Další klubový večer s cestovatelem pod 
názvem „Tajemný Ladak“ se uskutečnil 10. prosince v Drive clubu. Přednášel profesor 
holešovského gymnázia Miloš Růžička,který je rovněž pokořitelem nejvyšší hory Evropy 
Elbrusu. Besedy a vycházky jsou oblíbeny u široké veřejnosti města. 
 
Kynologický klub Holešov 
Cvičiště za Střelnicí vybudoval klub v roce 1977.  Dlouholetým předsedou byl Andrej Rohál, 
po něm převzal štafetu Ing.Antonín Stojaník. Dnes vede klub Ladislav Martinec. Klub má 
40 členů, svůj výbor i program. Pravidelně pořádá soutěž „O štít města Holešova“, letos 
proběhl již 29. ročník. 
 
Moravský rybářský svaz  - místní organizace Holešov 
Je nezisková společenská organizace. Předseda Michal Vlkolenszki, Malá ul.,   
místopředseda RNDr. Miroslav Dědič. Svaz má 442 členů, z nichž je 311 občanů města 
Holešova, 48 dětí ve věku od 8-18 let navštěvuje rybářský kroužek, který spolupracuje 
s DUHOU. 
V roce 2007 byly zámecké rybníky vřazeny do rybářského revíru a začal se tam provozovat 
rybolov. Na osazení přispělo město částkou 50.000 Kč. Rybáři přispěli částkou také 50.000 
Kč. Vysazeno: kapr, štika, candát a amur. 
 
Český zahrádkářský svaz Holešov 
Sídlem Dlažánky č.p.321. Předseda Stanislav Kovář. Vznik spolku zahrádkářů se datuje 
krátce po druhé světové válce, kdy byl 9.června 1946 založen za účasti patnácti přítomných 
první „Spolek zahrádkářů“ v Holešově. Prvním předsedou byl zvolen řídící učitel ve výslužbě 
Vincenc Krejcárek. Počátek 50 let minulého století znamenal dočasné ustrnutí spolkové 
činnosti a až po roce 1957 se činnost zkonsolidovala. Výstavy se konaly v prostorách zámku. 
Až v roce 1983 to byla výstavba „Zahrádkářského domu“ na Dlažánkách. Jeho součástí je 
nejen společenský sál a jeho zázemí,ale také sušárna ovoce,varna povidel, mošťárna, stolařská 
dílna a obchod (dnes restaurace Na kopečku). Mezi nejaktivnější členy patří např.předseda 
Stanislav Kovář, včelař Ladislav Vynuchal, aranžérka květin Vlasta Čablová, Stanislav 
Štěpán,  Ing. Stanislav Inquort a další. V roce 2006 měla holešovská organizace 133 členů. 
1. dubna 2007 proběhla přednáška MUDr. Josefa Horáka z Vyškova „Jak ošetřovat stromy a 
jahody“ v Domě zahrádkářů na Dlažánkách. 27. dubna 2007 proběhla v Domě zahrádkářů 
okresní soutěž mladých zahrádkářů. 
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Český svaz včelařů- základní organizace Holešov a okolí. 
Předseda Oldřich Šimek, bytem Němčice č. p. 89. Spolek byl založen 16. listopadu 1902, 
tehdy bylo zapojeno 12 včelařů. Předsedou byl zvolen Ludvík Zahradníček, místopředseda 
Albín Bakala, jednatelem byl Joža Slavík a Adolf Koplas pokladník.  V roce 1997 sdružovala 
organizace 128 členů z 23 obcí, kteří chovali 882 včelstev. V roce 1997 převzali nejvyšší 
vyznamenání ÜV ČSV Praha Antonín Machala, Ladislav Vyňuchal a in memoriam Svatopluk 
Ponížil. „Vzorný včelař“ převzali: Josef Ondruch, Rostislav Novák, Ing. Josef  Navrátil, Josef 
Polášek a Zdeněk Drcmánek. Dlouholetým předsedou (1997 – 2007) byl Ladislav Vyňuchal 
z Holešova.  28. ledna 2007 proběhla výroční schůze – hodnocení činnosti. K 1. lednu 2007 
měl svaz 148 členů, nyní eviduje 142 členů. Ti ošetřují 1209 včelstev, což je o 40 méně. 
Uspořádal řadu výstav, kurzy chovu matek (zásluha Ladislava Vyňuchala), kurz vaření 
medoviny. V sobotu 13. října ve vestibulu kina Svět uspořádány „Medové dny“. Přilákaly 
desítky zájemců, kteří mohli nejen ochutnat, ale i zakoupit kvalitní med, pečivo či 
propolisovou tinkturu. Po nové evidenci nyní eviduje Základní organizace ČSV Holešov a 
okolí 130 členů a 1 250 včelstev-uvedl místopředseda Ladislav Vyňuchal. O historii včelařské 
organizace na Holešovsku se dočteme ve dvou publikacích: 90 let organizovaného včelařství 
v Holešově a okolí (Holešov.1992). 100 let včelařské organizace na Holešovsku. 1902-2002. 
Holešov 
 
Chovatelé drobného zvířectva: Český svaz chovatelů Holešov 
Vedoucí: Dušan Labuda , bytem Horní Lapač č. p.6. Sídlí v Holešově, na Plačkově. 
V říjnu 2007 uspořádána výstava drobného zvířectva, králíků, holubů a drůbeže 
v chovatelském areálu na Plačkově. 13. a 14. října bylo vystaveno 182 králíků, 174 holubů, 
149 kusů drůbeže. Pochvala patří mladým chovatelům, kteří se výstavy zúčastnili. Do  
Holešova se přijeli podívat i členové družební organizace ze Slovenska, konkrétně ze Slažan – 
Zlatých Moravců. Na výstavu se přišlo podívat v průběhu dvou dnů 179 dospělých a 340 dětí. 
 
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Holešov 
Vznikl v roce 1981 na Plačkově 1637, znovu byl registrován v r.2001. Předseda: Josef 
Trhlík, bytem Pacetluky 44.  Jednatelem svazu je: Pavel Sedlařík , bytem Jankovice 82. 
 
 

5) Jiné organizace 
 
Aeroklub Holešov 
Vedoucí Milan Sochor, sídlo letiště Holešov. Historicky poslední odlet L410 z Holešova. 
Tím zaniká holešovské letiště, které padá za oběť průmyslové zóně (květen 2007). 
Čtyřistadesítky byly posledními letadly, která svého času létala na pravidelné lince Holešov - 
Praha. 
 
Svaz modelářů České republiky –Letecký modelářský klub ČMELÁK Holešov 
Předseda klubu Ing. arch. Vladimír Zichá ček, nám.Svobody č. p. 174. Klub byl založen 
v roce 1965, dnešní pojmenování „Čmelák“ bylo zavedeno od roku 1975 v souvislosti 
s navázáním spolupráce s nově otevřeným Městským domem pionýrů a mládeže v Holešově. 
Byli v něm organizováni jak členové z Holešova, tak ze Zlína. Technické a materiální zázemí 
vytvářel Dům pionýrů a mládeže, kde pracovaly jednotlivé kroužky. Mladší žáky vedl 
František Glodziga, starší žáky Svatopluk Menšík. Kroužek při 3. ZŠ vedl Jaroslav Prchal. 
Z řad mládeže byl velký zájem a mladí modeláři se zúčastňovali řady soutěží v naší republice, 
ale také v zahraničí. Po zrušení Svazarmu na počátku devadesátých let min. století došlo 
k ukončení práce modelářských kroužků a činnost Čmeláka se v souvislosti se společenskými 
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změnami na několik let utlumila. Ve druhé polovině devadesátých let se opět Čmelák začal 
konsolidovat k organizované činnosti. Členská základna se stabilizovala okolo čísla 40. Po 
vzoru jiných klubů se začala organizovat show. První ročník proběhl v roce 1998. Akce je 
nyní mezinárodní a jedna z největších organizovanou v Holešově sdružením občanů. Členové 
také navštěvují  jiné akce po celé republice. Výtečně reprezentuje klub několikanásobný vítěz 
řady kategorií ve „volném letu“ František Gloziga, stejně jako v kategorii upoutaných modelů 
bývalý dlouholetý předseda a nestor klubu Svaťa Menšík. „Čmelák model show“se koná pod 
záštitou starosty města Holešova. Při této příležitosti navštíví město mnoho modelářů z celé 
ČR, ale také ze Slovenska, Holandska, Rakouska, Německa a Slovinska. 

 
 
Sbor dobrovolných hasičů Holešov (SDH), Hasičský záchranný sbor (HZS) 
Se sídlem v Domě požární ochrany Bořenovská 1. V Holešově působí vedle sebe 
profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru (HZS) Zlínského kraje a Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů (SDH). Sbor je registrován jako organizační jednotka Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska p.č.3708019 ze dne 14. 2. 1995. Sbor dobrovolných hasičů 
v Holešově měl k 1. prosinci 2007 zaregistrováno celkem 105 členů. Z tohoto počtu je 35 
mladých ve věku do 18 let. Věkový průměr sboru je 34 let. Nejstarší členka sboru je Marie 
Adámková, oslavila 88. narozeniny,  nejmladší má 8 let. Velitelem Sboru dobrovolných 
hasičů je Martin Hor ňák, kterého jmenoval do funkce v roce 2007 starosta města. Mladí 
hasiči se zúčastnili řady soutěží. Skvělým třetím místem na XXIV. ročníku zimní soutěže dětí. 
Na velkém klání Mladých hasičů – Středomoravský pohár mládeže – získali mladí hasiči 3. 
místo (květen 2007). V pondělí 26. února 2007 několik minut po 13.hodině zachvátil požár 
rodinný domek v Holešově – Všetulích. Na místo vyjely dvě jednotky profesionálních hasičů 
z Holešova a Kroměříže, dále jednotka dobrovolných hasičů z Holešova. Při požáru a zásahu 
nebyl nikdo zraněn. Pravděpodobnou příčinou požáru byla závada na vnitřním rozvodu 
elektroinstalace. Hořelo v rodině Pavla Šenkyříka, pochvalu si zaslouží místní lidé a 
spolupracovníci, jež pomohli s likvidací následků,opravou domu i s další finanční pomocí. 
Příspěvkem se také připojilo město, aktivně sociální odbor MěÚ a také rada města. 
V sobotu 26. května 2007 se zúčastnila pětičlenná delegace SDH v Holešově,tvořená 
starostou a manžely Pařenicovými a Adamkovými, oslav 125. výročí založení družebního 
Dobrovolného hasičského sboru v Topoĺčiankách na Slovensku. Město Holešov 
reprezentovali místostarostové Josef Bartošek a Mgr. Rudolf Seifert s manželkami. 
V rámci přehledu výjezdů jednotek dobrovolných hasičů za rok 2007, který zveřejnil 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, se holešovský sbor umístil na třetím místě. 
Vyjížděli k 58 událostem v regionu. Nejčastější příčinou výjezdu byly požáry budov, ale také 
travních či lesních porostů. Častým důvodem byly dopravní nehody, kdy se rovněž provádí 
úklid vozovek či odstranění nebezpečných látek. Dále je to čerpání vody ze sklepů, aktivity 
při povodních, odchytávání včelích rojů. Mezi specifické, ale také fyzicky a psychicky velmi 
náročné zásahy v r. 2007 patřilo u autobusového nádraží v Holešově. 
Jednotka se také podílí na čištění řeky Rusavy. 
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VII. Školství 
 
  

1. Městské školské příspěvkové organizace 
 
 
Zápis dětí do základních škol 
 
V pátek 9. 2. 2007 proběhl zápis dětí do prvních tříd holešovských základních škol s těmito 
výsledky: 
1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630) - k zápisu přišlo celkem 63 dětí (loni 69), 
z toho poprvé u zápisu bylo 47 dětí (loni 56) a po loňském odkladu přišlo 16 dětí (loni 13). 
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625) - k zápisu přišlo celkem 20 dětí (loni 21), 
z toho poprvé u zápisu bylo 14 dětí (loni 17) a po loňském odkladu přišly 6 děti (loni 4). 
3. Základní škola Holešov (Družby 329) - k zápisu přišlo celkem 69 dětí (loni 76), z toho 
poprvé u zápisu bylo 52 dětí (loni 58) a po odkladu přišlo 17 dětí (loni 18). 
 
K zápisu letos tedy přišlo o 14 dětí méně než v roce 2006! Na každou základní školu přišlo 
méně dětí než v předcházejícím roce. 
 
 
Počty žáků v základních školách 
 
Do prvních tříd od září nakonec nastoupilo do 1. ZŠ 52 dětí (loni 51), do 2. ZŠ 13 dětí (loni 
18) a do 3. ZŠ 57 dětí (loni 60), z toho bylo 12 ve speciální třídě pro děti s vadami řeči. 
Od roku 1997 stále klesá počet žáků v holešovských základních školách. V roce 2007 to bylo 
1339, v roce 2006 to bylo 1384, v roce 2005 ještě 1420. Nejvíce klesl počet žáků na 2. ZŠ, a 
to z 279 na 235 (v roce 2005 bylo ještě žáků 307). Pokles na 1. ZŠ byl velmi malý z 597 na 
595 (v roce 2005 bylo ještě žáků 618). Na 3. ZŠ byl zaznamenán již druhý rok po sobě nárůst 
žáků, byť tentokrát pouze o jednoho jediného žáka, přesně z 508 na 509 (v roce 2005 bylo jen 
495).  
 
 
Školní vzdělávací programy na základních školách 
 
Od 1. 9. 2007 došlo k zásadním změnám v prvních a šestých třídách základních škol. Zatímco 
doposud probíhala výuka na českých školách podle centrálních vzdělávacích programů, nyní 
bude každá škola učit podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Tento ŠVP 
vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. ŠVP mohly základní 
školy zpracovat a učit podle nich i dřív, což využila 2. Základní škola Holešov. 
V následujícím textu představí jednotlivé ŠVP ředitelky základních škol. 
 
1. Základní škola Holešov 
Náš školní vzdělávací program se jmenuje Škola se širokou nabídkou. Znamená to, že jsme 
připraveni nabídnout žákům a jejich rodičům opravdu různorodé zaměření, pestré a přitažlivé 
činnosti, spoustu volitelných předmětů a kroužků, velmi dobré vybavení pro moderní výuku. 
Na obou stupních školy pokračujeme v osvědčených tradicích. Tak zvanými disponibilními 
hodinami, kterými mohla každá škola posílit libovolný předmět nebo zavést předmět nový, 
jsme rozšířili počet hodin hlavních předmětů, aby naši žáci dostali opravdu dobrý základ, na 
kterém budou stavět v dalším studiu. 
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Na I. stupni tedy čeká žáky v 1. a 2. třídě výuka v blocích v matematice a českém jazyce, kdy 
se v jednom dni vyučuje buď jeden, nebo druhý předmět doplněný hudební, tělesnou 
výchovou apod. Výuku jazyků podporujeme již od 1. třídy zavedením angličtiny do kroužku. 
Nechceme ji povinně vnucovat všem dětem za současného snížení hodin v jiném předmětu. 
Studium angličtiny je u nás ale prioritou, v současnosti se mu věnuje na různých stupních 
obtížnosti 8 učitelek. Systematicky pracujeme na celém I. stupni s výpočetní technikou, ale 
jako samostatný předmět ji máme zařazenu v 5. ročníku. Také výuku vlastivědy a 
přírodovědy ve 4. a 5. ročníku chystáme v blocích. Takto pojatá výuka vede k lepšímu 
zapamatování učiva, protože se žáci soustředí na pochopení určitého tematického celku o 
přírodě či společnosti a netříští pozornost pro více předmětů. Naším cílem je také, aby žáci na 
tomto stupni zvládli velmi dobře techniku čtení a četli s porozuměním textu. 
Na II. stupni pokračujeme v tradici výuky rozšířené tělesné výchovy nebo matematiky a 
přírodovědných předmětů. Žáci, kteří nebudou zařazeni do těchto tříd, si mohou vybírat ze 
širokého spektra jiných volitelných předmětů, jako například semináře z přírodopisu, 
zeměpisu, českého jazyka nebo matematiky, přírodovědných či fyzikálních praktik, dalšího 
cizího jazyka nebo konverzace atd. Volitelných předmětů nabízíme celkem 20 a záleží jen na 
zájmu žáků, který se v kterém roce bude vyučovat. Minimálně se do něj totiž musí přihlásit 15 
žáků. Výuku zpestřujeme prací na různých projektech, zavedenými a osvědčenými 
exkurzemi, besedami, sportovními nebo matematickými soustředěními, pořádáním lyžařského 
výcviku, který letos obohatíme také o snowboard. Starší žáky bude jistě zajímat, že hodinu 
výtvarné výchovy jsme v 9. ročníku pojali jako počítačovou grafiku. Při této široké nabídce se 
chceme také věnovat žákům nadaným ve 25 kroužcích nebo žákům vyžadujícím zvláštního 
zohlednění individuálním přístupem. Stejně tak je pro nás samozřejmé poskytnout dětem 
bezpečné prostředí a přátelské klima. 
 
2. Základní škola Holešov 
Naše škola započala výuku podle nového ŠVP již od 1. 9. 2005. Samotný název  Šance plně 
vystihuje zaměření vzdělávacího programu naší školy. Znamená to stejnou šanci na vzdělání 
všem dětem se zaměřením na samotnou osobnost dítěte a diferencovaný přístup ke všem 
žákům. 
Nový způsob ve školách umožňuje, aby si žáci vytvořili potřebné systémy poznatků, učili se v 
souvislostech, které jsou zjevné a využitelné v každodenním praktickém životě. K dalším 
hodnotám, které jsou pro člověka důležité, škola přispívala málo. V první řadě jde o 
komunikaci s jinými lidmi – umět naslouchat, najít „společnou řeč a kompromis“, naučit se 
řešit problémy a rozhodovat. Na základě dvouleté výuky vedly změny k tomu, že se v 
některých oblastech žáci učí velmi rádi. Návaznost jim dává smysl, aby ji uplatnili v dalším 
životě. Děti, které při vzdělání na ZŠ s využitím dovedností a vědomostí, které ve škole 
získaly, prožijí svůj život plodněji a šťastněji.      
 
3. Základní škola Holešov 
Výuku podle nového školního vzdělávacího programu jsme zahájili v tomto školním roce v 1. 
a 6. ročníku. Vzdělávací program vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje 
klíčové kompetence. Žáci by se měli naučit komunikovat, vyhledávat informace, obhajovat 
své názory a navrhovat řešení, uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v praktickém 
životě.  
Náš ŠVP nese název Cesta za poznáním a žáci v něm budou pod vedením svých vyučujících 
vedeni k vytýčenému cíli. Cílem našeho každodenního snažení ve výchovně vzdělávací práci 
bude absolvent základní školy vybavený souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a 
postojů, které jsou využitelné v různých praktických činnostech a situacích, které jsou 
přípravou na jeho další studium a následné uplatnění v práci i osobním životě. 
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Ve ŠVP je kladen velký důraz na rozvoj zdravé osobnosti žáka. Jsme přesvědčeni, že zdravá 
osobnost se nebojí otevírat brány a hledat cesty k sobě i k lidem ve společnosti. 
Profilací školy zůstává i v novém programu výuka cizích jazyků. Výuku jazyka anglického 
zařazujeme již od 1. ročníku a zaměřujeme se na seznámení s jazykem, stejně tak je tomu i ve 
2. ročníku. Zvýšená tříhodinová dotace anglického jazyka je zařazena od 3. ročníku. Výuku 
dalšího cizího jazyka zařazujeme od 6. ročníku s nabídkou výuky jazyka německého a 
francouzského. K doplnění výuky nabízíme pro žáky v rámci povinně volitelného předmětu 
konverzaci v cizím jazyce.  
Hlavním pilířem výchovně vzdělávací práce bude výchova ke zdraví. Ve školní práci 
využijeme dobré zkušenosti z projektu „Škola podporující zdraví“ a svými aktivitami se 
zaměříme na ozdravení života a propagaci zdravého životního stylu. Budeme usilovat o to, 
aby škola byla místem pohody a bezpečí, které umožňuje maximální rozvoj žáků s různým 
nadáním. 
 V 6. ročníku zavádíme nový předmět „Výchova ke zdraví“. Součástí výchovy ke 
zdravému životnímu stylu je sportovní výchova. V rámci tělesné výchovy posílíme především 
plaveckou výuku a využijeme školní plavecký bazén.  
V rámci výchovně vzdělávací práce se zaměříme na vytváření podmínek pro nadané žáky 
nabídkou povinně volitelných předmětů, nepovinných předmětů a také zájmových kroužků 
dle jejich zájmů a potřeb. 
Velkou pozornost budeme věnovat žákům se speciálně vzdělávacími potřebami integrovaným 
v běžných třídách. Nadále budeme pokračovat ve zřizování speciální 1. třídy pro žáky s 
vadami řeči. 
Kromě posílení výuky cizích jazyků povedeme žáky k využívání komunikačních a 
informačních technologií, budeme podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do 
všech předmětů. 
Náš školní vzdělávací program je výsledkem týmové práce všech pedagogických pracovníků 
na škole a není konečnou verzí. Na základě výstupů z předešlých ročníků bude každoročně 
upravován a aktualizován. 
Jsme si vědomi, že k naplnění našeho vytčeného cíle je velmi potřebná vstřícná spolupráce 
všech pracovníků školy, žáků, rodičů a dalších partnerů školy. Také pozitivní vztahy na všech 
úrovních jsou předpokladem úspěšné školní práce a také základem naší „cesty za poznáním“.  
 
 
1. Základní škola Holešov 
Ředitelka je Mgr. Jarmila Růžičková.  
Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny. Pěveckému sboru Banana Vox vyšlo v prosinci 
2007 druhé CD s názvem „Vánoční písně a koledy zpívají děti“. Natáčení připravila 
sbormistryně a korepetitorka, učitelka Mgr. Monika Vyhlídalová a natáčení proběhlo 
v nahrávacím studiu Golden Apple ve Zlíně. O aranžmá 21 písní se postaral Pavel Březina. 
 
2. Základní škola Holešov                                       
Do 31. 3. 2007 vedl školu z pozice zástupce ředitele Mgr. Rudolf Fuksa. Od 1. 4. 2007 byla 
ředitelkou jmenována Mgr. Drahomíra Konvalinková. Zástupce ředitelky: Mgr.Rudolf Fuksa. 
Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jitka Dvořáková, Mgr. Iva Janotová, Mgr. Pavlína Křížková, 
Mgr. Dagmar Zielinská, Mgr. Helena Jandová, Mgr. Marie Kotůlková, Ing. Iva Foukalová, 
Mgr. Michal Šimr, Olga Peclová, Mgr. Tamara Košatová, Mgr. Soňa Tomčíková, Mgr. Petra 
Chudárková, Lenka Jánská. Netřídní učitelé: PaedDr. Ludmila Stojaníková, Mgr. Kateřina 
Hurtová, Ludmila Ležáková, Karel Turoň. Vychovatelky: Ludmila Štaudnerová, Leona 
Čapková. Ekonomka: Marie Vránová 
Součástí školy je školní klub a také jedno oddělení školní družiny. 
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3. Základní škola Holešov                                         
Ředitelka:  Mgr. Alena Grygerová 
Škola byla uvedena do provozu v roce 1974. Byla postavena v moderním stylu 20. století. 
První ředitelkou byla Mgr. Jarmila Dvořáková. Zajímavostí tohoto zařízení je, že škola má 
vlastní bazén, který slouží především žákům 1. stupně. Tato škola byla zařazena do 
evropské sítě škol jako „ Zdravá škola“. 
Má vlastní školní jídelnu s kuchyní. Kapacita školní jídelny je 800 vařených jídel denně. Má 
také 3 oddělení školní družiny a speciální první třídu pro děti s vadami řeči. 
 
                                                                                 
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
Ředitelka:  Jaroslava Turoňová 
Z bývalé Trnkovy vily byla zřízena mateřská škola a provoz tohoto zařízení se datuje k 1. 1. 
1962. Výuka začala ve dvou třídách a stejný stav je i v současnosti. Nemá k dispozici vlastní 
školní kuchyň, strava se dováží ze školní kuchyně MŠ Grohova. Od 1. 1. 2003 má škola 
právní subjektivitu a má odloučené pracoviště Žopy.  K 30. 9. 2007 jsou otevřeny na 
pracovišti Masarykova dvě třídy a zapsaných dětí je celkem 54, na pracovišti Žopy jedna třída 
a zapsáno je 16 dětí. 
 
 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
Ředitelka:  Alena Kotoučková 
Budova byla postavena v roce 1972. Má k dispozici krásný zahradní areál o celkové rozloze 
6400 m2. Mateřská škola má k dispozici vlastní kuchyň s jídelnou. Kapacita kuchyně je 200 
vařených jídel denně. Od 1. 1. 2003 má právní subjektivitu a má odloučené pracoviště 
Dobrotice. V nedávné době byl zpřístupněn tento prostor široké veřejnosti v odpoledních 
hodinách. K 30. 9. 2007 jsou otevřeny na pracovišti Grohova čtyři třídy a počet zapsaných 
dětí je celkem 112, na pracovišti Dobrotice jedna třída a zapsáno je 27 dětí. 
 
 
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž 
Ředitelka: Lenka Pacíková 
Mateřská škola se nachází v sídlištní oblasti. Kapacitně je největší mateřskou školou 
v Holešově. Má vlastní kuchyň s jídelnou. Kapacita kuchyně je 500 vařených jídel denně. Od 
1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu a odloučené pracoviště: Tučapy. K 30. 9. 2007 je 
otevřeno na pracovišti Havlíčkova šest tříd a počet zapsaných dětí je celkem 158 (z toho je 
jedna třída pro děti s vadami řeči), na pracovišti Tučapy jedna třída a zapsáno je 16 dětí.  
 
 
Ústřední školní jídelna Holešov 
Ředitelka kuchyně: Milena Michalcová 
Do 30. 6. 2007 se tato organizace jmenovala: Ústřední školní jídelna, Holešov, nám. Dr. E. 
Beneše 58, okres Kroměříž, příspěvková organizace. Od 1. 7. 2007 byl název zkrácen na 
Ústřední školní jídelna Holešov. V této souvislosti bylo též rozhodnuto, že statutární orgán se 
již nebude jmenovat „vedoucí“, ale „ředitel“, tedy tak, jak u ostatních holešovských školských 
příspěvkových organizací. 
Toto školské zařízení je samostatným právním subjektem. Stravující mají také přístup i ze 
Smetanových sadů. Kapacita je 800 vařených jídel denně. Stravují se zde žáci 1. ZŠ, 2. ZŠ, 
dále slouží pro stravování holešovské veřejnosti a dalším školám, např. střední odborné škole. 
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V prvním patře budovy byla z kapacitních důvodů zřízena školní družina pro žáky 2. Základní 
školy. 
 
 
Středisko volného času Holešov  
Ředitelka: Bc. Jana Slovenčíková 
Od 1. 1. 2007 začalo fungovat Středisko volného času Holešov ve změněné struktuře. Tímto 
datem se totiž od něj odtrhlo 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. Dále 
akce dlouhodobé: např. pobytové a táborové. 
V roce 2007 probíhala velká část projektu s názvem „Vzdělávací komunitní centrum“. Tento 
projekt se realizuje v období od 4. 12. 2006 do 30. 6. 2008 a Středisko volného času Holešov 
v něm získalo celkem 1 416 120 Kč. Jednalo se o projekt, který byl financován ze 100%. 
Cílem projektu bylo vytvoření příležitostí pro zájmové vzdělávání žáků ze sociokulturního 
prostředí (žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním 
znevýhodněním, etnické minority včetně romské komunity) a také přispění k větší motivaci 
těchto žáků k dalšímu vzdělávání a tím jim také pomoci lépe se připravit ke vstupu na trh 
práce. Ke vzdělávacím potřebám byla vybudována v rámci projektu počítačová učebna s 10 
PC. Projekt byl čerpán z Evropského sociálního fondu. 
Při Duze pracuje vynikající kroužek mažoretek, který také dosahuje vynikající výsledky. 
 
 
Středisko volného času Všetuly 
Ředitelka: Mgr. Jarmila Vaclachová 
Středisko volného času Všetuly vzniklo dne 1. 1. 2007 jako samostatná příspěvková 
organizace oddělením ze Střediska volného času Holešov. Středisko volného času Všetuly 
navazuje na bývalou organizační složku města Holešova „TYMY - Centrum volnočasových 
aktivit – Všetuly“.  Vzniklo v prostorách bývalé základní školy ve Všetulích, která byla 
zrušena v r. 2002. Nejdříve existovalo pod MKS Holešov. Od 1. 1. 2004 jako samostatná 
organizační složka města Holešova. Od 1. 7. 2005 byla podřazena nově vzniklé organizaci 
Středisko volného času Holešov DUHA – TYMY, která vznikla z krajské příspěvkové 
organizace  Střediska pro volný čas dětí a mládeže DUHA, Holešov, okres Kroměříž. Tento 
složitý vývoj byl tedy dovršen 1. 1. 2007, kdy vznikla samostatná příspěvková organizace. 
Středisko se programově věnuje účelnému a zábavnému využití volného času dětí, mládeže i 
dospělých. I zde jsou útvary krátkodobé, ale i dlouhodobé např. pobytové a táborové. 
V roce 2007 zde pracuje více jak 30 kroužků (v pravidelné činnosti) určeny pro děti, mládež, 
rodiče s dětmi i dospělé. Těmito kroužky prošlo cca 450 osob. Kromě pravidelné činnosti jde 
o činnost příležitostnou. O jarních a letních prázdninách pořádali pro děti, pro rodiče s dětmi 
pobytové akce, letní tábory a ozdravné pobyty na horách a u moře v Chorvatsku. 
Velké celoměstské akce: Melouniáda, Děti zámku, Městský den dětí, Hanácké slavnosti. 
Projekty dlouhodobé kampaně: Na kolo jen s přilbou, Afrika srdci blíž, Postavíme školu 
v Africe, Plyšák pro radost, projekt  „Partnerství s Turčianskými Teplicemi“, Integrace 
romské komunity. 
Na akce přišlo cca 10.570 osob.



 
Celkem 65 účastníků Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu (v ČR zkráceně 
EDIE) se v úterý 16. října 2007 setkalo v Praze s její královskou Výsostí britskou princeznou 
Annou, aby z jejích rukou převzali diplomy za úspěšné absolvování. Bylo mezi nimi i pět 
studentek ze Střední policejní školy MV z Holešova a čtyři dívky z TYMY Všetuly. Program 
založil v roce 1956 vévoda z Edinburghu, a od té doby se do něj zapojilo více než 120 zemí 
světa a 6 milionů mladých lidí. 
Dětský folklorní kroužek Klásek (při TYMY) vznikl v září 2006 v SVČ Všetuly jako oddělení 
kroužku Zrníčko (dříve při Mateřské škole Dlažánky) a navštěvují jej děti školního věku.  
16. 12. 2007 si pro širokou veřejnost připravily „Zvonkové koledování“. Pak se děti v krojích 
vydaly koledovat. 
„Srdíčkový den“ je sbírkou,která se pořádá třikrát do roka. Podařilo se vybrat 21.512 Kč,které 
putují na konto Život dětem. 
 
 
 

2. Jiné školské příspěvkové organizace v Holešově 
 
 
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 
 
Palackého ulice č. p. 524. Ředitelka:  Mgr. Blažena Kubíčková 
Střední škola má dvě formy studia: čyřleté, které navštěvují žáci základních škol po 
absolvování 9. třídy a osmileté, určené pro absolventy 5. tříd základních škol. Gymnázium je 
velmi dobře vybaveno k zajištění výuky. Moderní učebnu výpočetní techniky, nový fyzikální 
komplex s učebnou fyziky a optickou laboratoří, školní počítačovou síť a knihovnu se 
studovnou. V roce 1999 oslavilo gymnázium 100.výročí založení. 17. a 18. září se oslav 
zúčastnilo na 3000 abiturientů. V průběhu minulých let byla realizována velkolepá 
rekonstrukce celé budovy. Největší investicí byla vybudování nové tělocvičny (sportovní 
haly) s komplexním příslušenstvím. Studenti se stravují ve vlastní výdejně, jídlo se dováží ze 
3. ZŠ v Holešově. 
11. 5. 2007 studentské oslavy Majáles 2007 – téma „Z pohádky do pohádky aneb Život není 
jenom pohádka“. V zámku proběhl bohatý kulturní program,dopoledne průvod studentů.      
Gymnázium v uplynulých dvou letech zrealizovalo rozsáhlý projekt Rozvoj klíčových 
kompetencí formou terénních cvičení, který byl financován prostřednictvím Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt, jehož náplní bylo vytvořit několikadenní 
terénní cvičení pro celý nižší stupeň gymnázia, ale také proškolit tým pedagogů a získat 
prostředky k nákupu materiálního vybavení, měl rozpočet více jak milion korun. V úterý 
30.října 2007 byl uzavřen slavnostním zakončením. Byl vytvořen písemný materiál o 
projektu, ke kterému  bylo přiloženo CD s projektovými materiály. Jedná se o obsáhlý soubor 
aktivit pro žáky  ve formě pracovních listů a podrobného metodického materiálu pro učitele. 
Učitelé tak získali cennou pomůcku pro práci s žáky. 

 
 
Střední policejní škola Ministerstva vnitra ČR Holešov 
 
Zlínská ulice č.p. 991 
Ředitel školy: plukovník JUDr. Josef Šilpoch, od  1. května 2007  Mgr. Jiří Veselý. 
Škola je jednou ze tří největších policejních škol v České republice. Její součástí je internát u 
Amerického parku a výcvikové prostory (střelnice) u obce Dobrotice. Studium školy je 
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zaměřeno hlavně na základní přípravu policistů v trvání 12 měsíců, dále je zde čtyřleté 
maturitní studium v oboru bezpečnostně právní činnosti.Celkový počet studentů vysoko 
překračuje 1000. 
Historie školy začíná v roce 1969 – původně to bylo Ženijní technické učiliště – v letech 1972 
– 1973 zde probíhala příprava žáků z důstojnické školy Pozemního vojska ve Vyškově. 
V říjnu 1973 vzniká v Holešově Důstojnická škola Pohraniční stráže a následně vysoká škola 
SNB. V letech 1986 - 1991 nesla název Důstojnická a praporčická škola SNB, pohraniční 
stráže a vojsk Ministerstva vnitra. Od roku 1991 je škola začleněna pod federální Ministerstvo 
vnitra pod názvem Střední odborná škola federálního policejního sboru a po rozpadu federace 
působí pod názvem Střední policejní škola Ministerstva vnitra. 
Studenti pracují v různých aktivitách, při škole působí divadelní Soubor. V současné době 
(2007/2008) jsou v každém ročníku 2 třídy, celkem studuje 229 žáků (čtyřletý obor). 
Každoročně se hlásí ke studiu cca 250 uchazečů, z nichž ke studiu je přijato 60. Dalším 
druhem studia, který škola zabezpečuje, je základní odborná příprava policistů. Škola jako 
jediná také připravuje policisty pro službu cizinecké policie a dále spolu s ostatními 
policejními školami pro službu pořádkové a dopravní policie. Dále jsou to specializované 
kurzy  na zvýšení profesionality policistů. Při příležitosti návštěvy ministra vnitra Ivana 
Langra dne 12. 10. 2007 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi SPŠ MV 
v Holešově a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulty humanitních studií. Policejní škola 
v Holešově chce také od příštího roku připravovat pro práci u policie více Romů, Vietnamců a 
dalších adeptů z řad národnostních menšin. Projekt s názvem Policie pro všechny, představil 
16. 11. 2007 novinářům a dalším hostům v Holešově, ředitel školy Jiří Veselý. Záměr přijel 
do Holešova osobně podpořit i ministr vnitra Ivan Langer. S projektem seznámilo vedení 
školy také členy Městské rady v Holešově na výjezdním zasedání, které se uskutečnilo právě 
ve Střední policejní škole. 
 
 
Střední odborná škola Holešov  
 
Pivovarská ulice č.p. 1419 
Do 30. 6. 2007 vede školu z pozice zástupce ředitele Ing. Jana Šťastná. Novým ředitelem byl 
jmenován od 1. 7. 2007 PhDr. Mojmír Šemnický. 
Střední odborná škola vznikla v roce 1991 přičiněním Městského úřadu v Holešově. Svou 
činnost zahájila jako rodinná škola (prvním ředitelem byl Mgr. Vlastimil Zicha). Budovu 
škola získala po Městském domu dětí a mládeže. Od 1. 7. 1997 se změnila na Střední 
odbornou školu. Výuka je zaměřena na obchodně podnikatelskou činnost. Je zakončena 
maturitou. Kapacita školy je 200 žáků, v tomto školním roce 194. Počet pracovníků: 19 
pedagogických, 3 nepedagogických, 1 externí. Žáci mají v průběhu roku povinnou učební 
praxi prováděnou v různých firmách regionu. Škola se zapojila do přípravy projektových 
záměrů financovaných z Evropských sociálních fondů. Na základě právních předpisů 
vyplynula poprvé pro školu povinnost zpracovat evaulaci (sebehodnocení) školy. Pro 
zpracování bylo použito metody Barvy života a vlastních podkladů zpracovaných ve škole. 
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Střední odborná škola PaedDr. J. Stratil s.r.o. 
 
Nám. Dr. E. Beneše č. p. 24                                       
Ředitel školy: PaedDr. Jaromír Stratil. 
Tato soukromá škola začala pracovat od 1. září 1991. (Soukromé odborné učiliště, Rodinná 
škola a Vyšší odborná škola managementu). Výuka nejdříve probíhala na Novosadech 
v prostorách Sdruženého klubu (dnes DUHA). Pak přesídlila na náměstí Dr. E. Beneše. 
(bývalá radnice). Škola na základě průzkumu trhu v podnikatelských sférách vytváří nové 
studijní směry na střední průmyslové škole. Jedná se o 4leté studium pro absolventy 
základních škol. Poskytuje žákům úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní 
zkouškou. Soukromá podnikatelská škola změnila název od 1. 9. 2005 na  Střední odborná 
škola - PaedDr.Stratil s.r.o. (dle školského zákona). Škola má také vlastní autoškolu. Do školy 
dojíždí 440 žáků a dospělých,protože 130 je jich na  denním studiu a 310 studuje dálkově. 
V současné době se škola potýká s finanční situací.  
 
 
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov 
 
Od 1.7.2007 byly sloučeny Odborné učiliště Holešov a Základní škola praktická Holešov. 
Ředitelem sloučené školy zůstal ředitel Odborného učiliště Holešov Mgr. Miroslav Logaj. 
Odborné učiliště se nachází v budově bývalého soudu u vlakového a autobusového nádraží. Je 
dobře vybaveno, v minulých letech zde byla realizována její rozsáhlá modernizace a 
rekonstrukce. Škola je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Součástí areálu odborného 
učiliště je internát, školní jídelna pro celodenní stravování a víceúčelové sportovní hřiště.  

V odborném učilišti se realizují tyto čtyři učební obory: šití oděvů, kuchařské práce, 
prodavačské práce, práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelská práce.  

Týdenní učební plán pro všechny obory obsahuje: 21 hodin odborného výcviku (3 dny v 
týdnu) 6 hodin odborných předmětů 6 hodin všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o 
tříleté obory pro chlapce a dívky, kteří po úspěšném složení závěrečné učňovské zkoušky 
obdrží výuční listy. Odborné učiliště je zaměřené především pro ty, u kterých není 
předpoklad, že by úspěšně zvládli učební obor na středním odborném učilišti.  

Základní škola praktická (dříve zvláštní škola): Její vznik se traduje již od roku 1936. Ve 
školním roce 2006/2007 navštěvuje školu celkem 62 žáků, z toho z Holešova 35 a 27 
z okolních obcí. Má 1. - 9. postupný ročník. Pracuje zde 11 pedagogických pracovníků. Má 
také školní družinu. Pracuje zde 25 pedagogů a 11 správních zaměstnanců. 
 
 
Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov 
 
Bezručova ulice č.p. 675 
Ředitel školy: PhDr. Jaroslav Zámečník 
Tato škola navazuje na dlouholetou tradici započatou v roce 1948. Působí v samostatné 
budově, ve městě je známá jako hudební škola nebo lidová škola umění. V roce 1990 
ministerstvo zapůjčilo škole název dnešní. Má dvě odloučená pracoviště – v Kostelci u Hol.,  
a Prusinovicích. V hudebním oboru je možno studovat na ZUŠ hru na 15 druhů hudebních 
nástrojů a sólový zpěv. Vyučuje se také teorie hudby,souborová a komorní hra. Dále je to 
výtvarný obor   taneční obor. Konají se závěrečné koncerty a výstavy absolventů. Ve školním 
roce 2006/2007 měla okolo 500 žáků a 22 pedagogických pracovníků. Také učitelé pořádají 
koncerty ve spolupráci s městem, městskou knihovnou apod. V roce 2008 oslaví škola šedesát 
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let svého trvání. Výsledky vzdělávání za uplynulé období jsou spíše nadprůměrné.  Svědčí o 
tom zejména výsledky žáků na celostátní národní soutěži ZUŠ, kde v okresním kole získali 
několik prvních míst. V závěru školního roku mladí výtvarníci obeslali mezinárodní 
výtvarnou soutěž na téma  Dítě a pes. Ta se uskutečnila v Polsku. Učitel Karel Jakóbek říká: 
Do soutěže se zapojilo 41 států z celého světa s 11 182 výtvarnými pracemi. Česká republika 
byla zapojena 496 pracemi, ze kterých bylo vybráno 23 a pouze 4 práce byly oceněny. 
Zajímavé na tom je, že autoři těchto čtyř ocenění jsou žáky ZUŠ v Holešově. Jedná se o 
Zuzanu Ehrlichovou, Anetu Ludkovou, Barboru Kryštofovou a Josefa Totka. Byl to 
vynikající úspěch. 
 
Něco z historie ZUŠ Holešov: 
V roce 1948 byla v Holešově zřízena z podnětu ředitele kúru Bohumila Dovrtěla Městská 
hudební škola. Myšlenka založit tento typ školy vznikla v dřívějších letech a byla 
podporována správou města a zvláště pak místním spolkem Podhoran. Zpočátku na ní 
působilo 5 učitelů ,kteří vyučovali 111 žáků. Škola byla umístěna v prostorách holešovského 
zámku a setrvala tam až do r. 1961, kdy se přestěhovala do budovy na ulici Petra Bezruče č. 
675, kde sídlí dodnes. Z Městské hudební školy vznikla roku 1958 Základní hudební škola a 
v roce 1961 Lidová škola umění. U tohoto názvu zůstala až do roku 1990, kdy byla 
přejmenována na Základní uměleckou školu. V říjnu téhož roku ji ministerstvo školství 
propůjčilo čestný název Základní umělecká škola Františka Xavera Richtera. Ve vedení školy 
se vystřídalo postupně pět ředitelů (např. Engelbert Zedek). Od 1.února 1990 řídí školu její 
dlouholetý učitel PhDr. Jaroslav Zámečník. 
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VIII. Kultura a církve 
 
 
 
1. Kultura 
 
 
Městské kulturní středisko Holešov (MKS) - ředitel Josef Jakubčík 
Tato organizace zahrnuje složky: Městské kulturní středisko, Kino Svět, Městská knihovna, 
Městské informační centrum a Městská galerie a muzeum. Zároveň spravuje budovu Šachovy 
synagogy a k ní náležící židovský hřbitov, Zemanovu kovárnu a nově spadá do kompetence 
MKS i správa budovy zámku. 
Městské kulturní středisko Holešov je velkou organizací, která relativně malým počtem 
stálých pracovníků (v porovnání např. s kroměřížskou knihovnou nebo Domem kultury) plní 
tytéž služby minimálně na stejné úrovni. O velikosti MKS a rozsahu jeho činnosti svědčí i 
objem výdajů kolem 13 milionů a výnosu přes 13,5 milionů Kč. 
 
Kulturní a společenské pořady: celkem 17, návštěvníků 3 449 (Ještě jednou profesore, 
Hradišťan, Koncerty, Travesti Screamers, Eva a Vašek, Módní show, KM Big Band a další). 
Celoměstské akce: Ohňostroj, 7 dnů města Holešova, Česká spořitelna Bikemaraton Drásal, 
Týden židovské kultury, Koncert Filharmonie B.Martinů Zlín, Vánoční trhy. 
Akce pro děti a mládež: celkem 13, návštěvníků 3 025 (Pavel Novák, pohádky, Došli jsme na 
koledu, kurz tanečních, společenská výchova a další). 
Celkem provedeno 33 akcí, které navštívilo 2 867 osob. 
Kino Svět: celkem provedeno 209 filmových představení, počet diváků 9 422, z toho školních 
představení 20, počet diváků 2 223. 
 
Zámek 
Budova i zahrada je od 1. 1. 2007 vedena jako další pracoviště MKS. V průběhu roku zde 
realizovány akce: Den otevřených dveří, Dětský den, 7 dnů města Holešova, Bikemaraton 
Drásal, Týden židovské kultury, Pivní slavnosti, letní koncerty a další. Prováděla se běžná 
údržba zahrady a obory, terénní vyrovnání a upravení louky včetně nové výsadby trávy pro 
konání jezdeckých závodů. Bylo realizováno ořezání větví nad cyklostezkou, některé 
plánované kácení a zároveň výsadba 46 nových lip. Byl upraven objekt hájovny, který na 
základě smlouvy s SVČ Duha Holešov začalo užívat sdružení TOM se záměrem vybudování 
Ekocentra. Podrobně o rekonstrukci zámku viz oddělení Zámek. 
 
Městské informační centrum Holešov 
Počet pracovníků: 4, vedoucí: Lenka Hasníková 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše – budova městské knihovny 
Informační centrum navštívilo v roce 2007 celkem 39 445 osob, z toho 10 699 navštívilo 
Internet. Čítárnu pak 7 235 osob. 
3. prosince 2007 ve Veletržním paláci v Praze proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků šestého 
ročníku soutěže “Náš kraj 2007”. Ocenění v osmi kategoriích převzali zástupci krajských a 
městských úřadů, turistických regionů a turistických center. Městské informační středisko 
Holešov získalo skvělé 3. místo v kategorii Nejlepší informační centrum České republiky 
zřizované městem. Tuto cenu převzal ředitel MKS Josef Jakubčík. MIC také uvedlo do 
provozu nový informační portál, který mimo jiné obsahuje databázi místních firem, institucí 
atd. 
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Muzeum, galerie a synagoga 
Pracovníkem a zároveň průvodcovskou službu provádí Vratislav Brázdil. 
Muzeum a galerie jsou umístěny na nám. Dr. E. Beneše (budova bývalé radnice, dnes 
Soukromá škola dr. Stratila). 
Počet návštěvníků muzea a galerie: 2 249 osob, z toho: vernisáže 480, ve školních výpravách 
760, památkový okruh 155. 
Celkem výstav 10. Z toho: 4 malba, 2 fotografie, 1 grafika, 2 kombinované, 1 putovní. 
Synagogu navštívilo asi 2 000 lidí (mnoho ze zahraničí). 
 
Městská knihovna Holešov 
Vedoucí: Irena Železná 
Činnost Městské knihovny v Holešově byla zaměřena na nejkvalitnější služby pro všechny 
návštěvníky a uživatele knihovny. Knihovnické služby jsou plně automatizované (systém 
Clavius). Z dotace Ministerstva kultury (47 000 Kč ) zakoupeny další moduly. V roce 2007 
využilo webové stránky on-line katalogu 48 953 virtuálních návštěvníků. K 31. 12. 2007 
obsahoval on-line katalog 108 154 záznamů. Na městských pobočkách – Novosady a Všetuly 
a v místních částech Dobrotice, Tučapy, Količín, Žopy mají návštěvníci knihovny bezplatný 
přístup k internetu. 
V roce 2007 zajišťovala knihovna odborné knihovnické služby pro vesnické knihovny: 
Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Lechotice, Ludslavice, Martinice, 
Míškovice, Němčice, Pacetluky, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a 
Žeranovice (16 knihoven). 
Knihovnické činnosti doplňuje čítárna, která je umístěna v přízemí budovy. V roce 2007 
odebírala knihovna 119 titulů časopisů a novin. 
Stav fondu: přírůstek činil 2 170 svazků, úbytek 2 378 svazků. 
Celkový počet výpůjček se zvýšil o 12 380. 
 
V roce 2007 knihovna připravila řadu kulturních a vzdělávacích akcí pro školy, organizace a 
širokou veřejnost. Např.: “Promítání a povídání o cestě nejen do afrických hor” (PaedDr. M. 
Růžička), “Pověsti v našem kraji”, Březen - měsíc knihy a internetu – literární soutěž pro 
žáky ZŠ, “Z nejstarší historie Hostýna” (Dalibor Kolbinger), “O mlýnech a mlynářích na 
Holešovsku” (Arnošt Pospíšil), dále jsou to výstavy (Občanské sdružení Speciální školy pro 
žáky s vadami v Kroměříži – prodejní výstava výrobků dětí). 
 
Publikační činnost: V roce 2007 vydala publikaci “Malý průvodce po historii města Holešova 
- Osobnosti”, 1. část. - historikové – archiváři - kronikáři. V oddělení Bibliograficko-
informační služby bylo zpracováno 24 dotazů. Dále jsou to výpůjčky z fondu Muzejní 
knihovny a Očadlíkovy knihovny. 
Stav knihovního fondu: 113 572 svazků 
Registrováni čtenáři: 1 186, z toho mládež: 566 
Návštěvníci knihovny: 30 936 
Virtuální návštěvníci webové stránky: 48 953 
 
Výpůjčky celkem: 121 992 svazků 
Výpůjčky periodik: 39 432 
Meziknihovní výpůjční služba: 245 svazků 
Kulturní akce: 111 
Počet zaměstnanců: 5 
Náklady na pořízení knihovního fondu: 304 470 Kč 
Počet poboček: 6 
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2. Akce 
 
Koncerty 
21. února - koncert učitelů Základní umělecké školy v sala terreně. 
2. února - koncert kapely Starý kůže – Drive club 
6. března - v sále kina Svět oblíbená vizovická kapela Fleret se zpěvačkou Jarmilou 
Šulákovou 
9. března - brněnská kapela Ty Syčáci v Drive clubu 
18. března - jazzový večer – zpěvačka Elena Suchánková 
19. března - hudební večer v kině Svět, Trio Lyrico - zpěvačka Martina Kociánová, Kateřina 
Englichová - harfa, Žofie Vokálková - flétna 
17. dubna - v zámecké sala terreně barokní koncert cembalistky Kateřiny Chrobákové a 
mezzosopranistky Dagmar Šaškové 
22. dubna - pěvecký sbor Tregler z Bystřice p. H. a holešovský chrámový sbor zazpívali na 
společném koncertě v kostele Nanebevzetí P. Marie. Zaplněný kostel vyslechl i sólistku 
Kateřinu Hájkovou a Romana Hrůzu při interpretaci Pavlicovy mše Missa brevis. 
19. května - koncert Kateřiny Hájkové a klavíristky Venduly Urbanové v sala terreně v zámku  
19. července - koncert klasika českého big beatu Vladimíra Mišíka; hosté: Radim Hladík, J. 
O. Nejezchleba a Vlasta Třešňák 
29. září - v kostele Nanebevzetí P. Marie koncert Filharmonie B. Martinů ze Zlína (Program: 
F. X. Richter, W. A. Mozart, A. Vivaldi, sbormistr Josef Surovník) 
19. a 20. října - 8. ročník oblíbeného festivalu Bluesový podzimek (účinkující: Tonny Blues 
band s černoškou zpěvačkou Juwanou Jenkins, slovenské blues ZVA ze Zvolena, holešovský 
Chorchestr, Proměny, pražská skupina Šavle meče, Retro blues) 
17. listopadu - velkokapelový sound nabídl Big Band Holešov, který zahrál pod taktovkou 
Josefa Hájka v kině Svět 
4. prosince - předjubilejní koncert učitelů ZUŠ Holešov k 300. výročí narození F. X. Richtera 
v kostele N. P. Marie, host: holešovský chrámový sbor. 
Swingovou muzikou se představil koncem roku v kině Svět Big Band Oty Šalera. Tentokrát 
šlo o poslední koncert v Holešově, protože kapelník s muzikou končí. Nechyběly ovace, 
kytice a jiné projevy díků. Dárkový koš a Pamětní list města Otovi Šalerovi předala za město 
holešovská radní G. Hradilová. 
Vánoční koledy zazněly těsně před svátky i v Drive clubu, kde zazpíval pěvecký sbor 1. ZŠ 
Holešov Banana Vox. Důvodem bylo vydání vánočně laděného CD, které v závěru slavnostně 
pokřtili místostarosta Rudolf Seifert a ředitelka školy Jarmila Růžičková. 
 
Výstavy 
24. ledna - zahájena výstava fotografií Libora Bureše “Svět mýma očima” – Městská galerie 
Holešov 
Markéta Stolařová představila svá díla v kavárně Central - výstava obrazů pod názvem 
“Barevná fantazie” 
Holešovský výtvarník Leon Svobodník ilustruje nejen novou knihu Čachtická paní, ale také 
“Soumrak keltského meče” 
7. března - zahájena výstava Naveeny Sambodhi ”Slunečno” - obrazy malované na hedvábí 
technikou automatické kresby a také hedvábné šátky a šály 
18. dubna - výstava fotografií “Kresby světlem 3” holešovských autorů –Nelly Billové, 
Veroniky Šimkové a Roberta Rohála 
11. července - vernisáž výstavy “Adolf Born – výběr grafiky, novoročenky a ex libris pro 
Lyru Pragensis” - výstava trvala do 18. 8. 2007 v holešovské galerii 
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22. srpna – vernisáží zahájena v Městské galerii Holešov tradiční výstava holešovských 
výtvarníků “Letní iluze V” - trvala do 29. září a vystavovali: Jitka Sadílková (oleje), Libuše 
Matulová (obrazy), Hana Palečková (vitráže), Gabriela Holčáková (obrazy), Vladimíra 
Dvořáková (loutky), Renata Doláková (obrazy), Marie Vrtělková (obrazy), Hana Vaculíková 
(obrazy), Pavla Piešťanská (obrazy), Michaela Šťastná (obrazy), Jana Conevová (keramika), 
Karel Jakóbek (obrazy), Josef Šulák (plastiky), Jaroslav Stoklásek (plastiky), Vladimír 
Dočekal (obrazy), Jiří Kuhl (loutky), Milan Režňák (kresby), Václav Seifert (obrazy a 
kresby), Rudolf Seifert (obrazy). 
7. září - vernisáž výstavy v prostorách kavárny Central Jitky “Madony” Hrdličkové (kresby), 
zazpíval Pepa Nos 
4. října – vernisáží zahájena výstava dokumentů “Vznik a vývoj a současnost Jednoty 
bratrské” k 550. výročí založení Jednoty bratrské(1457-2007) - vernisáž proběhla v Městské 
galerii za velké účasti občanů, zástupců města a kraje. 
3. října – vernisáž výstavy bystřické rodačky jménem Haňa Grino a další bystřický autor 
Antonín Milis 
21. 11. – 28. 12. výstava “Srdce na dlani” - přehlídka výrobků dílen pracovních terapií klientů 
Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník Chvalčov. 
V kavárně Central - kino Svět vystavoval svá díla další místní malíř a řezbář Josef Šulák, 
vedle této tvorby se také věnuje repasi a opravám historického nábytku. 
 
Mimořádné kulturní akce – folklór 
Masopustní veselí ovládlo nejen okolní obce, ale také Holešov - probíhalo 17. února, patřilo k 
němu vodění medvěda, maškary i hudba. 
25. srpna proběhly pivní slavnosti na nádvoří zámku. 
Historicky první dožínky Zlínského kraje se uskutečnily v sobotu 1. září 2007 v Kroměříži. 
Z Holešova se této akce zúčastnil dětský folklorní soubor Zrníčko, který již několik let 
pracuje v SVČ Všetuly - TYMY. 
 
Holešov a jeho sedm dnů 
Sedm dnů města Holešova je název sedmidenní šňůry zábavných pořadů, která proběhla ve 
dnech 18. - 24. června 2007 na nejrůznějších místech města. 

18. 6. zahájení na nám. Dr. E. Beneše (vystoupení mažoretek) 
19. - 21. 6. Třídenní theatre show Veliká holulá – divadelní přehlídka studentských, 

ochotnických souborů - kino Svět, vystoupení folklorních souborů Lúčik a Pramienok 
z Turčianských Teplic – nádvoří zámku, koncerty vážné hudby v sala terreně (ZUŠ Holešov, 
ZUŠ Turč.Teplice, Duo Pszczyna – Polsko) 

23. 6. Jezdecké závody (obora) a Melounocpaní (zámek), koncert rockových kapel – 
nádvoří zámku, holešovský Big Band J. Hájka a Peter Lipa - (kino Svět) 
24. 6. Hanácký den - průvod městem a zámecká zahrada - dechovka Hanačka, dětské soubory 
Cwiklice, Zrníčko, FS Povážan, Omladina Martinice a Rusava. 
 
Týden židovské kultury v Holešově 
Proběhl od 29. července do 4. srpna 2007 
V rámci festivalu proběhla za velkého zájmu veřejnosti výstava fotografií zaměřené na 
židovskou tematiku – od 29. července v synagoze. 

Neděle 29. 7. - Česká společnost přátel Izraele a Erika Bezdíčková (setkání a beseda 
s pamětníky holocaustu), Slavnostní zahájení Týdne židovské kultury (za účasti významných 
osobností – Šachova synagoga), Z hudební tvorby George Gershwina (Karel Košárek - 
klavírní virtuos - pochází z Holešova), Oliver Malina Morgenstern a Darina Krajáková – 
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beseda, Big Band Holešov a hosté ( Peter Lipa, Petra Konečná, Kateřina Hájková, Ludmila 
Foukalová a sbor ZUŠ Holešov - kino Svět - cca 350 občanů) 

Pondělí 30. 7. - Ester (Praha) - hudební duo Kateřina Hajdovská - Tlustá a Alexander 
Hajdovský, Arnošt Lustig a Dr. František Cinger – beseda (spisovatel o svém životě - 
synagoga), Nová cestománie: Země jednoho boha - dokumentární film za účasti autora 
Olivera Maliny Morgensterna 

Úterý 31. 7. - Vladimír Merta a Jana Lewitová – synagoga, Karol Efraim Sidon – rabín 
a Vladimír Merta – beseda, Rabín a zloděj – film USA 1979 – synagoga 

Středa 1. 8. - Renesanční trio Avrix (Holešov) – synagoga, Evropští autoři v USA – 
přednáška (dr. Miriam Havelková - synagoga), Rozepře – film Kanada 1991 – synagoga 

Čtvrtek 2. 8. - Hudební skupina Jiřího Neufelda (Brno) – synagoga, Liturgické 
předměty v židovství (přednáška J. Richtera), Amerika – film ČR 1994 – kino Svět 

Pátek 3. 8. - Yocheved (Třebíč) – židovsko-chasidský taneční soubor –nám. Dr. E. 
Beneše, Avonotaj (Šumperk) – pěvecký a hudební soubor, Šimon – Rudolf Pelar čte 
monodrama izraelského autora Yitzaka Bar-Yosefa – synagoga, Kabalat Šabat – zahájení 
šabatu – bohoslužba pod vedením prof. Larry Lejb Yitzhaka Somera – synagoga, koncert při 
svíčkách v synagoze (Alexander Shonertt – housle, Natalie Shonert - klavír, Věra Netušilová 
– zpěv) 

Sobota 4. 8. - Yocheved (Třebíč), taneční soubor (nám. Dr. E. Beneše), Šacharit – 
ranní bohoslužba, prof. L. L. Y. Somer, Corda Magico (Holešov) - komorní soubor, Americké 
židovství – přednáška (Karel a Jan Bartoškovi) – synagoga, na nádvoří holešovského zámku 
vystoupil soubor Glik (Francie) a Pressburger Klezmer Band (Slovensko). 
 
Týden židovské kultury se odehrával za nebývalého zájmu široké veřejnosti nejen z Holešova, 
ale také z Prahy a jiných měst z celé ČR či ze zahraničí. 
 
Plesy 
20. ledna – tradiční ples – Honební společnosti Tučapy-Bořenovice - v sále hasičské zbrojnice 
v Holešově 
27. ledna – hasičský ples – hasičský dům v Holešově 
10. února – VI. sportovní ples – Tělovýchovná jednota – oddíl házené - hasičská zbrojnice 
Holešov 
únor - tradiční ples holešovského gymnázia 
 
Jarmarky a trhy 
Sto padesát stánků s rozličným zbožím, kulturní vystoupení odehrávající se na jevišti, indiáni 
z Peru – to vše a mnohem víc nabídly v sobotu 8. prosince na nám. Dr. E. Beneše tradiční 
vánoční trhy. 
Menší trhy se konaly při velkých celoměstských akcích. 
 
 
Soutěž na vytvoření loga oslav výročí Františka Xavera Richtera 
Město Holešov vyhlásilo soutěž na vytvoření loga oslav výročí Františka Xavera Richtera. 
Jedná se o vytvoření originálního, srozumitelného, elegantního, výstižného a přitom jasného 
grafického prvku, který se stane symbolem oslav výročí. Soutěž je otevřena pro odbornou i 
laickou veřejnost, také žákům a studentům holešovských škol, místním výtvarníkům a 
grafikům. Soutěžní práce, obsahující mimo jiné explikaci návrhu značky a logotypu v barevné 
a černobílé variantě, bude dle stanovených kritérií hodnotit komise složená ze zástupců 
vyhlašovatele. Hodnocení proběhne jednokolově a o výsledku rozhodne komise počátkem 
roku 2008. Logo a jednotný vizuální styl budou oficiálně představeny během roku 2008 při 
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akcích, jež budou předcházet jubilejnímu roku 2009 a následně budou provázet všechny 
oficiální akce související s oslavami F. X. Richtera v roce 2009. 
 
- 27. 4. 2007 se konalo předmájové shromáždění – pořádala KSČM - Smetanovy sady. 
Kulturní program, vláček Pacifik, soutěže pro děti. Účast cca 150 občanů. 
- 29. 4. 2007 uspořádala místní organizace ČSSD v rámci oslav l. máje filmové představení 
v kině Svět. Účast 150 občanů, včetně dětí. 
 
Cestovní ruch 
Na veletrhu Regiontour Brno (11. - 14. 1. 2007) se prezentovalo město ve společné expozici 
Zlínského kraje. Dále na ITF Slovakiatour v Bratislavě (18. - 21. 1. 2007), kde byl předveden 
nový turistický průvodce a prezentace CD, vydané s podporou Evropské unie. Dále 
prezentace na pražském veletrhu Holiday World (15. - 18. 2. 2007). Březen a duben 
prezentace na výstavě cestovního ruchu “Dovolená” v Ostravě. Prezentace Holešova na 
veletrhu v polských Katowicích. Výrazného úspěchu dosáhlo Městské informační centrum 
Holešov v rámci 6. ročníku soutěže Náš kraj 2007. V kategorii nejlepších informačních center 
České republiky zřizovaných městem získalo třetí místo. Městské informační centrum nabízí 
občanům služby v oblasti poskytování informací, prodeje suvenýrů, vstupenek na kulturní 
akce, turisty, kteří navštíví Holešov, informuje o turistických památkách ve městě, 
možnostech ubytování a stravování a mnohé další služby. 
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3. Památky 
 
Zámek 
  
Dnem 16. března 2005 se stalo vlastníkem zámku včetně zahrady s oborou a přilehlými 
nemovitostmi město Holešov. 
 
V květnu 2005 zřídila Rada města komisi pro obnovu zámku v čele s místostarostkou JUDr. 
Jarmilou Pokornou. Na základě iniciativy člena předsednictva JUDr. Lubomíra Bartoška 
navázalo vedení města partnerskou spolupráci s Národním památkovým ústavem a finanční 
prokuraturou v Rakousku, jejíž péči je Rottalský palác ve Vídni, nyní sídlo rakouské 
finanční prokuratury. Po oslovení této instituce došlo v listopadu 2005 k návštěvě její 
delegace v Holešově. 
 
Rok 2007 byl pro holešovský zámek velmi důležitý. Připravuje se zahájení rozsáhlých 
investic a vycházet se bude z aktivit započatých v roce 2006. Město má ve státním rozpočtu 
schválenu částku 25 milionů korun na obnovu zámku a ve svém rozpočtu plánuje dalších 15 
milionů korun. Celkově investováno 40 milionů korun do první etapy zprovoznění zámku. 
Město také požádalo o osmnáctimilionový grant z Norských fondů na zprovoznění 
společenské části prvního patra zámku. Dále jsou plánovány dva miliony na zajištění údržby 
zámeckého parku. 
Na opravách zámku se již podílejí také občané z řad veřejnosti a podnikatelské sféry - díky 
jejich finančním darům bylo na konto zámek od května 2005 do prosince 2006 shromážděno 
244 374,50 korun. Na základě rozhodnutí rady města Holešova bylo v roce 2006 použito 85 
600 Kč na nákup přístroje odvlhčení sklepů zámku a částka 34 280,50 Kč na obnovu věžních 
hodin. Nejvyšší částka byla darována v hodnotě 100 tisíc korun a nejnižší 100 Kč. 8. února 
proběhlo jednání zástupců města s pracovníky Národního památkového ústavu a dalších 
institucí o vybudování tzv.prohlídkového okruhu. Vychází ze schválené studie a měl by 
představit důležitá období v holešovské a moravské historii. Den otevřených dveří na zámku - 
1. května 2007 již 3. ročník zaměřený hlavně na zámeckou zahradu. Dále proběhl kulturní 
program: Moravské děti, vystoupení dětí holešovských škol, koncert Konzervatoře P. J. 
Vejvanovského z Kroměříže. 
 
Proběhla také beseda s představiteli města o obnově zámku. 27.dubna 2007 došlo k předání 
staveniště firmě HS-Pozemní stavby, s. r. o., Brno - práce spočívají v sepnutí třetího patra 
zámku ocelovými táhly, která budou umístěna v podlahách. 
 
Na čtyřicet odborníků z celé republiky přijelo 19. 6. 2007 (i ze Slovenska) do Holešova, aby 
si prohlédli zámeckou zahradu a oboru - zahradníci, architekti, pracovníci Národního 
památkového ústavu. Vzácným účastníkem byl architekt Doc. Ing. Otakar Kuča, CSc., který 
je autorem rekonstrukce holešovské zahrady v 50. letech 20. století (návrh je z r. 1955). 
Návrhu obnoveného kanálu, růžové zahrady. Některé záměry se uskutečnily, například vodní 
kaskáda na konci středního kanálu. Přesto byla tato rekonstrukce zahrnuta v roce 1977 do 
programu Mezinárodní konference Světové organizace zahradních a krajinných architektů 
(IFLA), aby reprezentovala tehdejší československou památkovou péči. Účastníci se shodli, 
že do budoucna je park obrovskou výzvou i příležitostí jak pro práce na další obnově (např. 
realizace kaskády), tak pro oživení kultury. 
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Rozsáhlá rekonstrukce zámku začala. V následujících čtyřech letech zde bude proinvestováno 
160 mil. korun. Práce budou probíhat především ve sklepě, přízemí a prvním poschodí. 
Výběrové řízení na provedení této investice vyhrála holešovská firma Rapos. Kvůli 
rekonstrukci bude uzavřeno zámecké nádvoří i sala terrena. Pro svatební obřady bude od října 
2007 upravena zasedací síň v budově městského úřadu. 
 
Práce na rekonstrukci holešovského zámku jsou v plném proudu. Na místě se každý týden 
v pondělí konají kontrolní dny. Jednou měsíčně se kontrolních dnů účastní i holešovští 
zastupitelé. Odstraňovalo se pódium a technické zázemí ve velkém sále. 21. listopadu 2007 
byla potvrzena dotace 19. mil. Kč pro zámek. Dotaci se podařilo získat díky poslanci Pavlu 
Svobodovi. 
 
Další z kontrolních dnů se uskutečnil 17. prosince 2007. Mezi hosty byli zastupitelé města, 
děkan holešovské farnosti Fr. Cinciala, poslanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda. Do konce 
roku 2007 byly dokončeny bourací a vyklizovací práce v přízemí a ve sklepních prostorách, 
kde se provádějí výkopové s pokládkou kanalizace. V přízemí začali dělníci provádět rozvody 
vody, topení a elektřiny. 
Stavební dozor provádí Radka Stratilová z městského úřadu. 
 
Opravy zámku započaly v září 2007. Výběrovým řízením prošla firma RAPOS Holešov. Ta 
nabídla, že první etapu rekonstrukce zámku provede za necelých 167 milionů korun. Opravy 
začaly první etapou v hodnotě díla zhruba za 42 milionů korun. Peníze poskytlo město 
z rozpočtu města a z úvěru, podílela se i státní dotace. První etapa zahrnovala obnovu 
elektrických rozvodů, vodovodní a odpadní sítě a topení. Má být hotova do června roku 2008. 
Finanční krytí by mělo přijít i z fondů Evropské unie. Společenská část zámku  by se měla 
otevřít v roce 2009. 
 
Zámecká hájenka 
Částkou 180 tisíc korun přispěla společnost Nestlé Česko na ekologický projekt Ekocentrum 
Holešov – hájenka v zámecké zahradě. Šek s touto částkou předala v prosinci 2007 ředitelka 
Nestlé Česko závod Sfinx Všetuly Nataša Matyášová. Cílem je vybudování ekologického 
centra otevřeného veřejnosti, které bude nabízet školení, přednášky a další aktivity v oblasti 
životního prostředí. 
Město Holešov investovalo v roce 2007 do opravy budovy hájenky 79 463 korun. Nad rámec 
tohoto rozpočtu se firmou brigádnických hodin podíleli také Středisko volného času (DUHA) 
a turistický oddíl TOM Medvědí stopa Holešov, který má v hájence základnu. 
 
Hvězdárna 
Vedoucí: Patrik Trnčák 
Popularizace astronomie v Holešově začala ve dvacátých a třicátých letech min. století díky 
snaze Dr. Františka Sojáka, dlouholetého profesora na tehdejším reálném gymnáziu 
v Holešově. Se zájemci o astronomii chodíval již v letech 1926 až 1933 večer na přílepskou 
cestu a tam je učil znalosti souhvězdí a počátkům astronomie. Až po osvobození se profesor 
Soják snažil získat znovu zájem žáků na gymnáziu. Astronomický kroužek v Holešově byl 
založen na gymnáziu v r. 1949 a měl celkem 10 až 15 členů z řad studentů. Prvním vedoucím 
kroužku byl František Soják, jednatelem byl student Bohumil Nábělek, jeden 
z nejaktivnějších členů. Kroužek pořádal přednášky v Holešově i na vesnicích a prováděl také 
pozorování dalekohledem. Po odchodu profesora Sojáka v roce 1950 na brněnskou univerzitu, 
vedl kroužek Bohumil Nábělek. V letech 1953-54 se astronomický kroužek rozpadl z důvodů 
odchodů všech zájemců na studia mimo Holešov. 
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První myšlenka na vybudování Lidové hvězdárny vznikla z podnětu Františka Sojáka a 
Bohumila Nábělka již v letech 1951-1952. Jako nejsnáze dostupný a nejvhodnější objekt pro 
umístění hvězdárny byl vybrán bývalý altánek v tzv. Růžové zahradě zámeckého parku. 
Řešení úpravy altánku pro hvězdárnu vypracoval architekt Matuška z Bystřice p. H. Bohužel 
Státní památková správa zamítla adaptaci altánku, neboť předložený návrh narušoval dobový 
ráz a vzhled. 
Dne 11. října 1956 se uskutečnila v holešovském zámku ustavující, řádná členská schůze. 
Byly projednány zásadní organizační záležitosti kroužku, bylo rozhodnuto, že kroužek bude 
pracovat při Okresním vlastivědném muzeu a Domě osvěty Holešov. V závěru schůze 
proběhla přednáška “Mars a Měsíc” a za pomoci členů Krajské lidové hvězdárny ve 
Valašském Meziříčí byl pozorován Mars dvěma dalekohledy. Této akce se zúčastnilo 120 
občanů z Holešova a okolí. Ve výhledovém plánu se počítalo s výstavbou hvězdárny a 
s doplněním přístroji a zařízením. Stavebně–technický plán hvězdárny vypracoval tehdejší 
hospodář kroužku Miroslav Dynybyl. Předsedou kroužku byl od roku 1955 profesor Josef 
Peška. 
Na základě doporučení od ostatních hvězdáren a předložení řádné dokumentace, vydal 
zástupce Státní památkové správy z Prahy, Milan Smýkal, povolení k provedení adaptace 
zámeckého altánku 16. září 1957. Stavba hvězdárny byla zahájena 1. července 1957. Roku 
1958 se začaly vyrábět dalekohledy. Hlavní dvojdalekohled navrhli a součástky dodali Č. 
Šiller, B. Hofark a V. Gajduška. Hvězdárna byla slavnostně otevřena a veřejnosti předána 25. 
října 1959, u příležitosti konání VII. Krajské astronomické konference v Holešově. Na stavbě 
a pomocných pracích se nejvíce podíleli: Miroslav Dynybyl, František Pavlas, Josef Janák, 
Matouš Kašpárek, Alfons Glos, František Zaorálek. 
Hvězdárna definitivně zanikla v roce 1987 po odchodu posledního vedoucího - profesora 
Jiřího Nývlta. Až roku 2006 se dali věci zase do pohybu a téměř po 20 letech byla obnovena 
funkčnost kopule. 
Hvězdárna dnes také slouží jako astronomický kroužek SVČ Duha. Za celý rok 2006 
navštívilo hvězdárnu přes 200 lidí (1 zahraniční návštěva z Anglie). Funguje zde nově 
zakoupený dalekohled. 
Dnem 12. listopadu 2007 byly oficiálně zakončeny a předány stavební práce na obnově 
hvězdárny v zámeckém parku. Předání objektu se zúčastnili zástupci městského úřadu, 
Městského kulturního střediska, coby správce areálu, dodavatelské firmy Rekonstruktiva, s. r. 
o., a Národního památkového ústavu Kroměříž. 
Prováděné práce spočívaly v drenáži objektu, odstranění nesoudržných omítek a částí zdiva a 
opětovném nátěru fasády, truhlářské práce a nátěr oken, žaluzií, dveří a nátěr kopule. Avšak 
fasádu hned zničili tzv.”sprejeři”. Celková cena obnovy hvězdárny se vyšplhala na 156 480 
korun. Tato částka se dělí rovnoměrně mezi město Holešov a Ministerstvo kultury ČR, které 
přispělo z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón. 
 
 
Opravy církevních památek v Holešově 
 
Farní kostel Nanebevzetí P. Marie byl přestavěn v barokním slohu počátkem 18. století a 
projektoval ho italský architekt Filiberto Luchese jako trojdílnou stavbu. Sochařskou 
výzdobu, která tvoří značnou část celého interiéru, provedl Jan Jiří Schauberger. Mimo hlavní 
oltář zde nalezneme i deset bočních oltářů. 
V roce 2006 za přispění krajského úřadu ve Zlíně se započalo s restaurováním bočního oltáře 
Panny Marie Sedmibolestné a  koncem roku 2007 již ho mohli návštěvníci zhlédnout v plné 
kráse. Restaurátorské práce provedli manželé Zálešákovi z Bánova a MgA. Veronika 
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Medková z Otrokovic. Celkové náklady činily 481 039 Kč. Město Holešov se podílelo 
částkou 60 000 Kč. 
K farnímu kostelu patří také pohřební Černá kaple. Zde se nachází obraz Ukřižovaného 
v pozlaceném rámu od neznámého autora. V letošním roce provádí jeho obnovu restaurátorka 
Radana Hamsíková z Prahy a dřevěný barokní rám pak manželé Zálešákovi z Bánova. 
 
Filiální kostel sv. Anny je součástí kdysi rozsáhlého předzámeckého areálu. V letošním roce 
se podařilo opravit část fasády presbytáře včetně klempířských prvků, nákladem 381 285,50 
Kč. Město Holešov podpořilo tuto akci částkou 35 000 Kč a Ministerstvo kultury ČR v rámci 
programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
částkou 121 760 Kč. 
 
Pískovcový kříž u silnice vedoucí do obce Tučapy, který je zapsán do seznamu místních 
památek, byl zdevastován - silniční nehoda. Byl uložen v areálu Technických služeb a byl 
restaurován. Viník automobilové nehody nechal kříž opravit firmou Kamenictví R. Pecháčka. 
Oprava byla provedena v dobré kvalitě v r. 2007. Kříž byl postaven počátkem 19. století – 
překlad na kříži zní: 
Tento kříž vybudovali Augustin Janečka, občan holešovský, a jeho manželka Terezie, rozená 
Hradecká roku…(tento údaj chybí). 
Kříž má novodobý charakter, výrazně se liší od např. barokních křížů, latinský nápis na 
přední straně volně vyjadřuje část druhé epištoly sv. Pavla Filipenským – Kristus jest za nás 
poslušným až k smrti a to smrti kříže. 
Doprovází “poutníky” nejen na cestě do Tučap, ale také směrem k Želkovu a dále do Dobrotic 
k místům bývalého Koblihova mlýna. 
 
 
 
Památkáři mají k Holešovu některé výhrady. První z nich je budova bývalé Spořitelny, 
druhá domy v někdejší dělnické kolonii ve Školní ulici. Budovu bývalé spořitelny postavili 
architekti Freiwald a Böhm ve třicátých létech min. století a je architektonicky velmi  cenná. 
Nový majitel však chce změnit její fasádu. Chce zazdít sloupy. I pro město by vznikl problém 
- zúžení chodníku. Asi byla chyba, že už dříve nebyla budova zapsána do seznamu památek. S 
tímto názorem památkářů souhlasí i členové kulturní komise Rady města Holešova. 
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4. Církve 
 
Římskokatolická farnost Holešov 

 
Sídlo na nám. Dr. E. Beneše č. p. 40 
Ke konci června 2007 byli přeloženi z holešovské římskokatolické farnosti dva její dosavadní 
duchovní správci, děkan Jiří Rek a kaplan Jaroslav Špargl. Páter Rek byl správcem 
holešovského děkanátu od července 1998. Z Holešova odešel na vsetínskou farnost. Kaplan 
Špargl působil v Holešově dva roky a odešel do farnosti Lidečko. Děkana Reka vystřídal 
páter František Cinciala, který přišel z Malenovic, kde byl farářem a děkanem. Pochází 
z Třince. Vyučil se na SOU Třineckých železáren. Pracoval v Tesle Třinec, vystudoval 
dálkově obor Měřící a regulační technika ve Frenštátě p. R. Pak vystudoval Teologickou 
fakultu v Litoměřicích a studia ukončil na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. 
P. ThLic. ICLic František Cinciala se stal novým holešovským děkanem. Kaplana Špargla 
vystřídal otec Josef Svoboda, který bude v Holešově také kaplanem a přichází z Uherského 
Brodu. 
- U příležitosti výročí vysvěcení holešovského kostela Nanebevzetí Panny Marie se konala 
21. října 2007 tradiční mše “Den díkůvzdání”.  Hlavní ranní bohoslužbu vedl holešovský 
děkan P. František Cinciala. Upozornil mimo jiné také na velkou chudobu ve světě. 
- Tříkrálová sbírka vynesla 120 061 Kč. Jsou pořádány přednášky pro dospělé i mládež. 
(“Boží zjevení a vztah k Bohu”, “darovaná svoboda”). Při farnosti pracuje chrámový sbor pod 
vedením Mgr. Jana Kotase. 
- U sv. Martina se pravidelně schází dívčí “schola”. Dále jsou konány sbírky pro misijní 
činnost. Sbírka věnovaná na misie činila 50 502 Kč. 
- U sv. Martina je také velká knihovna, která půjčuje 1x týdně. 

 
 
Sbor Jednoty bratrské v Holešově 
 
Sídlo v Nerudově ulici č. p. 320 
Kazatelem je Antonín Chutný (od 1. 8. 2006, jmenovaný do funkce 1. 10. 2006). 
Pětašedesátiletý A. Chutný se přistěhoval se svojí manželkou do Holešova 29. 7. 2006 
z Jednoty bratrské v Liberci. Tam zastával poslední rok povolání oblastního pastora pro cca 
60 seniorů. Navíc se zúčastňoval duchovní péče několika zdravotně a tělesně postižených 
členů v ústavech mimo Liberec. Předchůdce byl Ing. Svetozár Slavka (odešel v roce 2006), 
před ním působil Th. Mgr. Jaroslav Pleva – dnešní hlavní biskup Jednoty bratrské. 
V 15. století, resp. v roce 1475, kdy v naší zemi vznikla Jednota bratrská, v holešovském kraji 
přijímal učení Jednoty bratrské zejména prostý lid. Samostatný sbor byl tehdejší vrchností 
povolen roku 1524. 
Téhož roku byl v Holešově vystavěný Bratrský dům, za významného finančního a morálního 
přispění panovnice holešovského regionu Anny ze Šternberka, který dosud stojí na nám. sv. 
Anny pod číslem popisným 180. Modlitebna byla postavena naproti v místě, kde v letech 
1742 - 1747 byla přestavěna na katolický kostel sv. Anny. Zbývající objekty byly bez nároku 
zkonfiskovány, jako např. dílny a určitá forma Domova pro staré a nemocné členy sboru 
(starobinec). V dalších přistavěných objektech byla škola pro děti, obydlí a tkalcovská dílna 
k obživě mnohých. Během dalších let význam holešovského sboru rostl. V letech 1573 a 1577 
se zde konaly dva důležité synody celé Jednoty v Čechách, Moravy a Polska. Po bitvě na Bílé 
hoře (8. 11. 1620) nařídili Habsburkové vystěhování všech protestantských duchovních do 
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vyhnanství. Moravští exulanti našli útočiště na panství hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa 
v Lužici. 
Pod vedením tesaře Kristiána Davida ze Ženklavy zde založili roku 1722 osadu Herrnhut - 
česky Ochranov. V roce 1732 odjeli první misionáři na ostrov sv. Tomáše v Tichomoří. Tím 
dali vznik velké misii Moravských bratří na mnoha místech světa. 
Světová Jednota bratrská je známá pod latinským jménem UNITAS FRATRUM, její církve 
ve světě se jmenují podle jazyka, kde působí. V Holešově se začal sbor nově formovat a byl 
ustanoven v roce 1935. Tento sbor stále rostl, zřizoval kazatelské stanice v Hulíně, Přerově a 
Brně. Stal se ústředním, ale také jediným sborem na Moravě, až do konce 20. století. Z 
holešovského sboru byl zvolen první biskup Jednoty bratrské novodobých dějin této církve 
Adolf Ulrich. Konaly se zde znovu dva synody Jednoty bratrské. Od roku 1935 se v tomto 
sboru vystřídalo celkem 9 kazatelů. Nejvyšší počet evidovaných členů - 427 - byl zaznamenán 
v roce 1973. V současné době má sbor v Holešově cca 34 členů. Ale i v tomto sboru se 
zapojují do života sboru mladé manželské páry ve věku 23 - 50 let. Aktivně pracuje 
s dorostem ve věku od 7 - 12 let. 
 
550. výročí založení Jednoty bratrské (1457 – 2007) 
Střediskem Jednoty se stává Morava s vlastním zemským zřízením a větší náboženskou 
snášenlivostí. Jednotu vedl Jan Blahoslav, vzdělaný muž, spisovatel, filolog, muzikolog, 
pedagog a překladatel Nového zákona. 
V tiskárně v Kralicích vycházejí nejrůznější knihy a zpěvníky. Šestidílný překlad Bible (1579 
- 1593) je první v české historii a pátý na celém světě, přeložený z originálních jazyků 
hebrejštiny a řečtiny. O Kralicích publikuje holešovská rodačka, historička dr. Vlasta Fialová. 
Dnes je Jednota bratrská rozšířena na všech kontinentech. Obnovená Jednota bratrská se do 
Holešova vrátila až v roce 1935. Sbor se stal ústředním, na dlouho jediným, sborem na 
Moravě. 
Na počest tohoto výročí se konala v Městské galerii v Holešově putovní výstava dokumentů 
z historie Jednoty (vernisáž 4. 11. 2007) pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Výstavu 
navštívilo cca 200 občanů, také žáci a studenti holešovských škol. 

 
 
Sbor Církve adventistů sedmého dne 
 
Sídlo na nám.F. X. Richtera č. p. 1212 
Prvním adventistou v českých zemích se stává začátkem devadesátých let 19. století Antonín 
Šimon, který také roku 1902 zakládá Církve adventistů sedmého dne v Praze. Nejstarší údaj o 
počtu členů pochází z roku 1911, kdy na našem území žilo 249 adventistů sedmého dne. 
V předmnichovském Československu měla církev 3 546 členů. Během let 1952 až 1956 byla 
činnost církve zakázána. Rozvíjet se však nepřestala. V roce 1989 patřilo k církvi 
v Československu okolo osmi tisíc věřících. V České republice k datu 31. prosince 2001 
podle statistiky žilo 7 691 adventistů, kteří se scházeli ve 169 sborech a skupinách. Na světě 
působí ve 204 zemích z celkového počtu 229 zemí uváděných na seznamu OSN. 
Adventisté sedmého dne jsou známí svým jednoznačným přístupem k sobotě jako ke dni 
odpočinku. V sobotu nepracují. Nikdy však neodmítli ani v tento den pomoc druhým 
v případě nouze, přírodní katastrofy či jiné pohromy. Jsou protestantskou církví orientující se 
na Ježíše Krista jako svého Stvořitele (s tím souvisí v názvu “sedmého dne” - odkazuje se na 
sedmý den jako památník stvoření) i Zachránce (v názvu slovo “adventisté” poukazující 
k jeho slavnému slibu, že se vrátí - druhému adventu). Navazují na apoštolskou a 
starokřesťanskou tradici a stejně se považují za pokračovatele reformních snah. Hlásí se 
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k proudům, které staví na Božím slově, Bibli, na vtěleném Slovu, Ježíši Krista a počítají 
s působením Božího dobrého Ducha i v dnešní době. 
V Holešově žili první adventisté před druhou světovou válkou, na bohoslužby ale dojížděli do 
Kroměříže. Sbor v Holešově byl založen 14. února 1948 . Kazatelem je nyní Jaroslav Kuben. 
Život sboru se po generační výměně členů zaměřuje více na službu s dětmi a mladými. 
V rámci občanského sdružení Pathfinder existuje při sboru oddíl Tuláci. Sborem je 
podporována činnost Mateřského centra Srdíčko ve Všetulích. 

 
 

Sbor svědků Jehovových Holešov 
 
Sídlo má na Holajce č. p. 1638 
Dnem otevřených dveří si oficiálně dali do užívání členové holešovského Sboru svědků 
Jehovových své nově zrekonstruované prostory na Holajce (vchod ze “Švédské uličky”). Těm 
dominuje prostorný a kvalitně řešený přednáškový sál, ale nechybí také knihovna a 
hygienické zázemí. Od 25. listopadu 2007 tak v Holešově ve svém “Sálu Království svědků 
Jehovových” vyvíjí činnost sdružení, které svým způsobem snaží předat ostatním lidem 
informace z “knihy Bible”. Součástí jejich činnosti jsou také pravidelná setkání, která 
probíhají v úterý podvečer a v neděli dopoledne. Svědkové Jehovovi se na Holešovsku dříve 
scházeli v pronajatých prostorách (např. v Dobroticích). 
Na opravě nových prostor se podíleli především sami, ale i jejich příznivci z celé republiky. 
Financování probíhalo pomocí bezúročné půjčky od jejich organizace. Svědkové Jehovovi 
mají v naší republice na 220 sborů a podobná střediska si vybudovali v Kroměříži, Přerově či 
Bystřici p. H. Historie by šla rozdělit do tří časových období: 1. před rokem 1989, 2. léta 90. a 
konečně poslední nový věk – 3. tisíciletí. 
První dochovaná zmínka se datuje do roku 1936, kdy v Holešově nějaký čas bydlel a působil 
bratr Porubský. Sloužil jako kolportér, což znamenalo, že prodával knihy dr. Rutherforda - 
Stvoření, Harfa Boží, Smíření, Vláda atd. Odkud přišel a kam odešel bratr Porubský není 
známo. Jedna z prvních sester byla r. 1950 sestra Ulehlová, která poznala pravdu od již dávno 
zemřelých manželů Boženy a Františka Žákovských. Její manžel byl pokřtěn v roce 1960. 
Sestra Ulehlová zemřela v roce 1968 a její manžel za nějaký čas také. Tehdy probíhala 
kazatelská služba v parcích, na ulicích, u výloh obchodů. Zvěstovatelé z Bystřice p. H. 
pravidelně sloužili v Holešově a vedli zde v průběhu času řadu biblických studií. Jedním 
z nich bylo studium s rodinkou, jejích 5 členů se nechalo v roce 1972 pokřtít. V jejich 
domácnosti probíhala také shromáždění během zákazu díla. O tuto skupinu se staral a 
duchovně vedl bratr z Kroměříže. Od počátku 90 let min. stol. probíhá intenzivní kazatelská 
činnost dům od domu. Do roku 1992 byli pokřtěni v Holešově další 3 zvěstovatelé a 
postupem času se k nim přidávají další. V roce 1994 začíná v Holešově v pronajatém sále u 
zahrádkářů nedělní shromáždění. V roce 1997 se začal stavět Sál Království v Kroměříži a 
veškerá činnost se začala soustředit tam, proto byla shromáždění v Holešově zrušena. Až 1. 2. 
2003 byl sbor opět ustanoven v Holešově. Scházeli se opět u zahrádkářů, ve škole ve 
Všetulích a 4 roky ve zrušené škole v Dobroticích. Nový Sál Království na Holajce byl 
postaven během 3/4 roku. Na jeho díle se také podíleli bratři a sestry z celé Moravy. 
Shromáždění se konají dvakrát týdně, v neděli od 8.30 hod. a v úterý od 18.15 hod. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TĚLOVÝCHOVA 
 
 
A  SPORT 
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IX. T ělovýchova a sport 
 
 
Rok 2007 byl u mnoha občanských sdružení ve znamení povinné změny jejich názvu, a to 
přidání textu „občanské sdružení“ anebo zkratky „o. s.“ Tuto změnu si vynutila změna zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, která nabyla účinnosti v roce 2006. Nejpozději do 3. 7. 
2009 se tedy musí stávající občanská sdružení přejmenovat. 10. 11. 2007 se tedy např. valná 
hromada Florbalového klubu Holešov rozhodla změnit stanovy a přejmenovat na Florbalový 
klub Holešov, o. s. 17. 11. 2007 valná hromada Spojených fotbalových klubů Holešov 
změnila stanovy a přejmenovala se na SFK ELKO Holešov, o. s. Podobně např. 
Tělovýchovná jednota Holešov na Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení. 
Zajímavé bylo, že 4. 5. 2007 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 
skupina poslanců návrh na zrušení této povinnosti. Návrh zákona protekl poslaneckou 
sněmovnou a ta ho 7. 12. 2007 schválila ve třetím čtení. Senát ho schválil až v lednu, v lednu 
ho též podepsal prezident republiky a ve sbírce zákonů vyšel 12. 2. 2008 a od tohoto data také 
nabyl účinnosti.  
 
Zbytečné zmatky této změny a poté odvolání změny krásně charakterizoval Bc. František 
Sovadina ve svém sloupku: 
A třeba odvolají i to, co odvolali 
Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, vykřikoval popletený pan král v 
klasické české pohádce Pyšná princezna. Náš zákonodárný sbor jako by chtěl navázat na 
tradice podobné neujasněnosti a do role rádců a zbrojnošů, zmatených protichůdnými 
rozkazy, pasoval členy občanských sdružení. Ostatně posuďte sami.  
Sedmnáctého listopadu 2007 členové valné hromady Sdružených fotbalových klubů Holešov 
odsouhlasili změnu názvu na SFK ELKO Holešov, OS. Do původního názvu přibyla vedle 
názvu hlavního sponzora, společnosti ELKO, také zkratka OS - tedy občanské sdružení. 
Formalita, kterou vyžadoval zákon z roku 2006. Před dvěma lety totiž zákonodárci vymysleli 
zákon, podle něhož musí být zkratka OS či plný název tohoto označení nejpozději do 3. 
července 2009 součástí názvů všech občanských sdružení. Holešovští fotbalisté tedy naplnili 
zákon a s nimi nejspíše většina ze 66 tisíc občanských sdružení, která jsou registrována u 
ministerstva vnitra. Pak ale přišel 12. únor 2008. V tento den nabyla platnosti novelizace 
příslušného zákona, která povinný údaj občanské sdružení v názvu zrušila. Na stránce a půl 
vysvětluje předkladatel důvody toho, proč bylo odvoláno, co bylo slíbeno a nařízeno. Původní 
povinnost  prý přinesla občanským sdružením a veřejné správě zvýšenou administrativu, 
zkratka o.s. mohla být zaměnitelná se zkratkou obchodní společnost a tak dále a tak dále. 
Všechno argumenty plynoucí ze selského rozumu, které asi přede dvěma lety nebyly po ruce.  
Zatím tedy zákonodárce odvolal, co původně nařídil. Věřme za členy občanských sdružení, že 
už neodvolá, co v únoru odvolal. 
 
 
Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení 
 
Předsedou jednoty je Milan Hudec a tvoří ji celkem 6 oddílů. K 31. 12. 2007 měla celkem 750 
členů, z toho bylo dospělých 601 (mužů 329, žen 272) a mládeže 149 (dorostenců 36, 
dorostenek 32, žáků 68 a žaček 13). Za rok 2007 sice neubylo celkových členů, protože 
dospělí zaznamenali přírůstek, ale ubylo mládeže o 28 členů. 
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1) Oddíl házené – mistrovská utkání i tréninky probíhají ve sportovní hale u 1. Základní 
školy. K 31. 12. 2007 měl celkem  168 členů, z toho bylo dospělých 111 (mužů 110, žen 1) a 
mládeže 57 (dorostenců 18 a žáků 39). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
Muži – 2. liga  
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. 2007 měl celkem  55 členů, z toho bylo dospělých 53 (mužů 46, žen 7) a 
mládeže 2 (dorostenců 2). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
Muži "A" - Krajská soutěž II. třídy (5. místo z 12 účastníků) 
Muži "B" - Okresní přebor I. třídy (7. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" - Okresní přebor II. třídy (3. místo z 11 účastníků - postup) 
Mrzí zrušení žákovského družstva, alespoň mírnou náplastí je postup družstva C do vyšší 
soutěže. 
 
3) Oddíl odbíjené – mistrovská utkání i tréninky probíhají v tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2007 měl celkem  71 členů, z toho bylo dospělých 56 (mužů 4, žen 52) a mládeže 
15 (dorostenek 15). 
Konečné výsledky družstva v sezóně 2006/07: 
Ženy – Krajský přebor  
 
4) Oddíl vzpírání 
K 31. 12. 2007 měl celkem 54 členů, z toho bylo dospělých 41 (mužů 36, žen 5) a mládeže 13 
(dorostenců 8,  dorostenek 1 a žáků 4.) 
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 Česká asociace sport pro všechny 
K 31. 12. 2007 měl celkem 264 členů, z toho bylo dospělých 240 (mužů 85, žen 155) a 
mládeže 24 (dorostenců 5, dorostenek 14 a žaček 5). 
 
 
6) Oddíl plavání 
K 31. 12. 2007 měl celkem 57 členů, z toho bylo dospělých 26 (mužů 13, žen 13) a mládeže 
31 (dorostenců 3, dorostenek 1, žáků 20 a žaček 7). 
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Sokol Holešov 
 
V březnu se konala valná hromada. Hlavním bodem programu byla vedle zprávy o činnosti a 
finančním hospodaření i volba nového starosty a členů výboru na příští tříleté období. Do čela 
byla poprvé zvolena žena, a to sestra  Irena Smrčková (bytem Holešov narozena r. 1947). 
Dále zvoleni: Jaromíra Šindelářová (pokladní), Věra Zapletalová (matrikářka), Věra Pešková 
(náčelnice), Ignác Foukal (náčelník), Jarmila Ondrušková (zapisovatelka), David Dovrtěl, 
Marie Glosová (propagace). 
V roce 2007 celkový počet členů: 376. Žen – 156,  mužů – 54, senioři – 26, dětí 140. 
Činnost: Denní cvičení v oddílech, rodiče s dětmi, předškoláci, dorostenky, zdravotní 
tělovýchovná výchova-ženy, box, orientační běh, pobyt v přírodě, šachy, sportovní 
gymnastika, badminton, aerobik. 
Další činnost: pořádání večírků-sokolských, nácviky na slet, šibřinky pro děti, vycházky po 
okolí, boxerské závody (2x ročně), výstup na Jehelník, Dětský den, Den matek, Běh Terryho 
Foxe, šachové zápasy. Dále seniorské besídky – přednášky. 
  
V lednu 2007 zemřela dlouholetá členka Sokola Holešov Helena Gogelová, byla nositelkou 
vyznamenání „Za věrnost Sokolu“, udělované Českou obcí sokolskou v Praze. 
V září 2007 proběhl v okolí sokolovny a Smetanových sadech běh Terryho Foxe - částka 
8480 Kč byla věnována na výzkum  proti rakovině. 
                                        
Oddíl sportovní gymnastiky: trenér Ignác Foukal (38 členů), 
Orientační běh: trenér A. Peška (26 členů), šachy (18), box (9). 
Ve dnech 13. 6. až 1. 7. 2007 se konal tradiční mezinárodní turnaj juniorů Helebrand 
v Moravské Třebové za účasti reprezentačních výprav z  Německa, Polska, Maďarska, 
Slovenska a České republiky. Na turnaji boxoval také holešovský boxer a reprezentant České 
republiky Lukáš Kopecký. Ve váze 57 kg skončil na druhém místě a dovezl do Holešova 
stříbrnou medaili. 
 
 
Sportovní klub policie Holešov 
 
Předsedou SKP Holešov je JUDr. Vlastislav Pacík a skládá se z 11 oddílů. K 31. 12. 2007 měl 
celkem 326 členů, z toho bylo dospělých 267 (mužů 211, žen 56) a mládeže 59 (dorostenců 
14, dorostenek 7, žáků 29 a žaček 9). Celkový počet zůstal stejný, ale úbytek mládeže – 11. 
 
1) Atletika – předseda i trenér je Mgr. Svatava Ságnerová 
K 31. 12. 2007 měl celkem 15 členů, z toho bylo dospělých 12 (mužů 6, žen 6) a mládeže 3 
(dorostenců 1,  dorostenek 2). Vnikl 1. 1. 1996.  
 
2) Judo –  předseda JUDr. Ivan Hýsek, trenéry Ing. Ludvík Urban a Mgr. Jaromír Zbožínek 
K 31. 12. 2007 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 6 (mužů 6) a mládeže 22 
(dorostenek 2,  žáků 16 a žačky 4). Vznikl 8. 9. 1993 především ze sportovců, kteří působili 
v oddílu juda Domu dětí a mládeže v Holešově. Zúčastňují se soutěží v rámci ČR, ale také 
Evropy. 
 
3) Kulturistika  –  předseda i trenér od roku 1992 JUDr. Antonín Krulikovský, na činnosti se 
dále podílí  Ing. Vladimír Žalčík a Bc. Iva Malá. 
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K 31. 12. 2007 měl celkem 17 členů, z toho bylo dospělých 17 (mužů 16, žen 1). Oddíl se 
účastní všech mistrovských soutěží v rámci ČR, Evropy a světa. Podílí se na zajištění 
podmínek pro přípravu reprezentantů ČR na ME a MS. 
 
4) Lyžování – předseda Mgr. Pavel Kubíček 
K 31. 12. 2007 měl celkem 10 členů, z toho bylo dospělých 10 (mužů 9, žen 1). 
 
5) Tenis –  předseda Ing. Miroslav Páleník, dále hrají JUDr. Vladimír Ziegelbauer a Mgr. 
Lumír Františák 
K 31. 12. 2007 měl celkem 22 členů, z toho bylo dospělých 14 (mužů 14) a mládeže 8 
(dorostenek 1,  žáků 3 a žačky 4).  
 
6) Volejbal –  předseda MUDr. Libor Jiroušek, trenérem dospělých Mgr. Ivo Janečka, 
mládeže Mgr. Antonín Nášel a Jiří Šneidr. 
K 31. 12. 2007 měl celkem 57 členů, z toho bylo dospělých 51 (mužů 51) a mládeže 6 
(dorostenců 6). Vznikl 1. 9. 1995 přestupem hráčů ze Slavoje Všetuly.  
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
Muži "A" – II. liga . místo z 10 účastníků 
Muži "B" - Okresní přebor I. třídy 3. místo z  8  účastníků  
 
7) Vzpírání –  předseda Mgr. Pavel Válek 
K 31. 12. 2007 měl celkem 16 členů, z toho bylo dospělých 9 (mužů 8, žen 1) a mládeže 7 
(dorostenců 4, dorostenka 1 a  žáků 2). 
Vznikl 1. 1. 1996. Na založení oddílu má velkou zásluhu trenér Mgr. Daniel Kolář, Mgr. 
Pavel Válek. Oddíl se zúčastnil všech republikových i mezinárodních soutěží. 
Po jarním úspěchu Jiřího Orsága (mistrovství Evropské unie- stříbrná medaile) získal na 
mistrovství Evropy (19. - 26. 5.) v Limasolu na Kypru Daniel Kovář bronzovou medaili. 
Vzpěrač Jiří Orság vybojoval pro Česko první medaili z mistrovství světa. Dvojboj juniorů do 
20 let v Praze. Orság startoval za SKP Holešov (student Střední policejní školy v Holešově). 
Jiřímu Orságovi se dostalo také významného ocenění, když byl 30. října vyhlášen mezi deseti 
nejlepšími sportovci Ministerstva vnitra ČR. 
 
8) Rekreační sport – předseda Miroslav Odstrčil 
K 31. 12. 2007 měl celkem 74 členů, z toho bylo dospělých 69 (mužů 31, žen 38) a mládeže 5 
(dorostenců 2,  žáků 2 a žaček 1). Zabývá se především turistikou. 
 
9) Střelectví – předseda JUDr. Jozef Tóth, mistr sportu od r. 1989 a také zkušební komisař. 
K 31. 12. 2007 měl celkem 26 členů, z toho bylo dospělých 26 (mužů 26). 
Má dlouholetou tradici, organizuje ročně okolo 10 až 12 střeleckých soutěží z pistole, pušky a 
samopalu. Tradiční je Mistrovství ČR. Velkou zásluhu na vznik a činnost oddílu má Ing. 
Miroslav Růžička, Ing. Miloslav Šefránek. Od r. 1992 byl předsedou Jaroslav Kurka.  
 
10) Nohejbal – předseda Mgr. Vladimír Drápal 
K 31. 12. 2007 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 22 (mužů 22) a mládeže 6 (žáků 
6). 
Účast – Krajský přebor Zlínského kraje – muži, turnaje, Nohejbalový svaz. 
 
11) Aikido – předseda Radek Spáčil 
K 31. 12. 2007 měl celkem 33 členů, z toho bylo dospělých 31 (mužů 22, žen 9) a mládeže 2 
(dorostenců 1,  dorostenek 1). Účast – Česká asociace aikida, nesoutěžní. 
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SFK ELKO Holešov, o. s. 
 
Předsedou je Ing. Petr Labancz. 
Na valné hromadě, konané 17. listopadu 2007, se na novém názvu shodli členové tohoto 
občanského sdružení. V názvu přibyl jednak název hlavního sponzora - holešovské 
společnosti ELKO, a jednak zkratka občanského sdružení. Valné hromady se zúčastnilo přes 
40 členů sdružení. Byl schválen sedmnáctičlenný výkonný výbor a také změny stanov. 
K 31. 12. 2007 měl celkem 323 členů, z toho bylo dospělých 251 (mužů 247, žen 4) a 
mládeže 72 (dorostenců 51,  žáků 21).  
Mistrovská utkání i tréninky probíhají na fotbalových hřištích na Střelnici a ve Všetulích. 
Dále provozuje areál stadionu Míru. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
Muži "A" - Krajský přebor (9. místo z 16 účastníků) 
Muži "B" – Krajská soutěž I. B třídy (7. místo z 14 účastníků) 
Starší dorost - Krajský přebor (5. místo z 14 účastníků) 
Mladší dorost – Krajský přebor (8. místo ze 14 účastníků) 
Starší žáci – Krajská soutěž skupina A (3. místo z 12 účastníků)  
Mladší žáci – Krajská soutěž skupina A (1. místo z 12 účastníků) 
Starší přípravka – skupina B (4. místo z 8 účastníků) 
Mladší přípravka - skupina B (5. místo z 8 účastníků) 
 
 
Dívčí fotbalový klub Holešov (DFK Holešov) 
 
Předseda klubu je Ing. Jana Doleželová. Trenérka Mgr. Svatava Ságnerová. Mistrovská utkání 
i tréninky probíhají na fotbalovém hřišti v Tučapích. 
K 31. 12. 2007 měl celkem 149 členů, z toho bylo dospělých 83 (mužů 17, žen 66) a mládeže 
66 (dorostenců 1,  dorostenek 31, žáků 6 a žaček 28). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
Ženy - Moravskoslezská liga žen (8. místo z 11 účastníků) 
Žačky - Okresní přebor mladších žáků (2. místo ze 7 účastníků) 
Druhou sezonu hrají žačky úspěšně okresní přebor mladších žáků. 
Zúčastní se mnoha turnajů v celé republice i v zahraničí. 80% hráček tvoří dívky ve věku do 
20 let z Holešova a blízkého okolí. 
 
 
Fotbalový klub Holešovské holky 
 
K 31. 12. 2007 měl celkem 32 členů, z toho bylo dospělých 27 (mužů 8, žen 19) a mládeže 5 
(dorostenek 5). Předsedou klubu je Jan Bukovjan.  
Konečné výsledky družstva v sezoně 2006/07: 
Ženy – 1. Liga žen (administrativní sestup do nižší soutěže). 
Nepodařilo se v Holešově udržet nejvyšší fotbalovou soutěž žen. 
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Florbalový klub Holešov, o. s. (FBC Holešov) 
 
Předsedou klubu je Ing. Oldřich Mikeška. Jednatelem klubu Petr Šíma (Fryšták, nám. Míru 
14). Mistrovská utkání a tréninky probíhají ve sportovní hale u 1. Základní školy a v 
tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2007 měl celkem 351 členů, z toho bylo dospělých 275 (mužů 200, žen 75) a 
mládeže 76 (dorostenců 34,  žáků 39 a žačky 3). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
Muži – 2. liga mužů (11. místo z  účastníků – sestup – nováčkovi se nepodařilo udržet) 
Junioři - Jihomoravská liga juniorů (1. místo z účastníků – postup do 2. ligy) 
Starší žáci - Jihomoravská liga starších žáků (5. místo z  účastníků) 
Mladší žáci - Jihomoravská liga mladších žáků  (8. místo ze  účastníků) 
Velkým úspěchem této sezóny je postup juniorů do 2. celostátní ligy. Mrzí sestup mužů. 
 
 
MGC Holešov 
 
Prezident klubu Ing. Radek Doležel. Mistrovská utkání a tréninky probíhají na minigolfovém 
hřišti na Palackého ulici č. 1666 (areál bývalého letního kina). 
K 31. 12. 2007 měl celkem 76 členů, z toho bylo dospělých 56 (mužů 28, žen 28) a mládeže 
20 (dorostenců 1,  dorostenek 5, žáků 12 a žačky 2). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
Smíšené družstvo „A“ – Extraliga (4. místo ze 7 účastníků) 
Smíšené družstvo „B“ -  II. liga Morava – jih (4. místo z 9 účastníků) 
Družstvo juniorů  „A“-  Extraliga (3. místo z 5 účastníkům, tedy bronzová medaile) 
Družstvo juniorů „B“ – I. Liga Morava (4. místo z 5 účastníků) 
Družstvo žáků – I. liga Morava (2. místo z 4 účastníků – postup do Mistrovství ČR, kde 4. 
místo z 4 účastníků) 
Družstvo žen – I. liga Morava (1. místo ze 4 účastníků – postup do Mistrovství ČR, kde 3. 
místo ze 4 účastníků, tedy bronzová medaile!) 
Velice úspěšná sezona MGC Holešov!!! Smíšené družstvo „A“ udrželo jako nováček nejvyšší 
soutěž a málem bralo i medaili. Junioři též udrželi jako nováček nejvyšší soutěž a dokonce 
získali i bronzovou medaili. Navíc v této sezoně vzniklo i juniorské béčko a tím se počet 
družstev MGC Holešov v různých soutěžích rozrostl na 6! Ženy postoupili na Mistrovství ČR 
a získali bronzovou medaili! Na mistrovství ČR postoupilo i družstvo žáků, na bronz ale 
nedosáhlo. 
Klub je v roce 2007 v České republice č. 1 v počtu a účasti mládeže na turnajích. 
Druhý nejlepší výkon všech dob a český rekord uhrál holešovský hráč minigolfu Radek 
Doležel. A to 19. a 20. 5. v Kopřivnici. 
Ve dnech 8. 8. - 11. 8. 2007 se ve švédském Södertälje uskutečnilo Mistrovství Evropy 
juniorů v minigolfu. Z holešovských hráčů se zúčastnila Jana Nakládalová a jako členka 
družstva si přivezla zlatou medaili. Ze soutěže jednotlivců si přivezla stříbrnou medaili. Byla 
také vyhlášena Českým minigolfovým svazem jako sportovec roku 2007. 
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Tenisový klub Holešov 
 
Předsedou klubu je PaedDr. Zdeněk Janalík. Mistrovská utkání a tréninky probíhají na 
tenisovém areálu na Střelnici. V letošním roce výměna skříněk v ženských šatnách, napojení 
zásobníku vody na studnu. Došlo k zlepšení mladých tenistů, úspěch mladé tenistky Petry 
Slovákové – 164. místo v celkovém žebříčku žen. 
K 31. 12. 2007 měl celkem 189 členů, z toho bylo dospělých 158 (mužů 111, žen 47) a 
mládeže 31 (dorostenců 3, dorostenek 11, žáků 11 a žaček 6). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007: 
Dospělí: jihomoravská oblast IV. třída - 3. místo 
Starší žactvo: jihomoravská oblast III. třída - 2. místo 
 
 
Šachový klub Holešov (Šachový oddíl při MKS Holešov) 
 
Sportoviště: budova kina "Svět". Předsedou je Pavel Petržela  (Količín č. p. 70). 
K 31. 12. 2007 měl celkem 31 členů, z toho bylo dospělých 31 (mužů 31). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
Muži "A" - II. liga (3. místo z 12 účastníků)  
Muži "B" - Krajský přebor (5. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" – Regionální přebor I. třídy (5. místo z 12 účastníků) 
Muži "D" – Regionální přebor II. třídy (1. místo z 12 účastníků) 
 
 
KST Holešov  (Klub stolního tenisu Holešov) 
 
Mistrovské zápasy i tréninky probíhají v tělocvičně TYMY ve Všetulích.  Předsedou klubu je 
Zdeněk Matela. 
K 31. 12. 2007 měl celkem 41 členů, z toho bylo dospělých 28 (mužů 27, žen 1) a mládeže 13 
(dorostenců 1, dorostenek 1, žáků 6 a žaček 5). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
Muži – Divize Zlínského kraje (4. místo z 12 účastníků) 
Žáci - Okresní žákovská liga (4. místo ze 8 účastníků) 
Úspěchem této sezóny je výrazné zlepšení 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. 2007 měl celkem 30 členů, z toho bylo dospělých 30 (mužů 26, žen 4). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2006/07: 
“A” Okresní přebor I. třídy  (2. místo z 12 účastníků) 
“B” Okresní přebor II. třídy (2. místo z 13 účastníků) 
KST Količín v této sezoně zredukoval počet družstev na dvě. V sezónách 2005/2006 a 
2006/2007 existoval jako sloučený KST Količín-MěÚ Kroměříž. Od sezóny 2007/2008 opět 
Klub stolního tenisu Količín a družstvo zredukoval na jedno. 
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Drásal Team Holešov 
 
Občanské sdružení Drásal Team Holešov má evidováno 67 členů z toho 19 mládeže. Předseda 
Ing. Jaroslav Bachner. 
14. ročník Bikemaraton Drásal se uskutečnil 7. 7. 2007. Patří k nejstaršímu maratonu 
horských kol v České republice. Potvrdil skutečnost, že se jedná o jednu z největších a 
nejmasovějších akcí v našem regionu. Pořadatel Česká spořitelna Bikemaraton Drásal a 
Městské kulturní středisko Holešov. Ředitelem byl Jaromír Ondrušák. Padl rekord v účasti i 
rekord trasy, nejvíce na Malé Drásal, několik tisíc diváků. Cyklisté začínali a končili 
v holešovském zámku. Byla zařazena Open jízda – 120 km, Krátké Drásal – 55 km. Počet 
účastníků 1150, dětí 210. 
 
 
Jednota  Orel Holešov 

 
Starosta: Vojtěch Jurčík  (Dukelská č. p. 424) 
Místostarosta: Jaromír Pilař (Holešov, Novosady č. p. 1566) 
Jednota zaregistrována dne 18. 12. 1990. 
Má 45 řádných členů, ale poskytuje možnost sportovního vyžití dalším občanům města.  
Křesťanská tělovýchovná organizace se v roce 2007 věnovala především podpoře sportu pro 
všechny. Výroční členská schůze se konala 11. dubna 2007 v Drive clubu. Členem Rady 
jednoty Orla je také Ing. František Rafaja. Orelské sportovní aktivity se rozvíjely ve dvou 
oblastech rekreačního sportu, a sice v tenise a v základní tělesné výchově. Jednota 
provozovala svůj tenisový areál na orelském hřišti (Zlínská ulice), který je otevřen také pro 
veřejnost. Kromě toho probíhá jednou týdně cvičení žen v herně stolního tenisu (u kina Svět). 
Každoročně probíhá Memoriál P. V. Rygala – určen pro žáky a mládež města.  Kromě sportu 
se členové Orla Holešov podíleli také na různých kulturních aktivitách (koncerty, publikační 
činnost, spolupráce s kulturními institucemi aj.). 
Počátky orelského hnutí v Holešově spadají do roku 1906, kdy při Spolku katolických 
Tovaryšů, který později převzal jméno „Katolický spolek Sušil“, byl i tělovýchovný odbor. 
V roce 1909 se podobným katolickým odborům dostalo jméno „OREL“. V roce 1912 byla 
z finančních příspěvků členů a příznivců zahájena společná výstavba nového kulturního domu 
s tělocvičnou „Orlovnou“ na náměstí s názvem Centrál (nyní kino Svět). Tento dům byl 
během roku postaven. Slavnostně byl otevřen 26. října 1913 a stal se střediskem kulturně 
vzdělávacích i sportovních akcí. V roce 1926 dostala jednota Orel v Holešově při pozemkové 
reformě z panských polí Za drahou na Újezdě pozemek, na kterém bylo vybudováno hřiště. 
Hrála se zde kopaná, česká házená, odbíjená a lehká atletika. Během druhé světové války byla 
činnost zakázána a obnovena ihned v roce 1945. V únoru 1948 byla však činnost znovu 
zrušena a majetek zabaven. Činnost Orla i katolického spolku Sušil byla znovu obnovena a 
zaregistrována na Ministerstvu vnitra v roce 1990 (mluvčí byl Ferdinand Sovadník a Ing. 
František Rafaja). Předsedou byl František Gába. Teprve 24.10. 2001 došlo k vrácení větší 
části zabaveného hřiště. 
 
Horolezecký oddíl Holešov 
Předseda je Marek Vízner   
 
Janiš Motosport Holešov 
Předseda Josef Janiš  (nám. Dr. E. Beneše č. p. 1). Motokrosové závody, jezdí přebor Moravy. 
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Cykloteam OD Morava Holešov 
Vedoucí: Jiří Režný, Holešov 
Má 35 členů, zúčastňují se amatérských závodů v ČR, ale také v zahraničí.  
 
Bike Hazard Racing Team Holešov 
Předseda: Jan Sedláček, Holešov,Kráčiny č. p. 281 
Funguje od roku 2006, má 8 jezdců - sjezdový tým - kola. Závody: Český pohár, Slovenský 
pohár ve sjezdu, závody v Rakousku a slovinském Mariboru. Jezdci: Jan Sedláček, Martin 
Daněk (Hulín), Jan Šefránek (Hulín), Lukáš Janalík (Hulín), Michal Kubík (Količín), David 
Mezírka (Žeranovice) a Roman Turna (Holešov). 
 
 
Sport  Centrum  Holešov 
Sídlo na Tovární ulici  - dříve sloužilo jako rehabilitační středisko 
V tomto roce oslavilo 10. výročí. 
Nabídka služeb: Krytý bazén  25 x 12 m ,hloubka 1,3 m, tobogán 44 m 
Posilovna: 210 m2 cvičební plochy 
Squash 2 kurty  FIBERESIN 
Sportcycling  10 kol Grün 
Sauna: 18 os./hod.  venkovní bazén, samostatná odpočívárna 
Solárium ERCOLINE , SOLAR vertikal 54 
Masážní bazén SPA. 
Služby využívá široká veřejnost města, bazén hlavně holešovské školy. Pro občany a 
uživatele je zde také otevřena restaurace – teplá jídla po celý den, možnost uspořádání oslav, 
večírků, nekuřácký salonek. 
 
                                            
Další sportoviště v Holešově: 
Bowling Club, Koupaliště zámecká obora, 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… 
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X. Zdravotnictví a sociální oblast 
 
 
1. Zdravotnictví 
 
Poliklinika 
 
Téměř čtyři roky trvala generální oprava holešovské polikliniky. Město do ní investovalo 
zhruba šedesát milionů korun. Budova je nyní o patro vyšší o půdní vestavbu, čímž výrazně 
vzrostla plocha pro poskytování služeb. Odpovídá nejen požadavkům hygieniků, ale také 
normám Evropské unie. 
 
Na území města pracují praktičtí a odborní lékaři : 
 

Prakti čtí lékaři pro děti a dorost: 
MUDr. Dúbravčíková Lenka, Grohova ul. 538 
MUDr. Hlobilová Věra, Novosady 1580 
MUDr. Hurtíková Milada, Novosady 1580 
MUDr. Šindler Tomáš, Novosady 1580 

 
                                       Logopedie: 
                                       Mgr. Hábová Alena, Sušilova 478 (Poliklinika) 
                                       Mgr. Zárubová Eva, Sušilova 478 
 
                                       
 
                                        Pedopsychiatrie: 
                                       MUDr.  Kašparová Elena, Sušilova 478 
                                        
                                       Prakti čtí lékaři pro dospělé: 
                                       MUDr.  Červenková Zdeňka, Sušilova 478 
                                       MUDr.  Manďák Ivan, Sušilova 478 
                                       MUDr.  Zapletalová Dana, Sušilova 478 
                                       MUDr.  Zelová Marie, Sušilova 478 
                                       MUDr.  Zlámalová Eva, Sušilova 478 
                                       MUDr.  Bednář Slavomír, Zlínská 991 
                                       MUDr.  Havlíková Jitka, Příční 1475 (Domov důchodců) 
                                       MUDr.  Jiroušek Libor, Zlínská 991 
                                       MUDr.  Kadlecová Zdeňka , Sušilova 1507 (za lékárnou) 
                                       MUDr.  Zimáková Helena, Palackého 972 
 
                                       Odborní lékaři: 
                                       Dermatovenerologie (kožní ambulance): 
                                       MUDr.  Kočvarová Pavla, Sušilova 1505 
                                       MUDr.  Vávrová Soňa, Sušilova 1505 
                                       Diabetologie: 
                                       MUDr.  Hasalová Jitka, Palackého 972 
                                       Gynekologie: 
                                       MUDr.  Fabian Tomáš, nám.Dr.E.Beneše 41 
                                       MUDr.  Křenková Věra, Palackého 972 
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                                       MUDr.  Lánská Jiřina, Palackého 134 (Všetuly) 
                                       MUDr.  Zezula Vladimír, Tovární ulice 
                                       Chirurgie: 
                                       MUDr.  Pokorný Josef, Sušilova 478 
                                       MUDr.  Lajmar Květoslav, Sušilova 478 
                                       Interna: 
                                       MUDr.  Červenka František, Sušilova 478 
                                       MUDr.  Janča Josef, Zlínská 991 
                                       Kardiologie: 
                                       MUDr.  Francek Lumír, Sušilova 478 
                                       Neurologie: 
                                       MUDr.  Medková Andrea, Sušilova 478 
                                       MUDr.  Železná Jarmila, Palackého 972 
                                      Oční ordinace: 
                                       MUDr.  Minarčík Josef, Sušilova 478 
                                       Ortopedie: 
                                       MUDr.  Hrabec Alois, Sušilova 478 
                                       MUDr.  Škrabal Vojtěch, Sušilova 478 
                                      Psychiatrie: 
                                      MUDr.  Ošťádalová Marie, Palackého 972 
                                      Psychologie: 
                                      PhDr. Rak Jiří, Sušilova 478 
                                      Radiologie: 
                                      MUDr. Zajíc Jiří,přednosta ,nám.F.X.Richtera 182 
                                      Revmatologie: 
                                      MUDr.  Janušková Olga, Palackého 972 
                                      RTG, SONO : Sušilova 478 
                                      TBC a respirační nemoci: 
                                      MUDr.  Pšikalová Jana, Palackého 972 
                                      Urologie: 
                                      MUDr.  Plintovič Michal, Sušilova 478 
                                      Ušní, noční, krční: 
                                      MUDr.  Tovaryš Jiří, Sušilova 478 
                                       
                                      Biochemická laboratoř: 
                                      RNDr. Novák Martin, Sušilova 478 
                                      Sdružení rehabilitačních pracovnic: 
                                      Víznerová Jarmila, Galasovská Hana, Tovární 1081 
 
                                      Zubní lékaři: 
                                      MUDr.  Jokl Jiří, Novosady 1580 
                                      MUDr.  Katrňáková Dita, Kráčiny 296 (Všetuly) 
                                      MUDr.  Konečný Alois, nám.Dr.E.Beneše 41 
                                      MUDr.  Krupařová Eva (děti i dospělí), nám. Svobody 111 
                                      MUDr.  Malcová Eva, Zlínská 991 
                                      MUDr. Manová Marie, Sušilova  
                                      MUDr.  Mlčák Jiří, Sušilova 478 
                                      MUDr.  Posoldová Věra, nám.Svobody 111 
                                      MUDr.  Slováková Helena, Novosady 1580 
                                      MUDr.  Smýkalová Jana a MUDr. Kučera Josef, Sušilova 478 
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                                      MUDr.  Stavěl, Jan, Novosady 1580 
                                      MUDr.  Vybíral Karel, Sušilova – vedle polikliniky 
                                      Zubní laboratoř: 
                                      Dental-Technik v.s.o. Sušilova 478 
                                      Loučka Karel, Přerovská 290 
                                      Hábová Věra, Sušilova, vedle polikliniky 
 
                                      Dopravní zdravotnická služba: 
                                      Sanita Car, s.r.o., Sušilova 478 
                                      Barot Miroslav, Tovární 1333 
                                      Pohotovostní služba: Kroměříž, Bystřice p.H., zubní- Zlín 
 
 
                                       Lékárny: 
                                       Atakama, Sušilova 1505 
                                       Pod věží, s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 41 
                                       Dvouletá Jitka, Palackého 972 
 
                                       Optiky: 
                                       Švehlová Aranka, nám.Dr.E.Beneše 54 
                                       Rektoříková Ladislava, Palackého 972 
 
                                       Zdravotní pojišťovny: 
                                       Všeobecná zdravotní pojišťovna, Sušilova 478 
                                       Revírní bratrská pokladna, Sušilova 478 
 
 
2. Sociální oblast a nezaměstnanost 
 
                                      
Sociální péče 
 
Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova: 
Od ledna 2007 se pravidelně každý měsíc scházela triáda, řešila dílčí  úkoly. Vytvořena 
pracovní skupina pro: senioři, zdravotně postižení, mládež. Rada města ze dne 14. 5. 2007 
jmenovala řídící skupinu. 
Příspěvek na péči -  539 vyřízených 
Celkem vyplacených dávek za rok 8.567 
Počet rozhodnutí 371 
Výkon pro občany těžce zdravotně postižené: 
Přijaté žádosti celkem: 1132 
Počet vydaných průkazů ZTP: 63 
Celkový počet vyplacených dávek: 8348 
Dávky pomoci v hmotné nouzi: 800 
                                      
Kurátor: v aktivní evidenci vedeno 40 spisů sociálního kurátora 
Romský poradce: počet kontaktů na pracovišti 72, návštěvy v rodinách 64 
Úsek sociálně - právní ochrany dětí: celkem vedeno 842 spisů, kurátorem pro mládež 100 
klientů, v ústavní výchově bylo 9 dětí, v průběhu roku bylo pracovníky vykonáno celkem 318 
šetření v rodinách. 
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Centrum pro seniory, příspěvková organizace (Příční 1475) 
 
Výše uvedený nový název platí od 1. 5. 2007 a byl schválen v souvislosti s novým zákonem o 
sociálních službách. Starý název: Domov důchodců Holešov, příspěvková organizace. 
 
Ředitelka: Mgr. Ivana Bozděchová  (od 1.8.2006) 
Zřizovatelem je město Holešov, jedná se o zařízení, které poskytuje sociální péči a sociální 
služby seniorům, případně zdravotně postiženým občanům. Domov je umístěn 
v sedmipatrové, částečně bezbariérové budově. Každé poschodí je vybaveno kuchyňkou, 
koupelnou, společenskou místností s televizí a jídelnou. Ubytování je zajištěno ve 
dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a balkonem. Moderně vybavená kuchyně. 
Kapacita 180 obyvatel. Pracují zde také odborní lékaři. Poskytované služby: domov pro 
seniory 178 míst, denní stacionář 5 míst, odlehčovací služba 2 místa. 
Počet zaměstnanců 88. 
Od ledna 2007 zde funguje denní stacionář. Kombinací domova pro seniory a stacionáře 
vzniká integrované centrum. 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách. V jeho důsledku došlo k mnoha změnám. Jednou z nich bylo např. 
podávání žádostí, zákon přenesl tuto kompetenci z městských úřadů na poskytovatele služeb. 
Zařízení definovalo okruh občanů, kterým jsou služby určeny a komu je nelze poskytnout. 
Služby nejsou určeny alkoholikům,drogově závislým osobám a osobám s chronickým 
duševním onemocněním. 
V roce 2007 se také hodně opravovalo. Byly opraveny šatny pro zaměstnance, dokončena 
výměna rozvodů teplé a studené vody včetně odpadů, vyměněna okna v průčelní straně 
budovy, vchodové dveře nahrazeny automatickými posuvnými dveřmi. Vybudována 
počítačová síť. 
Ke změnám došlo na personálním úseku. V rámci organizačních změn byly přiděleny 
kompetence dvěma novým zástupcům ředitele, a to zástupci pro sociální úsek a zástupci pro 
ošetřovatelskou a zdravotní péči. Na sociální úsek bylo přijato celkem 9 nových zaměstnanců, 
z toho 4 pracovnice přímo obslužné péče, 2 instruktory sociální péče, 1 sociální pracovnice, 1 
právní poradkyně a 1 účetní pro sociální služby. 
 
 
Charita 
 
CHOPS – Charitní pečovatelská služba Holešov 
Sídlo: nám.Svobody 97 
Ředitelka: Eva Janalíková 
Vedoucí pečovatelek: Zdenka Veverková 
 
Jedná se o službu poskytovanou nestátní neziskovou organizací. K 1. 1. 2005 došlo ke 
sloučení pečovatelské služby státní a charitní. Je určena pro seniory a zdravotně postižené 
občany, u potřebného klienta je prováděna péče v jeho vlastním domácím prostředí, je 
zajištěn dovoz  obědů, osobní hygiena, nákupy, praní, žehlení, pedikúra, dovoz na ošetření. Je 
možnost zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Denní stacionář pro seniory-
kapacita 5-6 osob najednou. Je v budově Charity, která je bezbariérově přístupná. Je zde také 
krizová pomoc, osoby v nouzi. 
Od 3. do 5. 9. 2007 se uskutečnila humanitární sbírka šatstva ve spolupráci s Diakonií 
Broumov. 
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Charita má 26 zaměstnanců. Poskytuje služby osamělým a nemocným seniorům. Dnes je to 
186 občanů města Holešova a 174 občanů z přilehlých obcí. Středisko ošetřovatelské služby 
je financováno z příjmů za zdravotní služby od zdravotnických pojišťoven. Dotace 
Ministerstva práce a sociálních věcí a zbytek příjmů tvoří příspěvek města Holešova a příjmy 
od uživatelů za poskytnuté služby. 
Počet uživatelů pečovatelské služby poskytované Charitou  Holešov: 
Holešov 186, z toho 164 v Holešově, 5 v Dobroticích, 3 v Količíně, 8 v Tučapích, 6 v Žopích. 
                                       
V ostatních obcích mikroregionu poskytuje služby 174 občanům. V roce 2007 se zrušil denní 
stacionář. Dobrovolnická činnost: Charitní rada: MUDr. Eva Mlčáková, MUDr. Jitka 
Havlíková, Alena Gogelová, Ludmila Klabalová, Mgr.Rudolf Seifert. 
V roce 2007 využilo pečovatelských služeb s širším rozsahem úkonů 247 uživatelů a 390 
uživatelů využilo služeb ve Středisku osobní hygieny. V terénu města Holešova 354 
uživatelům, v místních částech pak činil počet uživatelů 39. Na nám. sv. Anny působí šicí 
dílna, charitativní prodejna, která nabízí křestní svíce, duchovní literaturu, Bible, kancionály, 
kříže, růžence, bytové doplňky kalendáře, betlémy apod. 
Odborný zástupce dílny: Dana Bachnerová. 
Tříkrálová sbírka 2007 – vybráno 368.799.50 Kč. 
 
Historie: 
Charita Holešov obnovila svou činnost v březnu 1992. Je součástí Arcidiecézní Charity 
Olomouc. Sdružení Česká katolická charita a od roku 1995 je řádným členem celosvětové 
organizace Carites Internationalis. 
                                       
Charitní ošetřovatelská služba: Eva Janalíková vrchní sestra, tj. práce přímo v domácnostech. 
Charitní pečovatelská služba: vedoucí Zdenka Veverková. Poskytuje sociální péči občanům, 
kteří nejsou schopni obstarat základní životní potřeby a nutné práce v domácnosti. Podmínkou 
pro poskytnutí je přiznaný starobní důchod nebo invalidní důchod, písemná žádost uživatele, 
rodinného příslušníka či ošetřujícího lékaře, uzavření Smlouvy s poskytovatelem o úhradě 
úkonů. Lze zapůjčit zdravotnické potřeby a kompenzační pomůcky např. postele,vozíky, 
toaletní židle, francouzské hole, hrazdičky k lůžku apod. 
Krizová pomoc: Odborný zástupce Eva Relichová. Jedná se o pomoc krátkodobou, 
k dispozici je pokoj s kapacitou dvou lůžek (ubytování do 7 dnů). Forma poradenská. 
Tříkrálová sbírka: rozdělení výnosu sbírky je dáno klíčem Rady ředitelů Arcidiecézní Charity 
Olomouc. Částka rozdělena dle tohoto klíče na humanitní a rozvojovou pomoc doma i 
v zahraničí a část se vrací Charitám na přesně stanovené záměry. 
 
 
Domy s pečovatelskou službou   
 
Dům s pečovatelskou službou, Tyršova 658 
18 malometrážních bytů, z toho 11 typů 1 + 1 a 7 bytů 1+0. 
V domě se nachází středisko osobní hygieny. 
 
Dům s pečovatelskou službou, Havlíčkova 1136. 
12 malometrážních bytů, typu 1 + 1. 
V domě je také středisko osobní hygieny. 
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Dům s pečovatelskou službou, Novosady 1134: 
48 bytů,  typu 1+1, 29 bytů 1+0(garsonky), 3 byty pro vozíčkáře. Budova má bezbariérový 
přístup i okolí, celý objekt je řešen pro potřeby méně mobilních občanů. Je zde středisko 
osobní hygieny, prádelna, dva výtahy.  
                                        
Kuchyň s jídelnou a prodejnou v domě s pečovatelskou službou, Novosady 1577: 
Vedoucí – Jaromíra Čajková. 
 Je zařízení města a slouží především k vyvařování obědů pro důchodce. V roce 2006 byla 
provedena nákladná rekonstrukce a modernizace. Slouží zhruba pro 220 důchodců, včetně 
dietních jídel. Obědy jsou také rozváženy Charitou. Od října 2007 převzal tuto jídelnu do 
pronájmu Josef Pospíšil. 
 
 
 
Problematika Školní ulice 
Město Holešov zahájilo demolici prvního domu bývalé dělnické kolonie ve Školní ulici. 
Jedná se o stavení ze strany Novosady. Demolice dalších domů této lokality budou 
pokračovat (demolice začala v 1. pol. r. 2007). 
Problematika bydlení v ulici Školní má dlouholeté kořeny. Domy bývalé dělnické kolonie 
postavené na konci 19. století jako zázemí pro místní nábytkářské firmy převzalo město a 
využívalo je k umístění převážně sociálně slabších občanů. Na samotnou demolici jsou dva 
názory, jeden uvažuje o celkovém odstranění všech domů, druhý jen o jedné polovině, 
protože se jedná o celkem unikátní komplex budov a doklad života a vývoje Holešova 
v určitém období. Historikové zastávají názor, že tyto budovy by měly být zachovány. Nelze 
se zaměřit pouze na jednu část historie, například na zámek, a druhou nevidět. Na holešovské 
radnici už leží dvě studie, které navrhují budoucí řešení této lokality. Studie architektky 
Turnové řeší jen polovinu Školní ulice, tu, která je vzdálenější od autobusového nádraží. 
Právě tam byl jeden dům již zbourán a druhý vyklizen. Autorem druhé studie je místní 
architekt Ladislav Pastrnek. Jeho studie řeší obě části ulice, a to tak, že v té bližší nádraží 
navrhuje nízkopodlažní domky, dál by se pak stavby měly plynule zvyšovat. Někteří 
zastupitelé jsou pro zachování alespoň jedné části, stejně jako většina obyvatel a památkáři. 
 
Holešovský projekt:  Plán holešovského starosty a senátora PaedDr. Zdeňka Janalíka začal 
dostávat konkrétní podobu. Holešov pro něj definitivně získal vládu, i když zatím jen na 
papíře. Jde o pokus vyřešit problémy bydlení pro sociálně slabší rodiny včetně romské 
komunity. Projekt spočívá v tom, že obyvatelé Školní ulice si s pomocí města (a nyní vlády) 
založí družstvo. Družstvo postaví nový dům s padesáti byty. Mezi dvanáct měst a míst, jejichž 
projekty vláda vybrala se dostal i Holešov. Vládní agentura pro odstraňování sociálního 
vyloučení v romských lokalitách by měla také Romům v Holešově pomáhat získat zaměstnání 
anebo doučování dětí. Peníze na to by měla získávat z fondů Evropské unie. Agentura se ale 
teprve tvoří, nevíme co všechno může Holešov očekávat. 
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Nezaměstnanost : 
 
                                  Pracovní úřad vede v evidenci pouze celý mikroregion Holešovsko. 
 
                                  Měsíc                 uchazeči celkem    míra nezam.     do 25 let     nad 50let 
                                  Leden                        963                     8,12                 192               201 
                                  Únor                          950                     8,08                 170               213 
                                  Březen                       868                     7,4                   153               202 
                                  Duben                       812                      6,84                 145               187 
                                  Květen                      737                      6,01                 132               174 
                                  Červen                      694                      5,83                 114               161 
                                  Červenec                  722                      6,14                 122               157 
                                  Srpen                        740                      6,36                 139               160 
                                  Září                           721                      6,11                 166               145 
                                  Říjen                         664                      5,55                 144               143 
                                  Listopad                    639                      5,24                 134               150 
                                  Prosinec                    718                      6,13                 143                164 
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XI. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A STATISTIKA 
 
 
Stav obyvatel k 14. 1. 2008  -  Holešov  - 8.121       v roce 2006  8.169 
                                                                                   -  Všetuly     2.191                          2.188 
                                                                                   -  Žopy            515 
                                                                                   -  Tučapy        452 
                                                                                   -  Dobrotice    450 
 
                                   
                                   Přistěhovali:  celkem  240 
                                   Vystěhovali:  celkem 259 
 
                                   Počet domů:  Holešov  - 1436  +  Všetuly  464 
 
                                   Město Holešov má ve vlastnictví 49 domů tj. 392 bytů 
                                   Tyto město spravuje a jsou v kompetenci města, udržuje technický stav 
                                   A provádí vyúčtování služeb, nájemní smlouvy. 

Byty jsou na ulicích : Školní, Novosady, Havlíčkova, Palackého, 
Tyršova, 

                                   Nám. Dr. E. Beneše, F-X.Richtera (1 byt), Nábřeží (1 byt), U Letiště. 
 
                                   Počet narozených dětí: 129 (Holešov + místní části). 
 
                                   Počet úmrtí: 92 obyvatel (Holešov + místní části) 
 
                                   Počet uzavřených sňatků: 98 (z toho 21 církevních) 
                                                           (s cizím státním příslušníkem 5) 
                                   Sňatky se uzavíraly i mimo obřadní síň města, například v zámecké 
                                   zahradě. 
 
                                  Aktiv sboru pro občanské záležitosti :  předsedkyně Jaromíra Čajková 
                                                                                                    tajemnice Jarmila Medková 
 
                                  Jubilantům - občanům města zasláno  614 blahopřání  
                                                      75, 80, od 80 let každý rok 
                                                      
 
                                                       předáno 255 balíčků k životnímu výročí 
                                                       75, 80, 85, 90, od 90 let každý rok 
  
                                   Sbor provádí vítání občánků, zlaté svatby dle zájmu občanů města. 
 
 
 
 
 
 
 
 


