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Letecký pohled na Holešov. V pozadí vlevo Žopy, vedle jsou Přílepy. 
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Nový kronikář města Holešova 
 
Novým kronikářem města se stal v roce 2008 František Sovadina. Na sestavení kroniky se 
podílela i dosavadní kronikářka Jiřina Šašková, která byla pro tuto kroniku pomocnou 
kronikářkou.  
Dvaačtyřicetiletý František Sovadina se narodil v Přílepích, kde bydlel do svých 23 let. Po té 
pracoval bezmála dvacet let jako novinář v různých sdělovacích prostředcích ve Zlíně a 
Olomouci. Do Přílep se vrátil v roce 2005 a v roce 2007 začal pracovat jako redaktor novin 
Holešovsko na odboru školství a kultury Městského úřadu v Holešově. František Sovadina je 
absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor žurnalistika 
(bakalář) a v roce 2008 začal studovat dvouleté magisterské studium na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně, Fakultě multimediálních komunikací, obor marketingové komunikace. Je 
ženatý a má dvě děti, osmnáctiletou dceru a dvanáctiletého syna.    
 
 
 
Kronika m ěsta Holešova 2008 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 121 stran, tj. slovy sto dvacet jedna stran. 
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Úvod 
 
Na počátku roku 2008 nic nenasvědčovalo tomu, že se ve světě schyluje k velkým 
hospodářským potížím. V polovině roku však ve spojených státech propukla krize 
bankovního sektoru, která se postupně rozšířila do celého světa a infikovala další oblasti 
ekonomiky. V druhé polovině roku pak začala ovlivňovat situaci v České republice. Vidina 
zhoršení ekonomické situace zasáhla i občany Holešova. 
V říjnu 2008 nicméně oficiálně začala na jihu Holešova výstavba strategické průmyslové 
zóny, od níž si státní i krajští představitelé slibují výrazné zvýšení tempa hospodářského růstu 
nejen na Holešovsku, ale v celé oblasti východní a střední Moravy. V průběhu roku rovněž 
probíhala relativně rychle výstavba dálnice D1 ve směru do Kroměříže. Byl otevřen dálniční 
obchvat Kroměříže a další úsek dálnice mezi Kroměříží a Kojetínem, takže dálniční připojení 
Holešova na zbytek republiky a Evropu se v průběhu roku 2008 zase výrazně přiblížilo. 
Vysokým tempem rovněž pokračovala oprava holešovského zámku, takže všechno bylo 
připraveno k tomu, aby mohla být společenská část zámku znovuotevřena na počátku roku 
2009.  
Vedle rekonstrukce zámku byla největší městskou stavbou v průběhu roku zhruba 
stomilionová investice do odkanalizování místních částí Dobrotic a Žopy. V rámci stavby 
byla vybudována asfaltová silnice za zámeckou oborou, která vede ve směru od Holajky 
kolem chatové oblasti Rybníčky do Dobrotic.  
I přes tyto a další úspěšné investiční akce nepřinesl závěr roku dobré zprávy. Hospodářská 
krize se prohlubovala a konkrétně se již dotkla i některých podniků v regionu. Ekonomický 
výhled do roku 2009 nebyl vůbec optimistický.  
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I. Významné události v Holešově v roce 2008 
 
Leden 
Od začátku roku 2008 Czech Point na městském úřadě umožňuje vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů. Na Městském úřadě v Holešově bylo zprovozněno pracoviště Czech Point 
v říjnu 2007. Jeho prostřednictvím lze získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné 
správy.  
Únor 
Strategii rozvoje města Holešova na roky 2008 až 2013 schválilo na své únorové schůzi 
městské zastupitelstvo. Tato strategie obsahovala celou řadu oblastí života. Mezi nimi 
například vyřešení života sociálně slabých a nepřizpůsobivých občanů ve Školní ulici, včetně 
sanace domů ve Školní ulici, revitalizace Amerického parku, stadionu Míru, kina Svět, 
připojení města na jihovýchodní obchvat, vybudování kruhové křižovatky u gymnázia, 
dokončení rekonstrukce zámku, dobudování sítě cyklostezek, kanalizace v Tučapích a 
Količíně a připojení na ČOV ve Všetulích, příprava lokalit pro bydlení nad ulicí Sadová a Za 
Kozrálovem a celou řadu dalších dílčích projektů na území města.   
Březen  
V souvislosti s výstavbou strategické průmyslové zóny začaly demoliční práce v prostoru 
letiště. 
Duben 
Slavnostní podepsání smlouvy o přátelské spolupráci mezi chorvatským městem Desinič a 
Holešovem se uskutečnilo v sobotu 26. dubna odpoledne na hradě Veliki Tabor, ležícím 
nedaleko chorvatsko-slovinské hranice. Za Holešov smlouvu podepsal starosta města Zdeněk 
Janalík, za chorvatskou stranu pak starosta Desiniče Zvonko Škreblin. Slavnostnímu aktu byli 
přítomni další představitelé obou měst a také hejtmanka krapinsko-zagorského kraje Sonja 
Borovačak.  
Květen 
V květnu navštívila Holešov významná skupina poslanců Parlamentu České republiky. 
V rámci svého výjezdního zasedání do Holešova zavítali členové vlivného rozpočtového 
výboru Poslanecké sněmovny. Jejich návštěva mohla být důležitým faktorem při rozhodování 
o dalším financování rekonstrukce zámku. Z hlediska tvorby a schvalování státní rozpočtu je 
tento výbor považován za ten nejvlivnější a jeho doporučení jsou zásadní. Jednání výboru 
mimo Prahu přitom nebývají nijak častá. Do Holešova pozvali své kolegy poslanci Pavel 
Svoboda a Josef Smýkal. V průběhu návštěvy Holešova poslanci diskutovali s vedením města 
v zasedací místnosti městského úřadu, vedle zámku si také prohlédli kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a Černou kapli. Jejich program pak pokračoval na letišti, kde je představitelé 
společnosti Industry Servis ZK seznámili s projektem budování strategické průmyslové zóny.  
Červen 
Městské slavnosti „7dnů  města z Holešova“ – vrchol holešovské kulturní a společenské 
sezóny - se konaly od pondělí 2. do neděle 8. června. Jedním ze zajímavých vrcholů slavností 
roku 2008 bylo i vystoupení několika trubačských souborů. Pořadatelé kromě jiného  
naplánovali troubení znělek z věží holešovských kostelů. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o sloučení Středisek volného času TYMY a DUHA pod jednu 
organizaci. Ke sloučení mělo dojít od 1. ledna 2009.  
Červenec  
Patnáctého ročníku Bike Maratonu Drásal, který se jel v sobotu 5. července, se zúčastnil 
rekordní počet 1650 závodníků. Jeho vítěz Ondřej Fojtík navíc vytvořil rekord trati, když 120 
kilometrů napříč Hostýnskými vrchy projel na svém kole za 4 hodiny, 59 minut a 24 vteřin.  
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Osmý ročník festivalu Týden židovské kultury se uskutečnil ve dnech 27. července až 2. 
srpna. Uskutečnilo se celkem 29 pořadů a vystoupila zhruba stovka účinkujících. Ze známých 
osobností zavítali do Holešova Arnošt Lustig, Ester Kočičková, rabín Karol Sidon a další 
Srpen 
U vchodu do areálu střední policejní školy byla v pátek 22. srpna odhalena pamětní deska 7. 
výsadkového pluku zvláštního určení, který byl v holešovských kasárnách dislokován v letech 
1961 až 1969. Jednalo se o speciální a ojedinělou jednotku v rámci vojsk Varšavské smlouvy, 
která měla za úkol výzvědnou a destrukční činnost v týlu nepřítele. Kromě jiného měli tito 
vojáci za úkol vyhledávat a ničit nosiče jaderných zbraní v palebných postaveních i za 
přesunu.   
Po srpnové okupaci v roce 1968 se postavili proti okupačním vojskům a odmítli vpustit 
sovětské vojáky do kasáren. Navíc se v prvních dnech připravovali na základě rozkazu 
k osvobození představitelů států v čele s Alexandrem Dubečkem, které zatkli ráno 21. srpna 
sovětští výsadkáři. 
Září 
Po rekonstrukci byla slavnostně otevřena za přítomnosti představitelů města a kraje zámecká 
sala terrena. Jednalo se vlastně o otevření první části rekonstruovaného zámku. Svatební 
obřady se však i nadále po tomto otevření konaly v zasedací místnosti městského úřadu. Na 
zámku totiž probíhaly další rekonstrukční práce a k otevření sala terreny pro veřejnost došlo 
až společně s dalšími společenskými prostorami zámku na začátku roku 2009.   
Říjen 
Velkolepé oslavy 650 let trvání obce a 120 let od otevření školy se uskutečnily ve dnech od 3. 
do 5. října ve Všetulích. Součástí programu byly kulturní akce, výstava s názvem Včera a 
dnes, slavnostní průvod obcí a další akce. Oslav se zúčastnilo tisíce lidí. Do Všetul 
přicestovala řada rodáků. Hlavní organizátorkou a duší celých oslav byla ředitelka Střediska 
volného času TYMY ve Všetulích Jarmila Valachová. V rámci oslav byl také v novinách 
Holešovsko v průběhu roku 2008 zveřejňován seriál, který mapoval historii Všetul.  V říjnu se 
také konaly volby do krajského zastupitelstva Zlínského kraje. Holešov v nich byl mimořádně 
úspěšný a do zastupitelstva se dostali čtyři Holešované, jinak také členové městského 
zastupitelstva. Byli to Ludmila Štaudnerová za KSČM, Vojtěch Jurčík za KDU-ČSL, Rudolf 
Seifert za sdružení Nezávislí a starostové pro Zlínský kraj a Ludvík Urban z ČSSD. V říjnu 
byly rovněž slavnostně zahájeny dvě důležité stavby. Jižně od Holešova u silnice ze 
Zahnašovic do Martinic byla zahájena výstavba úseku rychlostní komunikace R49, který 
povede z Hulína do Fryštáku. Na letišti pak došlo k slavnostnímu zahájení výstavby 
strategické průmyslové zóny.  Obou akcí se zúčastnili představitelé Holešova, kraje a další 
hosté.    
Prosinec 
V prosinci oslavila 100 let holešovská občanka paní Růžena Krejčí.  
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Budova Městského úřadu v Masarykově ulici v roce 2008. 
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II. M ěsto, městský úřad a organizace města 
 
 

1. Volené orgány 
 
V roce 2008 byla politická i personální otázka ve volených orgánech města i na městském 
úřadě stabilizovaná a nedošlo k zásadním změnám. Starostou města zůstával i nadále PaedDr. 
Zdeněk Janalík (ODS), místostarosty pak Mgr.  Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov) a 
Josef Bartošek (KDU-ČSL). Tajemníkem byl  JUDr .Václav Lang. Členové zastupitelstva i 
vedoucí odborů zůstali téměř beze změny. Podrobně jsou vypsáni v kronice Holešova 2007. 
K některým personálním změnám však v roce 2008 přece jen došlo.  
Kontrolní výbor ZM Holešova na svém jednání dne 9.1.2008 navrhl ukončit funkci člena 
kontrolního výboru Dalibora Cymbálníka z důvodu úmrtí a odvolat z funkce člena 
kontrolního výboru Dušana Tupého z důvodu pasivity. Lednové zastupitelstvo tento návrh 
schválilo a na uvolněná místa jmenovalo Renatu Štěpánkovou, bytem Všetuly, Slovenská 
291 a Moniku Jánovou, bytem Holešov, Novosady 1500. 
V dubnu se stala novou členkou zastupitelstva Božena Zacharová za KSČM. Nahradila tak 
svého kolegu Josefa Pašutha, kterému zanikl mandát z důvodu úmrtí. 
Zastupitelstvo v dubnu rovněž odvolalo na vlastní žádost z funkce člena kontrolního výboru 
Bc. Jaroslava Chmelaře z ČSSD a novým členem zvolilo Josefa Sedláře. Členkou výboru 
strategického rozvoje byla zvolena Ludmila Štaudnerová z KSČM.    
 
 

2. Městský úřad  
 
Novým vedoucím Odboru kanceláře starosty Městského úřadu v Holešově se stal v první 
polovině roku Ing. Petr Kvasnica z Kostelce u Holešova, absolvent Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně, Fakulty aplikované informatiky obor Bezpečnostní technologie, systémy a 
management. V jeho kompetenci jsou zároveň tak zvané zvláštní úkoly a krizové řízení na 
úrovni města Holešova.  Ve funkci vedoucí kanceláře starosty vystřídal právničku Mgr. Janu 
Kozovou, která z úřadu odešla do advokátní praxe. Novým právníkem města se stal  Mgr. 
František Kulhavý PhD. z Rymic, který před tím pracoval jako právník Městského úřadu ve 
Valašském Meziříčí.   
Dalším krokem ke zefektivnění vztahu mezi občanem a městským úřadem v Holešově bylo 
v průběhu roku 2008 vybudování místa prvního kontaktu ve vestibulu budovy úřadu 
v Masarykově ulici. Vedle informační služby zde budou u jedné přepážky soustředěny 
všechny formuláře, takže je klienti nebudou muset složitě hledat po budově úřadu. Občan si 
tak vyzvedne a zároveň vyplní konkrétní tiskopis  – například na občanský průkaz – už ve 
foyer úřadu a do kanceláře si přijde až pro samotný dokument. 
Po zavedení tak zvaného Czech Pointu, jehož prostřednictvím lze získat ověřené výstupy 
z informačních výstupů veřejné správy, jde o další zefektivnění vztahu mezi občanem a 
úřadem.  
Městský úřad rovněž zavedl na svých webových stránkách tzv. životní situace. Tento 
praktický návod představuje souhrn návodů na řešení některých problémů občanů 
prostřednictvím městského úřadu, ať už se týkají státní správy či samosprávy. Dozvíte se v 
nich jak a co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou, jaké formuláře je třeba vyplnit. 
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3. Volby do krajského zastupitelstva 
 
Výsledky voleb na území Holešova víceméně kopírovaly výsledky v kraji s tím rozdílem, že 
na rozdíl od krajské úrovně přeskočila KSČM stranu KDU-ČSL a skončila na třetím místě. 
Úspěšnější pro komunisty byl souboj  těchto dvou stran i na úrovni okresu Kroměříž. V rámci 
Holešova se lidovcům podařilo komunisty předehnat pouze v Tučapích. Naopak KSČM měla 
v několika obvodech vyšší počet hlasů než ODS a celkově zaostala za touto stranou pouze o 
necelé dvě procenta.  ČSSD vyhrála ve 12 okrscích, v okrsku umístěném v budově 2. základní 
školy ve Smetanových sadech se na ni dotáhla ODS. Obě strany tady měly shodně 30,28 
procent. Největší počet preferenčních hlasů na území Holešova získala Ludmila Štaudnerová 
z KSČM. 
V Holešově přišlo k urnám více voličů než byl krajský i celostátní průměr. V seznamu bylo 
zapsáno 9 981 voličů, ve volebních místnostech bylo vydáno 4 182 obálek. Platných hlasů 
bylo odevzdáno 4 140, tedy 99 procent. Volební účast  v Holešově dosáhla 41.90 procent. 
Pořadí politických stran na území Holešova 
(Za názvem strany je uveden absolutní počet hlasů pro stranu a počet hlasů vyjádřený 
procenty.) 
Česká str.sociálně demokrat.  1 429  34.51   
Občanská demokratická strana  814  19.66     
Komunistická str.Čech a Moravy  749  18.09   
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  383  9.25   
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK  325  7.85   
Koalice nestraníků  244  5.89   
Strana zelených  88  2.12   
SDŽ-Strana důstojného života  37  0.89   
Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.  31  0.74   
Moravané  18  0.43     
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  10  0.24   
Strana zdravého rozumu  8  0.19   
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  4  0.09   
Počet přednostních hlasů (PH) u holešovských kandidátů 

(strana, počet PS v kraji, v závorce počet PH v Holešově, tučně zvýrazněný kandidát se 
stal členem krajského zastupitelstva) 

KSČM 21 626 hlasů 11,18% 
Štaudnerová Ludmila  1 148 (228) 
Kovář Miroslav JUDr. CSc. 214 (81)    
Čajková Jaromíra  163 (112)   
KDUČSL 25 824 hlasů  13,35% 
Jurčík Vojt ěch  1 379  (144)  
Koalice nestraníků  6 149 hlasů 3,18% 
Pokorná Jarmila JUDr.  283 (133)  
Horák Kamil Mgr.  80 (41) 
Viznerová Jarmila  84 (59) 
Mrázek Petr  7 (4)   
Strana zelených  4020 hlasů, 2.07% 
Slovenčíková Jana Bc.  56 (27) 
Strana důstojného života 719 hlasů, 037 % 
Hála Petr JUDr.  35 (8)   
Rafajová Jiřina Mgr. 26 (13) 
Gross Otto 19 (6)  



12 

Zavadilová Dagmar  8 (3)   
Marcin Tomáš  14 (4) 
Starostové a Nezávislí pro Zlínský kraj  19 505 hlasů  10,08% 
Seifert Rudolf Mgr.  471  (184)   
ODS   42 460 hlasů  21,96 % 
Hradil Luděk  204 (81) 
ČSSD  68 452 hlasů  35,4% 
Urban Ludvík Ing. 666 (203) 
Chmelař Jaroslav Bc. 396 (146) 
 
 

4. Organizace zakládané městem Holešov 
 
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, v jehož nejužším vedení je také jednatel společnosti Tepelné hospodářství Zdeněk 
Chudárek.  
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 budovávh,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.  
 

 

Graf průměrných teplot v roce 2008, jak je zaznamenali pracovníci Tepelného hospodářství. 
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Technické služby Holešov, s.r.o., Květná č.p.1555. 
Ředitelem společnosti je Ing. Miroslav Strnad.  
Od 2.1.2008 bylo rozhodnuto o zpoplatnění ukládání vybraného druhu objemného odpadu. 
Týkalo se to pouze dveří, oken, sedacích souprav, křesel, židlí, koberců, postelí, matrací, 
skříní a desek nad 1,5 m délky. Bez omezení a bezplatně přebírají pracovníci sběrného dvora 
od obyvatel města Holešova a jeho místních částí ostatní objemné odpady, nebezpečný odpad, 
elektroodpad, bioodpad a pneumatiky. Podnikatelé a občané ostatních obcí musí za odebrání 
odpadu i nadále platit.   
Nový stroj na čištění ulic s názvem Bucher City Cat 5000 švýcarské výroby pořídili začátkem 
roku 2008 Technické služby Holešov. Stroj má oproti svému předchůdci celou řadu 
technických výhod. Díky řízení všech čtyř kol je vozidlo velmi obratné a dokáže manipulovat 
i v úzkých místech. Zametací ústrojí je posuvné a lze jej vysunout až o 50 centimetrů. 
Minimální vzdálenost mezi kartáči a sací hubicí spolu s vysokým sacím výkonem 
minimalizuje úlet prachu. Podtlak v sací hubici umožňuje odsát předměty až do velikosti 
cihly. Stroj je díky tomu vhodný jak na sběr listí, tak i na jarní sběr posypu. Stroj navíc může 
pracovat i jako kropička. Technologie vyklápění  umožňuje úhel vyklopení zásobníku až do 
úhlu 62 stupňů a zvedací výška může být až 1,4 metru. Díky tomu lze vyklápět zásobník 
přímo do kontejnerů. 
Jak uvedl ředitel Technických služeb Holešov Miroslav Strnad, zametací stroj pořídili za 
zhruba 4 miliony korun formou leasingu. Technické služby začaly vedle pravidelného čištění 
města stroj pronajímat i okolním obcím.  
 
 

5. Zasedání městského zastupitelstva 2008 
         (Uvedena jsou pouze vybraná usnesení) 
 
Schůze z 18. února 2008, 
- Zastupitelstva města Holešova vzalo na vědomí ukončení výkonu funkce člena kontrolního 
výboru Dalibora Cymbálníka, vzalo na vědomí rezignaci na funkci člena kontrolního výboru 
Dušana Tupého a zvolilo nové členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova: - 
Renatu Štěpánkovou, bytem Všetuly, a Moniku Jánovou, bytem Holešov. 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo zapojení města Holešova do krajské úrovně 
Programu prevence kriminality na léta 2008 - 2011, Program prevence kriminality města 
Holešova na rok 2008 a jeho realizaci a pracovní skupinu Prevence kriminality města 
Holešova ve složení: Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta města, Antonín Zalabák, velitel 
Městské policie Holešov, Ing. Pavel Karhan, radní města Holešova, Doc. Ing. Ivan Zelinka, 
Ph.D., zastupitel města Holešova, npor. Svatopluk Zelenka, velitel OO Policie ČR Holešov, 
plk. Mgr. Jiří Veselý, ředitel Střední policejní školy MV Holešov, pplk. Mgr. Bc. Andrej 
Rohál, pracovník Střední policejní školy MV Holešov, PhDr. Viera Horáková, vedoucí 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, a Mgr. Jana Kozová, vedoucí Odboru 
kancelář starosty.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo strategii rozvoje města Holešova na roky 2008 - 
2013 dle předloženého návrhu.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření mimosoudní dohody navržené JUDr. 
Josefem Jurčem, právním zástupcem Ludmily Mlýnkové, Ing. Jindřicha Dragančíka, Věry 
Šikové a Zdeňky Veselé, o vyplacení finanční náhrady ve výši 3.900.000 Kč za dům č.p. 311 
na ulici Dlážanky v Holešově.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo prominutí pohledávky Dimitriji Conevovi, bytem 
Holešov, ve výši úroků z prodlení, které jsou v současné době vyčísleny na cca 390.000 Kč, 
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za podmínky, že pan Conev zaplatí městu Holešov dlužnou částku bez úroků ve výši 
128.325,50 Kč do 31. 3. 2008. 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo finanční podporu ve výši 1.000.000 Kč 
Římskokatolické farnosti Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40, Holešov, IČ: 47930217, jako 
finanční spoluúčast města Holešova v případě schválení projektu na obnovu interiéru farního 
kostela Nanebevzetí P. Marie v Holešově z třetí výzvy Finančních mechanismů EHP/Norsko 
s realizací v letech 2009 - 2010.  
 
Schůze z 28. dubna 
- Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí složení slibu členky Zastupitelstva města 
Holešova  Boženy Zacharové, bytem Holešov. 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
Holešova žadatelům dle předloženého seznamu. 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatný převod silnice III. třídy s označením 
III/43820 v místní části Dobrotice a části silnice III. třídy s označením III/49012 v místní části 
Žopy z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Holešova a změnu kategorie silnic III. 
třídy na místní komunikace.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo pořízení změny územního plánu města Holešova 
spočívající v úpravě napojení východního obchvatu města na silnici II/438 v prostoru u 
koupaliště.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo pořízení změny územního plánu města Holešova 
spočívající ve změně funkčního využití plochy mezi lokalitou pro výstavbu rodinných domů - 
Sadová a východním obchvatem města na zeleň.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření dohody o navázání partnerských vztahů 
mezi městem Holešov a obcí Desinić v Chorvatsku podepsané starostou města Holešova 
PaedDr. Zdeňkem Janalíkem. 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo udělení  Velké pečeti města Holešova Josefu 
Jakubčíkovi u příležitosti ukončení výkonu funkce ředitele Městského kulturního střediska 
Holešov.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozdělení dotace města Holešova na činnost a 
aktivity v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. Akce milion 2008, dle předloženého 
návrhu. 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru k financování 
rekonstrukce zámku ve výši 15 mil. Kč se společností Komerční banka, a.s.,  Praha 1, Na 
Příkopě 33,  čp.969,  a to na základě provedeného výběrového řízení a pověřilo starostu města 
podpisem této smlouvy. 
- Zastupitelstvo města Holešova odvolalo Bc. Jaroslava Chmelaře na jeho vlastní žádost z 
funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova a zvolilo členem kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Holešova Josefa Sedláře, bytem Holešov, zvolilo členkou výboru 
strategického rozvoje Zastupitelstva města Holešova Ludmilu Štaudnerovou, bytem Holešov. 
 
Schůze z 23. června 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočtový výhled na roky 2009 až 2011 v 
předloženém znění. 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo sloučení středisek volného času Holešov a Všetuly 
k 1.1.2009.  
- Zastupitelstvo města Holešova I schválilo příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko 
Holešov prodej plynovodu a plynovodní přípojky k objektu Zemanova kovárna, Holešov, 
Holajka 183,  v nabídnuté částce 63.000 Kč a II uložilo příspěvkové organizaci Městské 
kulturní středisko Holešov převedení  těchto finančních prostředků městu Holešov.   
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- Zastupitelstvo města Holešova I schválilo nabytí pozemků p.č. 1802/1, 1802/2 a 1802/3 v 
k.ú. Holešov od Tělocvičné jednoty Sokol Holešov a uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě v předloženém znění a II. schválilo nabytí pozemku p.č. 1806/5 v k.ú. Holešov od 
Tělovýchovné jednoty Holešov a uzavření darovací smlouvy v předloženém znění.  
 
Schůze z 22. září 2008 
Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informace starosty města o činnosti orgánů 
města od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova a informaci zástupce společnosti 
Industry Service, a.s., o budování infrastruktury v průmyslové zóně. 
- Zastupitelstvo města Holešova udělilo - u příležitosti 40. výročí vstupu vojsk Varšavské 
smlouvy do ČSSR Velkou pečeť města Holešova pplk. Ing. Miroslavu Šedinovi, veliteli 7. 
výsadkového pluku v Holešově v letech 1961 – 1967, za zásluhy o město Holešov a u 
příležitosti oslav 650. výročí první písemné zmínky o Všetulích: 
- in memoriam Čestné občanství města Holešova a Plaketu města Holešova  Františku 
Nopovi, řídícímu učiteli ve Všetulích a významnému kulturnímu aktivistovi první poloviny 
20. století, za přínos ke společenskému rozvoji Všetul,  
- in memoriam Velkou pečeť města Holešova  Jožkovi Vaverkovi, významnému 
národopisnému a kulturnímu aktivistovi, za přínos ke kulturnímu životu Všetul, 
- in memoriam Velkou pečeť města Holešova  Oldřichu Konečnému, řediteli školy ve 
Všetulích, za přínos ke kulturnímu rozvoji Všetul, 
- in memoriam Velkou pečeť města Holešova Josefu Stojanovi, dlouholetému starostovi obce 
Všetuly a 
- in memoriam Velkou pečeť města Holešova Františku Stojanovi, dlouholetému starostovi 
obce Všetuly. 
 
Schůze z 3. listopadu 2008 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo pořízení změny územního plánu města Holešova 
spočívající ve změně funkčního využití části Amerického parku na plochu občanské 
vybavenosti.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo pořízení změny územního plánu města Holešova 
spočívající v úpravě prvků územního systému ekologické stability v lokalitě pod Želkovem.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo pořízení změny územního plánu města Holešova na 
návrh Ing. Vladimíra Lochmana, bytem Holešov,  ze dne 20.10.2008 spočívající ve změně 
funkčního využití pozemků v lokalitě "Dřevopodnik" na občanskou vybavenost - 
supermarket. 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo Komunitní plán sociálních služeb města Holešova 
na období 2009 - 2011 v předloženém znění.  
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej městských nemovitostí - objekt čp. 24 
(bývalá radnice) stojící na pozemku p.č. 68, pozemek p.č. 68, zast. plocha, o výměře 1.660 
m2 a pozemek p.č. 69, zahrada, o výměře 746 m2, vše k.ú. Holešov, firmě EUROSTŘECHY, 
s.r.o., Holešov, Dobrotice 28, IČ: 26945673, za kupní cenu 15.000.000 Kč + náklady s 
prodejem spojené. 
- Zastupitelstvo města Holešova I vzalo na vědomí žádost o nenávratný finanční příspěvek v 
rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 
na realizaci projektu "Návrat ke karpatským tradicím - obnova kulturních tradic v česko-
slovenském příhraničním regionu", ve kterém je vedoucím partnerem PX Centrum, p.o., 
Povážská Bystrica, hlavním přeshraničním partnerem město Rožnov pod Radhoštěm a 
projektovým partnerem Městské kulturní středisko Holešov, p.o., a 
II. schválilo - 1.zabezpečení realizace aktivit výše uvedeného projektu Městským kulturním 
střediskem Holešov, p.o.,  projektovým partnerem 1 po schválení žádosti o nenávratný 
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finanční příspěvek příslušným schvalovacím orgánem Programu přeshraniční spolupráce SR - 
ČR a 2. spolufinancování aktivit projektu realizovaných Městským kulturním střediskem 
Holešov, p.o., projektovým partnerem 1 ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů, tj. 
1.949,10 EUR (1 EUR = 24,703 Kč, tj. 48.149 Kč). 
- Zastupitelstvo města Holešova schválilo  1.vymezení sloučení příspěvkové organizace 
Středisko volného času Všetuly, IČ: 75088606, se sídlem Holešov, Sokolská 70, (přejímající 
příspěvková organizace) a příspěvkové organizace Středisko volného času Holešov, IČ: 
75042193, se sídlem Holešov, Školní 1582, (zanikající příspěvková organizace) s účinností od 
1. 1. 2009, 2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající 
příspěvkovou organizaci s výjimkou přecházející na Městské kulturní středisko Holešov, 
příspěvková organizace, dle dodatku č. 3 zřizovací listiny této příspěvkové organizace, vše od 
1. 1. 2009, 3. změnu názvu přejímající příspěvkové organizace ze Středisko volného času 
Všetuly na Středisko volného času, příspěvková organizace, od 1. 1. 2009,  4.dodatek č. 2 ke 
zřizovací listině Střediska volného času Všetuly, IČ: 75088606, se sídlem Holešov, Sokolská 
70, dle předloženého a upraveného  návrhu a  5. dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městského 
kulturního střediska Holešov. 
Schůze z 15. prosince 2008 
- Zastupitelstvo schválilo bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví České republiky, zastoupené 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to pozemků p.č. 1346/2, 1346/3 a 
1330/2, k.ú. Holešov, z důvodu budování okružní křižovatky silnice II/438 - ul. Tovární.  
- Zastupitelstvo města Holešova  schválilo rozpočet města Holešova na rok 2009. 
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- Zastupitelstvo města Holešova  schválilo 1. vlajku města Holešova dle předloženého návrhu 
č. 3a) a  2. používání znaku vyobrazeného na Velké pečeti města Holešova z roku 1686 při 
slavnostních příležitostech. 
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6. Zasedání městské rady 2008 
(zveřejněna jsou pouze vybraná usnesení) 
 
Schůze ze 7. ledna 2008 
Rada města projednávala technické záležitosti týkající se například zveřejnění záměru prodeje 
pozemků či prodejej pozemků. 
Schůze z 21. ledna 2008 
Rada města schválila odpis jednotlivých nedobytných pohledávek a dále projednávala body 
týkající se nájemních smluv v obecních bytech. S účinností od 1.1.2008 rovněž schválila plat 
ředitelce Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392. 
Schůze ze 4. února 2008  
Rada města Holešova vzala na vědomí výroční zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 
2007. Schválila rovněž poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč společnosti 
PROMPT SERVIS Kroměříž na ocenění nejlepších sportovců okresu Kroměříž za rok 2007, 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení JASPIS k nákupu 
motorového vozidla pro účely terénní práce tohoto sdružení v Holešově. 
Rada města Holešova  rozhodla o jmenování Bc. Jaroslava Chmelaře členem a předsedou 
dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Holešov. 
Schůze ze dne 18. února 2008  
- Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumenace na akci "Holešov - Rekonstrukce 
kulturního a společenského centra – 3. NP, podkroví". 
- Rada města Holešova vzala na vědomí informaci o změně výše úhrad za pobyt, péči a 
stravování v Centru pro seniory, příspěvková organizace, Holešov, pro rok 2008. 
- Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit finanční podporu 
ve výši 1.000.000 Kč Římskokatolické farnosti Holešov jako finanční spoluúčast města 
Holešova v případě schválení projektu na obnovu interiéru farního kostela Nanebevzetí P. 
Marie v Holešově. 
Schůze ze dne 3. března 2008 
- Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na akci "Rekonstrukce kulturního 
a společenského centra - sala terrena. 
- Rada města Holešova schválila oznámení zadávacího řízení na pořízení úvěru na 
rekonstrukci zámku. 
- Rada města Holešova schválila dodatečně organizaci Centrum pro seniory, příspěvková 
organizace, Holešov, použití části investičního fondu z rozpočtového roku 2007 k nákupu 3 
ks transportních křesel v celkové hodnotě 136.906,90 Kč.  
- Rada města Holešova uložila po projednání usnesení zastupitelstva města k závěrům a 
doporučením kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova  - veliteli městské policie 
zabezpečit zpracování výstrojního řádu a organizačního řádu městské policie. 
Schůze ze 17. března 2008 
- Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení k uzavření rámcové smlouvy na 
"Zabezpečení provozu a údržby veřejného osvětlení v Holešově a jeho místních částech" v 
předloženém znění.  
- Rada města Holešova schválila rozpis finančních podílů na obnovu kulturních památek v 
rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2008 takto: Odvlhčení prostoru pod podlahou a obnova interiéru hvězdárny v zámecké 
zahradě Holešov - Program regenerace: 74.911 Kč město Holešov: 74.911 Kč. Restaurování 
kamenných objektů v zámecké zahradě Holešov - Program renegerace: 101.588 Kč. 
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Odvlhčení kostela sv. Anny v Holešově - Program regenerace: 123.501 Kč, město Holešov: 
35.300 Kč, vlastník: 32.734 Kč. Oprava střechy a výměna střešní krytiny domu čp. 182 na 
nám. F. X. Richtera v Holešově - Program regenerace: 100.000 Kč , město Holešov: 20.000 
Kč,  vlastník: 890.382 Kč.  
- Rada města Holešova schválila zřízení stálé pracovní skupiny pro regeneraci Městské 
památkové zóny Holešov ve složení:  předseda Mgr. Rudolf Seifert, členové: Mgr. Petr 
Chvátal, Mgr. Ilona Augusti, Ing. Radomíra Pospíšilová, Ing. Radomír Šťastný, Ing. Stanislav 
Julíček a Ing. Karel Bartošek. 
- Rada města Holešova vzala na vědomí rezignaci Josefa Jakubčíka na funkci ředitele 
Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace, dnem 30. dubna 2008. 
Schůze z 31. března 2008 
- Rada města Holešova schválila udělení Pamětních listů v deskách Mgr. Vlastě Maceškové, 
Mgr. Heleně Stoklasové,  Dagmar Imramovské, Ludmile Štaudnerové, Mgr. Jitce Dvořákové,  
Mgr. Lence Antonovové, Mgr. Janě Sovadníkové a Mgr. Ivu Junáškovi u příležitosti městské 
oslavy Dne učitelů 1. 4. 2008.  
- Rada města Holešova schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Muzejní a 
vlastivědné společnosti v Brně, IČ: 00462152, na vydání 60. ročníku Vlastivědného věstníku 
moravského.  
- Rada města Holešova schválila zakoupení přenosného měřiče rychlosti od firmy ATS 
Telcom, a.s., Praha 7, Trojská 195/88, za cenu 504.010 Kč bez DPH. 
Schůze ze dne 7. dubna 2008  
- Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na akci "Realizace veřejného 
osvětlení Holešov, Střelnice - Dobrotice" v předloženém znění. K podání nabídek budou 
osloveny firmy: Rovina, a.s., Hulín, Kroměřížská 134, Miroslav Kunc - EMKa, Holešov, 
Masarykova 635, ETMONTA, s.r.o., Holešov, Dobrotice 20. 
Schůze ze dne 14. dubna 2008 
- Rada města Holešova schválila výsledky výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace na akci "Odpadové centrum Holešov" předložené hodnotící komisí, 
jmenovanou radou města usnesením RM/56/2008 a rozhodla o výběru dodavatele projektové 
dokumentace na akci "Odpadové centrum Holešov", a to společnosti ENVIprojekt, s.r.o., 
Zlín, Na Požáře 144, za nabídkovou cenu 1 195 950 Kč včetně DPH. 
- Rada města Holešova rozhodla o přidělení veřejné zakázky a uzavření rámcové smlouvy na 
"Zabezpečení provozu a údržby veřejného osvětlení v Holešově a jeho místních částech" 
společnosti Miroslav Kunc - EMKa, Holešov za cenu 69.972 Kč včetně DPH/měsíc.. 
- Rada města Holešova schválila užívání znaku města Holešova na drobných upomínkových a 
reklamních dárcích společnosti Satturn Holešov, spol. s r. o., vyrobených v roce 2008 . 
- Rada města Holešova vzala na vědomí, že do doby jmenování ředitele za vedení Městského 
kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace, odpovídá Mgr. Pavel Chmelík  ve 
funkci zástupce ředitele. 
- Rada města Holešova schválila vyplacení odměny 1.000 Kč  Karlu Jakóbkovi, bytem Žopy, 
za vítězství v soutěži na vytvoření loga oslav výročí F. X. Richtera.   
- Rada města Holešova schválila užití znaku města Holešova na tričkách žen TJ Sokol 
Holešov a  poskytnutí finanční částky 3.600 Kč jako podporu při zakoupení  těchto triček.  
- Rada města Holešova schválila udělení "Pamětního listu v deskách" Zdence Veverkové za 
dlouholetou obětavou práci v sociálních službách a v pečovatelské službě Charity Holešov. 
Schůze ze dne 28. dubna 2008  
- Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
akci  "Realizace veřejného osvětlení Holešov, Střelnice - Dobrotice" společnosti ETMONTA, 
s.r.o., Holešov, Dobrotice 20, za cenu  díla  do 1.394.266 Kč včetně DPH. 
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- Rada města Holešova vzala na vědomí informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva 
města Holešova Josefa Pašutha dnem 9. dubna 2008 z důvodu jeho úmrtí, vzala na vědomí 
informaci o nástupu náhradnice z kandidátní listiny KSČM Boženy Zacharové, bytem 
Holešov, která se dnem 10. dubna 2008 stala členkou Zastupitelstva města Holešova z důvodu 
uprázdněného mandátu. 
- Rada města Holešova jmenovala člena zastupitelstva města Zdeňka Hlobila, bytem 
Dobrotice, s účinností od 1. 5. 2008 předsedou komise výstavby Rady města Holešova, 
jmenovala Libuši Matulovou, bytem Holešov,  s účinností od 1. 5. 2008 členkou komise 
kultury. 
- Rada města Holešova schválila výši finanční odměny řediteli Městského kulturního 
střediska Holešov, příspěvková organizace, Josefu Jakubčíkovi, dle předloženého návrhu.  
- Rada města Holešova schválila poskytnutí finanční částky 4.000 Kč Střední policejní škole 
ministerstva vnitra v Holešově jako podporu dílčího projektu prevence kriminality "Dnes 
odpoledne si to řekneme".                                              
Schůze ze dne 12. května 2008 
- Rada města Holešova schválila Mateřské škole, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, 
uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken, dveří a stavební úpravy s tím související  s firmou  
DECRO Bzenec, spol. s r. o. Zlín, Zarámí 4077, za celkovou cenu díla 922.250 Kč včetně 
DPH. 
- Rada města Holešova schválila Mateřské škole Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres 
Kroměříž, uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken, dveří a stavební úpravy s tím související 
s firmou QLUX, a.s., Vsetín, Bobrky 426, za celkovou cenu díla  1.147.668 Kč včetně DPH. 
- Rada města Holešova schválila poskytnutí finanční částky ve výši 10.000 Kč Jezdeckému 
klubu Přerov k podpoře uspořádání III. ročníku jezdeckých závodů v parkuru "O pohár města 
Holešova".  
- Rada města Holešova schválila a) umístění znaku města Holešova na pamětní desce, která 
bude odhalena v blízkosti vstupní brány areálu Střední policejní školy Ministerstva vnitra 
Holešov u příležitosti 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy b) 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Klubu holešovských výsadkových 
veteránů na zhotovení pamětní desky.  
Rada města Holešova schválila poskytnutí finanční částky ve výši 5.000 Kč Jiřímu Svákovi, 
bytem Holešov, k propagaci města Holešova a k podpoře jeho účasti na domácích i 
zahraničních závodech ve sjezdu na kole. 
Rada města Holešova schválila poskytnutí finanční částky 15.000 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Dobrotice na zabezpečení průběhu oslav 60. výročí jeho založení, které se uskuteční 
dne 16. 8. 2008. 
Schůze z 26. května 2008 
- Rada města Holešova rozhodla na základě doporučení hodnotící komise v souladu s 
ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku na stavební práce "Holešov rekonstrukce cyklostezky Za vodou", kterou předložila  
firma Contunix s.r.o., Kroměříž, Malý Val 1583/11 za cenu díla 8.875.588 Kč včetně DPH.  
- Rada města Holešova schválila  v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v souladu s 
vnitřními předpisy města Holešova Centru pro seniory, p. o., Příční 1475, Holešov, přidělení 
veřejné zakázky "Dorozumívací zařízení klient - sestra" společnosti Peredarjuk - Datacomm, 
Bystřička 312,  za cenu díla 897.447 Kč včetně DPH. 
- Rada města Holešova schválila  poskytnutí finanční částky 30.000 Kč Matici 
svatohostýnské, na vybudování poutní cesty z Velehradu na Svatý Hostýn v lokalitě 
Hostýnské vrchy  - Rusava. 



21 

- Rada města Holešova jmenovala na funkční období od 1. 6. 2008 do 31. 5. 2011 - Mgr. 
Rudolfa Seiferta, Josefa Smýkala a Ing. Pavla Karhana za členy Školské rady  při 1. Základní 
škole Holešov 
- PaedDr. Zdeňka Janalíka a Ing. Pavla Karhana za členy Školské rady při 2. Základní škole 
Holešov 
- Mgr. Rudolfa Seiferta, Josefa Bartoška a Josefa Smýkala za členy Školské rady při 3. 
Základní škole Holešov.  
- Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit postup předložený 
místostarostou Mgr. Rudolfem Seifertem směřující ke sloučení Střediska volného času 
Holešov se Střediskem volného času Všetuly dnem 1.1.2009. 
Schůze z 9. června 2008 
-Rada města Holešova schválila Mateřské škole Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, 
uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken, dveří a stavební úpravy s tím související, opravu 
venkovního schodiště, opravu klempířských prvků a kanalizace s firmou RAPOS, spol. s r.o., 
Holešov, Nerudova 325, za celkovou cenu díla 1,024.940 Kč včetně DPH.  
-Rada města Holešova schválila uspořádání jednodenní osvětové a propagační akce v rámci 
Evropského dne bez aut dne 22. 9. 2008 a pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka 
podpisem Charty 2008.  
Schůze ze 23. června 2008 
-Rada města Holešova schválila  přidělení finanční dotace Kontaktnímu centru Plus, Oblastní 
charita Kroměříž, Ztracená 63, na činnost v Holešově v roce 2008 ve výši 10.000 Kč.  
-Rada města Holešova schválila vyčlenění finanční částky ve výši 21.000 Kč na vydání knižní 
publikace "OSMAŠEDESÁTÝ".  
-Rada města Holešova schválila Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální 
začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a městem Holešov. 
-Rada města Holešova schválila vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební 
práce "Rekonstrukce kulturního a společenského centra - sala terrena". Pro podání nabídky 
schválila oslovit firmu RAPOS, spol. s r.o. Holešov, Nerudova 325. 
Schůze ze 4. července 2008 
-Rada města Holešova rozhodla o přidělení veřejné zakázky "Rekonstrukce kulturního a 
společenského centra - sala terrena" společnosti RAPOS, spol. s r.o., Holešov, Nerudova 325, 
IČ: 25504487, za cenu 6.258.602 Kč včetně DPH. 
-Rada města Holešova schválila uzavření dohody o spolupráci se Zlínským krajem a 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, k přípravě akce "Silnice II/490 
Holešov, JV obchvat" v předloženém znění.  
-Rada města Holešova schválila 2. Základní škole Holešov uvolnění 60.000 Kč z investičního 
fondu na pořízení nového serveru. 
- Rada města Holešova schválila přidělení finanční dotace ve výši 5.000 Kč Gymnáziu 
Ladislava Jaroše Holešov, IČ: 479357774, na podporu PEER programu ve školním roce 
2008/2009, který bude realizován na ZŠ ve městě Holešově a ve spádových obcích města 
Holešova.  
-Rada města Holešova schválila smlouvu se Zlínským krajem o realizaci náhradní výsadby v 
předloženém znění. 
Schůze ze 4. srpna 2008 
-Rada města Holešova rozhodlo na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
vypracování projektové dokumentace "Centrum volnočasových aktivit Holešov" Vladimíru 
Ságnerovi, Holešov, Tučapy 14, za cenu díla 895.000 Kč včetně DPH. 
- Rada města Holešova schválila na základě výběrového řízení  "Dodávka výpočetní 
techniky" nákup výpočetní techniky od firmy DELCOM - CZ, s.r.o, Kroměříž, Malý Val 
1552/9, za cenu 861.858 Kč včetně DPH.  
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Schůze z 25. srpna 2008 
-Rada města Holešova schválila výjimku ze stanoveného počtu dětí v jednotlivých třídách 
mateřských škol pro období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 takto:  Mateřská škola, Holešov, 
Masarykova 636, okres Kroměříž první třída 28 dětí, druhá třída 28 dětí.  
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž první třída 28 dětí, druhá třída 28 
dětí, třetí třída 28 dětí, čtvrtá třída 28 dětí, pátá třída 28 dětí.  
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž první třída 28 dětí,  
druhá třída 28 dětí, třetí třída 18 dětí, čtvrtá třída 28 dětí, pátá třída 28 dětí, šestá třída 28 dětí. 
Rada města Holešova za I. schválila Karlu Dýnkovi, sbormistrovi z Uherského Hradiště, 
udělení Pamětního listu v deskách za dlouholetou spolupráci s Holešovským dětským sborem 
Moravské děti a reprezentaci města Holešova a za II. schválila sbormistryni Holešovského 
dětského sboru Moravské děti Mgr. Lence Poláškové poskytnutí peněžitého daru ve výši 
5.000 Kč za příkladnou reprezentaci města Holešova na 5. Světové olympiádě sborů v 
rakouském Grazu 2008.  
Schůze z 8. září 2008  
-Rada města Holešova schválila Charitě Holešov uzavření podnájemní smlouvy na užívání 
kanceláře o výměře 12 m 2 v městském domě čp. 1029 na nám. Sv. Anny v Holešově s 
Agenturou pro začleňování v romských lokalitách, kterou v rámci "Lokálního partnerství" 
zřídil v Holešově Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu Vlády ČR.  
-Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč Klubu dárců 
krve Kroměřížska, zastoupeného JUDr. Josefem Čechem, předsedou klubu, IČ: 65270029, na 
podporu činnosti v roce 2008. 
-Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši  5.000 Kč 
Kynologickému klubu Holešov, IČ: 47934964, na podporu uspořádání jubilejního 30. ročníku 
závodu ve sportovní kynologii "O štít města Holešova".  
-Rada města Holešova I schválila podmínky pro propagaci politických stran, politických hnutí 
a koalic v souvislosti s volbami do zastupitelstva krajů ve dnech 17. a 18. října 2008.  
Schůze z 22. září 2008  
Rada města Holešova jmenovala s účinností od 1.10.2008 do funkce vedoucího Odboru 
kancelář starosty Městského úřadu Holešov Ing. Petra Kvasnicu, bytem Kostelec u Holešova.  
Schůze z 6. října 2008 
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit Komunitní plán 
sociálních služeb města Holešova v předloženém znění.  
Schůze z 20. října 2008  
-Rada města Holešova schválila 1. Základní škole Holešov  zápis školního klubu s kapacitou 
250 žáků do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2009.  
-Rada města Holešova I. vzala na vědomí rezignaci PaedDr. Zdeňka Janalíka na členství ve 
Školské radě při 2. Základní škole Holešov a II. jmenovala Josefa Bartoška, místostarostu 
města, členem Školské rady při 2. Základní škole Holešov.  
Schůze ze 3. listopadu 2008  
-Rada města Holešova rozhodla o provedení veřejné  zakázky na služby "Zajištění veškerých 
potřebných činností pro provedení majetkoprávní přípravy stavby silnice II/490 - obchvat 
Holešova JV"  společností  REDONA, s.r.o., se sídlem Zlín, Březnická 5565. 
-Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
vypracování projektové dokumentace na akci "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní 
obchvat" společnosti Ing. Ladislav Alster - projektová kancelář A - S, Holešov, Družby 1381, 
za cenu 1.574.370 Kč včetně DPH.  
-Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
akci "Kulturní a společenské centrum - vybavení  interiéru  nábytkem - vybavení technického 
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zázemí sálů" společnosti LENA NÁBYTEK, s.r.o., Holešov, Palackého 62, za cenu 1.776.233 
Kč včetně DPH.  
-Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
akci "Kulturní a společenské centrum - vybavení interiéru nábytkem - vybavení sálů" 
společnosti INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., Brno, Výstaviště 1, za cenu 2.029.221 Kč 
včetně DPH.   
-Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
akci "Kulturní a společenské centrum - vybavení interiéru nábytkem - vybavení Sala terreny a 
šaten" společnosti InterSedie, cz s.r.o., Praha 10, Vršovická 64,  za cenu 2.098.393 Kč včetně 
DPH.  
-Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
akci  "Městský kamerový dohlížecí systém Holešov" společnosti Bezpečnostní systémy, s.r.o., 
Kroměříž, Vejvanovského 466/14, za cenu 2.268.647 Kč včetně DPH.  
Rada města Holešova udělila Pamětní list v deskách Jindřišce Teplíčkové u příležitosti jejího 
významného životního jubilea za společenský přínos k rozvoji města Holešova.  
Schůze ze 14. listopadu 2008  
-Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 12.000 Kč 
Holešovským trubačům, o.s., IČ: 22731342, na podporu uspořádání slavnostního koncertu k 
300. výročí postavení holešovského farního kostela, který se uskuteční dne 12.12.2008 v 
prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
-Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 50.000 Kč 
Tělovýchovné jednotě Holešov, o.s., IČ: 18188389, na nutnou opravu budovy v ulici 
Bezručova čp. 640.  
-Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 7.000 Kč 
Dívčímu fotbalovému klubu Holešov, IČ: 26535360, na podporu uspořádání 1. 
mezinárodního halového turnaje v kopané žen - Mikulášský turnaj o pohár Holešova, který se 
uskuteční dne 6.12.2008.  
- Rada města Holešova schválila 2. Základní škole Holešov  převod částky 70 tis. Kč z 
rezervního fondu na posílení rozpočtu na rok 2008.  
- Rada města Holešova schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, poskytnutí peněžitého daru místostarostům Mgr. Rudolfu Seifertovi a Josefu 
Bartoškovi za úspěšné plnění úkolů v roce 2008 ve výši dle předloženého návrhu. 
Schůze z 1. prosince 2008  
- Rada města Holešova vzala na vědomí rezignaci Bc. Jany Slovenčíkové na funkci ředitelky 
Střediska volného času Holešov ke dni 31. 12. 2008. 
 - Rada města Holešova jmenovalal  s účinností od 1. 12. 2008 do funkce ředitele Městského 
kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace, Mgr. Pavla Chmelíka, bytem Zlín. 
- Rada města Holešova schválila ukončení nájmu městských bytů pronajatých : 
- Tomáši Bělíčkovi, Palackého 507, Holešov, byt č. 17 
- Marii Konečné, Palackého 183, Holešov, byt č. 6 
- Jiřímu Machkovi, Palackého 507, Holešov, byt č. 7 
- Janu Pekařovi, Nábřeží 282, Holešov, byt č. 1 
- Jarmile Solařové, Školní 430, Holešov, byt č. 5  
- Gabriele Sontágové, nám. Dr. E. Beneše 54, Holešov, byt č. 2 
- Josefu Šabatkovi, Palackého 507, Holešov, byt č. 18 
- Dagmaře Zapletalové, Školní 428, Holešov, byt č. 5 
všem výpovědí bez přivolení soudu z důvodu neplacení nájemného.  
- Rada města Holešova udělila Pamětní list v deskách Růženě Krejčí, bytem Holešov, u 
příležitosti jejího významného životního jubilea, Růženě Pařenicové, bytem Holešov, u 
příležitosti jejího životního jubilea za aktivní dlouholetou práci sloužící k rozvoji činnosti 
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Sboru dobrovolných hasičů v Holešově, Jiřímu Jílkovi, bytem Holešov, u příležitosti 30 let 
práce u Hasičského záchranného sboru v Holešově za výjimečný přínos k rozvoji hasičské 
ochrany na Holešovsku a činnost SDH Holešov. 
  
Schůze z 15. prosince 2008 
- Rada města Holešova  schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5.000 Kč 
holešovskému dětskému sboru Moravské děti, obecně prospěšná společnost, IČ: 25558111, k 
podpoře jeho činnosti.         
-Rada města Holešova  schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5.000 Kč 
Lence Doleželové, bytem Holešov, na podporu její účasti a reprezentace Holešova na 
Mistrovství světa v twirlingovém sólu, které se uskuteční ve dnech 7. - 12. 4. 2009 v Belgii - 
Gentu. 
Schůze z 29. prosince 2008  
-Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 
městském zámku k provozování občerstvení při pořádání kulturních akcí  se společností 
RAMIREST, s.r.o., Holešov, Krátká 435.  
-Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o nájmu městského pozemku p.č. 245/9, 
orná půda, o výměře 36.930 m2, p.č. 245/17, trvalý travní porost, o výměře 6.440 m2, vše k.ú. 
Žopy, s Golfovým klubem Holešov, o.s.,  za účelem vybudování cvičné louky za nájemné 
1.000 Kč/rok s účinností od 1.1.2009.  
-Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemků p.č. 433/1, ost. plocha, o 
výměře 5.431 m2, p.č. 433/2, ost. plocha, o výměře 3.491 m2, p.č. 433/3, ost. plocha, o 
výměře 976 m2, p.č. 433/4, ost. plocha, o výměře 726 m2, p.č. st. 194, zast. plocha a nádvoří 
o výměře 46 m2, vč. budovy na něm postavené, vše k.ú. Tučapy, s TJ SOKOL Tučapy, IČ: 
18189768, s účinností od 29.12.2008 za účelem využití fotbalového hřiště a šatny za nájemné 
1.000 Kč/rok.  
-Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o  nájmu veřejného prostranství p.č. 
1333/2, ost. plocha, o výměře 1.572 m2, p.č. 1333/3, ost. plocha, o výměře cca 200 m2, p.č. 
3706/10, ost. plocha, o výměře cca 900 m2, vše k.ú. Holešov, za účelem provozování 
autobusového nádraží se společností KRODOS SERVIS, a.s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, 
za nájemné 150.000 Kč/rok s účinností od  1.1.2009.  
- Rada města Holešova schválila ukončení poskytování sociální služby denní stacionář v 
Centru pro seniory, příspěvková organizace, Holešov, Příční 1475, k 31.12.2008 a zrušení 
registrace této služby ke stejnému datu.  
- Rada města Holešova schválila pravidla pro provoz zámku v Holešově na období leden – 
červen 2009 v předloženém znění. 
 
Společné jednání Rady Města Holešova rady Zlínského kraje 
Výstavba kruhové křižovatky u gymnázia, opravy silnic poškozených výstavbou průmyslové 
zóny, budování jihovýchodního obchvatu, posílení složek integrovaného záchranného 
systému a další témata byla náplní pracovního setkání Rady města Holešova s členy Rady 
Zlínského kraje, které se uskutečnilo první prázdninový den na půdě Městského úřadu 
v Holešově.   
Rondel u gymnázia 
„Nastolili jsme okruhy problémů, které pochopitelně souvisí především s průmyslovou zónou. 
Vyjasnili jsme si, jak to bude s opravou komunikací, které budou poškozeny při výstavbě, 
bavili jsme se o tom, co bude potřebovat doprava ve městě. Zásadní a aktuální věcí je v tuto 
chvíli kruhová křižovatka u gymnázia. Směřujeme k tomu, abychom tuto dopravní stavbu 
začali ve společné investici se Zlínským krajem budovat v příštím roce,“ uvedl starosta města 
Zdeněk Janalík  
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Hasiče by měl  platit stát 
„Holešovští radní svým krajským kolegům opět zopakovali své představy o tom, jak si 
představují organizaci složek integrovaného záchranného systému, především pak roli 
jednotky profesionálních hasičů. „Domníváme se, že by v Holešově měla být posílena 
profesionální jednotka hasičů tak, aby nemusela tuto činnost doplňovat zásahová jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů v Holešově. Činnost této jednotky musí město platit ze svých 
prostředků, což nepovažuji za správné, neboť stát v tomto případě přenáší své povinnosti na 
samosprávu a městskou pokladnu. Z dlouhodobého hlediska proto nevidím důvod, proč by 
město mělo zabezpečovat tuto část integrovaného záchranného systému ze svých prostředků,“ 
zdůraznil starosta a dodal, že hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš s tímto názorem souhlasí. 
V souvislosti s průmyslovou zónou i provozem rychlostní komunikace R 49 představitelé 
Holešova dali rovněž na zváženou, zda by ve městě nemělo být posíleno obvodní oddělení 
Policie ČR a případně také zřízena základna rychlá zdravotnické služby. 
Obchvat města 
Dalším z probíraných témat mezi reprezentací Holešova a Zlínského kraje byla výstavba 
jihovýchodního obchvatu města. „Potvrdili jsme si už avizované změny ohledně změny 
vyústění obchvatu u obory, kde místo původně plánované křižovatky bude napojení plynulým 
obloukem, i výstavbu podchodů protínajících jihovýchodní obchvat ve směru do Žop i 
Přílep,“ sdělil starosta. Jak dále uvedl, město by v nejbližší době mělo začít vykupovat 
pozemky pod obchvatem a také zahájit územní řízení. „Při absolutně optimální situaci 
bychom to měli mít připraveno v roce 2010. V takovém případě by se mohlo začít stavět 
v roce 2011 a v té době by už snad mohla být k Holešovu doveden úsek čtyřproudové  
rychlostní komunikace R 49 vedoucí od dálniční křižovatky u Pravčic do Fryštáku. Obě tyto 
komunikace by tak mohly být dokončeny ve stejném období,“ shrnul starosta. 
Jeho slova potvrdil i krajský radní Petr Hradecký, v jehož kompetenci doprava je. „Nákladní 
doprava nyní nadměrně zatěžuje především kruhový objezd na hlavním tahu v centru téměř 
třináctitisícového města. Po zprovoznění průmyslové zóny by se měla ještě zvýšit. Kruhový 
objezd nesnese jakoukoliv těžší zátěž hlavně těžké dopravy. Obchvat Holešova má svést 
těžkou dopravu mimo toto kritické místo,“ řekl radní Hradecký. Dodal, že obchvat se bude 
stavět přibližně jeden rok a náklady na výstavbu se budou pohybovat mezi 250 až 300 
miliony korun.“ 
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7.   Zasedání Mikroregionu Holešovsko 

 
Na březnovém zasedání Mikroregionu v Míškovicích byl zvolen novým předsedou starosta 
Prusinovic Ing. Petr Lipner. Nahradil ve funkci starostu Kurovic Milana Jurtíka. 
Místopředsedou zůstal starosta Kostelce u Holešova Radoslav Pospíšilík, finanční záležitosti 
zůstali starostovi Martinic Oldřichu Stískalovi. Ještě před samotným zahájením jednání si 
přítomní starostové měli možnost prohlédnout nový zametací stroj, který do Míškovic přijel 
představit ředitel holešovských Technických služeb Holešov Ing. Miroslav Strnad.  Starostové 
rovněž posoudili a schválili nové logo, které bude Mikroregion Holešovsko napříště užívat. 
Starostové se rovněž shodli na společném získávání peněz z Evropské unie pro účely 
cestovního ruchu v regionu. Konkrétně  navrhovali projekty na vylepšení stávající sítě 
cyklistických tras. 
Na svém dalším jednání 24. června se starostové obcí Mikroregion Holešovsko sešli na 
Obecním úřadu v Kostelci u Holešova. Kromě jiného hovořili o společném nákupu radarů na 
měření rychlostí v obcích, byli informování o aktualitách k dani z nemovitosti. Informace o 
hospodaření s odpady, situaci na skládce v Bystřici pod Hostýnem a nové studii podal ředitel 
Technických služeb Holešov Ing. Miroslav Strnad.  Dalším důležitým bodem programu byly 
informace o výkonu obecně prospěšných prací. Starostové také schválili hospodaření 
Mikroregionu Holešovsko za rok 2007, který skončil s přebytkem 106 466,60 Kč. Celkové 
příjmy svazku dosáhly v roce 2007 645 381,60 Kč, výdaje pak 538 915 Kč. Mikroregionu 
byla v roce 2007 poskytnuta finanční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 200 tisíc 
korun a investiční dotace ve výši 100 tisíc korun od města Holešova na dobudování 
varovných systémů. Celkové náklady na dokončení Integrovaného varovného systému v roce 
2007 činily 468 426 korun. Mikroregion Holešovsko neměl k 31. 12. 2007 žádné závazky ani 
úvěry. Mikroregion Holešovsko vznikl 20. 12. 2001, kdy byla uzavřena smlouva  o založení 
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Holešovsko. Sdružení právnických osob Mikroregion 
Holešovsko  založilo 18 obcí (vč. města Holešova)  z přirozeného spádového území města 
Holešova. V roce 2006 přistoupila k Mikroregionu Holešovsko jako devatenáctá obec 
Pravčice. 
Další pracovní jednání Mikroregionu Holešovsko se uskutečnilo v pátek 12. září na obecním 
úřadu v Ludslavicích. Starostové kromě jiného schválili pořízení dvaceti sad nových laviček a 
stolů, které si budou moci jednotlivé obce půjčovat na venkovní posezení při nejrůznějších 
společenských akcích. Přítomní schválili nové webové stránky mikroregionu. Ty mají být 
spuštěny do konce roku. Dále se seznámili s fotografiemi na nové pexeso, které bude 
propagovat obce mikroregionu. O některých legislativních úpravách v oblasti pořizování 
územního plánu informovala členy mikroregionu pracovnice Městského úřadu v Holešově 
Radomíra Pospíšilová. Ředitel holešovské Charity Milan Jelínek zase seznámil starosty 
s aktuální situací při poskytování služeb Charity potřebným občanům. V závěrečné debatě se 
starostové obcí Mikroregionu Holešovska věnovali záměru vedení bystřické skládky, které 
hodlá vybudovat vedle úložiště odpadu také odpadové centrum na zpracování tříděného 
odpadu a bioodapdu. Starostové Mikroregionu Holešovsko s tímto záměrem nesouhlasí. Jsou 
sice spoluvlastníkem skládky, ale obce bystřického mikroregionu, které záměr podporují, mají 
ve společnosti většinu. Starostové z Holešovska proto v současné době připravují připomínky 
ke stanovám svazku, které by zohlednily jejich výhrady.  Poté chtějí svolat mimořádnou 
valnou hromady a změny stanov tam prosadit. 
Hostitelem jednání Mikroregionu Holešovsko byl tentokrát starosta Ludslavic Miroslav 
Konečný, který v těchto dnech zároveň oslavil padesátiny.  
Na svém posledním zasedání v roce 2008 se sešli starostové v pátek 12. prosince 
v Třeběticích. Shodli se na rozpočtu na následující rok a plánovali i další činnost svazku. Po 
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skončení oficiální části jednání Mikroregionu se starostové vydali do třebětického kostela, 
kde se seznámili s principem vytápění tohoto objektu pomocí tepleného čerpadla a tepla 
získaného ze země. Jednání mikroregionu využili jeho účastníci ke gratulaci třebětickému 
starostovi Rostislavu Chytilovi, který oslavil šedesáté narozeniny. 
 
 
  8. Činnost městské policie Holešov 
 (Zpracoval velitele Městské policie v Holešově strážmistr  Antonín Zalabák) 
 
Plnění úkolů stanovených na rok 2008 
V roce 2008  vykonali čtyři strážníci zkoušku před komisí ministerstva vnitra a tímto splnili 
podmínky pro další výkon služby. Pro kontrolu a zabezpečení bezpečnosti na pozemních 
komunikacích byl zakoupen měřič rychlosti - tzv.radar. Aby byla zabezpečena kontrola 
pohybu služebního vozidla při dodržování kontrolních bodů, pěších hlídek nebo celkového 
pohybu služebního vozidla, bylo toto vybaveno záznamovým zařízením GPS. Pro zajištění 
nepřetržité služby byla posílena městská policie o jednoho civilního pracovníka k obsluze 
kamerového systému.  
Organizační struktura      
V roce 2008 sloužila městská policie v počtu jedenácti strážníků s platným osvědčením pro 
výkon služby. Dohled nad kamerovým systémem je prováděn třemi civilními pracovníky na 
plný úvazek a dvěma na poloviční úvazek. Tito jsou využíváni pouze v případě dovolených, 
nemoci, školení a podobně. Tímto počtem je zajištěna nepřetržitá služba městské policie 
Holešov. 
Výslednost  
 Činnost Městské policie se odvíjela od nutnosti řešení místní problematiky na úseku dopravy, 
veřejného pořádku a potřeb města. V součinnosti s jednotlivými odbory MÚ  jsou prováděny 
asistence při výběru nebo odvodu finančních hotovostí, asistence při výběru financí z 
parkomatů, také je prováděn dohled na veřejný pořádek při vyplácení sociálních dávek. 
Městská policie se dále podílí na zajištění kulturních, sportovních a jiných veřejných akcích 
pořádaných ve městě. Strážníci Městské policie dle možností denně zajišťují kontrolu 
přechodů pro chodce při příchodu dětí do škol. 
Nárůst případů 
V roce 2008 evidovala Městská policie 2217 čísel jednacích, což je o více jak 1 000 než v 
roce předešlém. To znamená v průměru na jeden den evidovaných více jak 6 čísel jednacích. 
V tomto sumáři nejsou započítané uložené pokuty a věci, které byly vyřízeny na místě bez 
potřeby evidence. V rámci služby bylo např. kontrolováno a řešeno 24 vraků, bylo prováděno 
43 zákroků v souvislosti se psy, bylo doručeno 114 písemností, které nemohly být doručeny 
jinou cestou, bylo kontrolováno 164 záborů veřejného prostranství, řešeno 52 nálezů, na 
sociální odbor bylo předáno 27 podezření z porušení zákona, kterých se dopustily osoby 
mladší 18 let, do komise k projednávání přestupků bylo předáno 53 případů. V rámci zajištění 
asistence záchranné službě OO PČR, zajištění kulturních, sportovních a jiných akcí se 
městská policie zúčastnila 160 případů. V rámci spáchání dopravních přestupků zjištěných 
městským kamerovým dohlížecím systémem bylo na odbor dopravně správní agendy 
postoupeno 277 žádostí o lustraci majitele vozidla, který byl podezřelý ze spáchání přestupku 
na území města Holešova. Z tohoto počtu bylo 175 případů řešeno Městskou policií v 
blokovém řízení, 102 případů bylo postoupeno na Odbor dopravně  správních agend k 
dalšímu dořešení.  
Boj proti alkoholismu 
V rámci boje proti nalévání alkoholu osobám mladším18 let bylo provedeno 78 kontrol 
restaurací v Holešově. Tyto kontroly byly prováděny strážníky městské policie Holešov a v 
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případě větších akcí společně s policií České republiky. Zjištěné porušení zákona v případě 
akcí prováděných ve spolupráci s policií České republiky řešila policie České republiky v 
rámci své kompetence. Poškození dopravního značení, oznámení o poruchách veřejného 
osvětlení, hrubých závad na pozemních komunikacích a dalších nedostatků v čistotě 
veřejných prostranství na území města a okolí byly předány v počtu 433 k rukám starosty 
města k dalšímu opatření. 
Na policii ČR bylo předáno 33 případů spadajících do jejich kompetence. Jednalo se např. o 
zadržení řidičů řídících pod vlivem alkoholu, sprejerství, poškození cizí věci, krádeže, řízení 
motor. vozidla bez řidičského oprávnění, předání řidičů, jimž byl vysloven zákaz řízení a v 
neposlední ředě 9 případů, při nichž byly městskou policií zadrženy osoby, po nichž bylo 
policií České republiky vyhlášeno pátrání.  
Pokuty 
V blokovém řízení bylo uloženo 1 677 pokut vyřešených na místě. Pokuty v dopravě byly 
uloženy většinou za porušení zákazu zastavení, stání, neplacení parkovného, zákaz vjezdu 
nebo překročení povolené rychlosti. Ve veřejném pořádku to bylo vylepování plakátů, drobné 
krádeže, znečistění veřejného prostranství, volné pobíhání psů, nepovolené nalévání 
alkoholických nápojů, porušení tzv. tabákového zákona, založení skládky, rušení nočního 
klidu a jiné drobnější delikty. 
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  9. Čtrnáctideník Holešovsko, místní rozhlas a regionální publikace 
 
 
Holešovsko - Regionální čtrnáctideník města Holešova 
V roce 2008 došlo po personálních změnách v roce 2007 ke stabilizaci redakčního kádru. Na 
výrobě novin, distribuci a dalších činnostech spojených s vydáváním novin se podíleli  Bc. 
František Sovadina a Robert Rohál. Korektury četla Jana Kutrová z Martinic, která pracuje 
jako korektorka celostátních novin Deník.  Noviny dále fungovaly v rámci odboru školství a 
kultury pod vedením Mgr. Petra Chvátala. 
V průběhu roku 2008 se náklad Holešovska udržoval v rozmezí 1950 až 2000 kusů. Noviny 
však dosáhly rekordních tržeb 673 941 Kč (v roce 2007 to bylo 550 876 Kč). Výrazné byly 
zejména tržby za reklamu – 354 215 (141,69 % oproti plánu, v roce 2007 činily 236 710 Kč), 
tržby z prodeje novin činily v tomto roce 319 126 Kč (110 % oproti plánu, v roce 2007 činily 
314 166 korun). 
Náklady na vydávání bez zahrnutí platů redaktorů činily zhruba 804 000 Kč (v roce 2007 
činily 750 000,-). Ke zvýšení nákladů došlo díky zvýšení daně z přidané hodnoty u tisku z 5 
na 9 procent.  Sazbu, zlom i tisk novin zabezpečovala i nadále tiskárna TYPOservis Holešov. 
Noviny byly v elektronické podobě pravidelně umísťovány na webové stránky města. 
 
Místní  rozhlas 
Již druhým rokem fungovalo obnovené hlášení městského rozhlasu. Hlášení se předtáčelo 
vždy v úterý a vysíláno bylo ve středu od 17 hodin na území Holešova a všech jeho místních 
částí. Jeho obsahem byly i nadále především aktuální informace městského úřadu, pozvánky 
na kulturní a jiné akce. Hlášení zabezpečuje pracovník Městského úřadu v Holešově Bc. 
František Sovadina. 
 
 
Regionální  publikace 
V průběhu roku 2007 vydalo město Holešov v rámci své ediční řady celkem pět publikací. 

Osmašedesátý – 7. výsadkový pluk zvláštního určení Holešov 1961 až 1969 
Padesátiřádkovou publikaci napsal František Sovadina a vyšla u příležitosti 40. výročí 
okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Publikace popisovala historii 7. 
výsadkového pluku zvláštního určení, který působil v roce 1961 až 1969 a v roce 1968 jeho 
vojáci odmítli vpustit okupační vojáky. Doplněna je i dobovou fotodokumentací. Náklad 700 
ks, dotisk 500 ks. 

Všetuly 1358 – 2008 – Čas běží dál… 
Sestavili Rudolf Seifert a Miroslav Olšina. Sedmdesátistránková publikace vyšla u příležitosti 
oslav 650. výročí první zmínky o Všetulích. Autoři v publikaci popisují historický vývoj této 
nejprve samostatné obce, která je dnes součástí Holešova. Náklad 1200 ks. Kniha vyšla za 
podpory Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci se Státním okresním archivem v Kroměříži. 

Všetuly, hanácká dědina – Všetuly v 30. letech 20. století 
U příležitosti oslav 650. výročí první zmínky o Všetulích vyšlo i druhé upravené vydání prací 
Jožky Váverky, které psal ve třicátých letech minulého století. Publikace vyšla v nákladu 700 
ks. 

   300 let kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Sestavil, včetně fotografií Rudolf Seifert za odborné spolupráce Miroslava Olšiny. Publikace 
vyšla u příležitosti 300 let od dokončení tohoto holešovského kostela ve spolupráci se Státním 
okresním archivem v Kroměříži a Farním úřadem římskokatolické církve v Holešově. Náklad 
1000 ks. 
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Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory Vrbnové 
Čtyřicetistránková publikace Roberta Rohála o životě poslední holešovské hraběnky se 
setkala s velkým ohlasem a zájmem občanů Holešova. Původní náklad 1000 ks tak byl 
rozšířen o dotisk dalších 1000 ks. 
 
 
    10. Ocenění občanů města Holešova  
 
V roce 2008 bylo vedle standardních oceňování také oceněno množství osobností 
v souvislosti s 650. výročím Všetul.  
 
650. výročí první písemné zmínky o Všetulích  
Zastupitelstvo města Holešova udělilo: 
In memoriam Čestné občanství města Holešova a Plaketu města Holešova Františku 
Nopovi, řídícímu učiteli ve Všetulích a významnému kulturnímu aktivistovi první poloviny 
20. století, za přínos ke společenskému rozvoji Všetul. 
 
In memoriam Velkou pečeť města Holešova Jožkovi Váverkovi, významnému 
národopisnému a kulturnímu aktivistovi, za přínos ke kulturnímu životu Všetul. 
In memoriam Velkou pečeť města Holešova Oldřichu Konečnému, řediteli školy ve 
Všetulích, za přínos ke kulturnímu rozvoji Všetul. 
In memoriam Velkou pečeť města Holešova Josefu Stojanovi, dlouholetému starostovi obce 
Všetuly. 
In memoriam Velkou pečeť města Holešova Františku Stojanovi, dlouholetému starostovi 
obce Všetuly.      
 
Rada města Holešova udělila: 
In memoriam Pamětní list v deskách a zápis do Pamětní knihy města Holešova Miroslavu 
Tomšů, univerzitnímu profesorovi lékařství, za přínos k prezentaci Holešova a Všetul. 
In memoriam Pamětní list v deskách a zápis do Pamětní knihy města Holešova Oldřichu 
Vyhlídalovi, významnému českému básníkovi a překladateli, za přínos k prezentaci Holešova 
a Všetul. 
 
In memoriam Pamětní list v deskách Františku Ejemovi  za přínos ke sportovnímu životu 
Všetul. 
In memoriam Pamětní list v deskách Rudolfu Hyánkovi  za přínos ke kulturnímu rozvoji 
Všetul. 
Pamětní list v deskách Anně Hrubé za přínos ke kulturnímu rozvoji Všetul.  
Pamětní list v deskách Valburze Šulákové za přínos ke kulturnímu rozvoji Všetul. 
Pamětní list v deskách Evě Milá čkové za přínos k propagaci Všetul. 
 
Další ocenění 
Zastupitelstvo města Holešova udělilo:  
Velkou pečeť města Holešova Josefu Jakubčíkovi u příležitosti ukončení výkonu funkce 
ředitele MKS Holešov. 
U příležitosti 40. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR Velkou pečeť města 
Holešova pplk. Ing. Miroslavu Šedinovi, veliteli 7. výsadkového pluku v Holešově v letech 
1961 – 1967, za zásluhy o město Holešov. 
 
 



31 

Rada města Holešova udělila: 
Pamětní list v deskách Zdeňku Holotovi , bytem Holešov, u příležitosti jeho osmdesátého 
bezpříspěvkového daru krve. 
Pamětní listy v deskách Mgr. Vlastě Maceškové, Mgr. Heleně Stoklasové, Dagmar 
Imramovské, Ludmile Štaudnerové, Mgr. Jitce Dvořákové, Mgr. Lence Antonovové, 
Mgr. Janě Sovadníkové a Mgr. Ivu Junáškovi u příležitosti městské oslavy Dne učitelů 1. 
4. 2008. 
Pamětní list v deskách Zdeňce Veverkové za dlouholetou obětavou práci v sociálních 
službách a v pečovatelské službě Charity Holešov. 
Pamětní list v deskách Jířímu Hlavizňovi, bytem Žopy č. p. 15, u příležitosti jeho padesátého 
bezpříspěvkového daru krve. 
Pamětní list v deskách Růženě Krej čí, bytem Holešov, u příležitosti jejího významného 
životního jubilea.  
Pamětní list v deskách Růženě Pařenicové u příležitosti jejího životního jubilea za aktivní 
dlouholetou práci sloužící k rozvoji činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holešově.  
Pamětní list v deskách Jiřímu Jílkovi  u příležitosti 30 let práce u Hasičského záchranného 
sboru v Holešově za výjimečný přínos k rozvoji hasičské ochrany na Holešovsku a činnost 
SDH Holešov. 
Pamětní list v deskách Jindřišce Teplíčkové u příležitosti jejího významného životního 
jubilea za společenský přínos k rozvoji města Holešova.  
 
 
11. Rozpočet města na rok 2008 
(schválený a upravený v tis. Kč, čerpání v Kč) 
 

Příjmy    
    

Odbor finanční Schválený Upravený Čerpání 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 22 000 22 104 267 

Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 4 500 4 500 4 047 633 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 300 1 300 1 725 389 

Daň z příjmů právnických osob 27 000 27 000 31 175 435 

Daň z příjmů právnických osob za obec 5 000 8 300 8 299 680 

Daň z přidané hodnoty 46 000 46 000 44 567 669 

Daň z nemovitostí 5 400 5 400 5 465 596 

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 700 5 700 5 644 450 

Poplatek ze psů 230 230 234 646 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 2 000 2 000 2 046 343 

Odvod výtěžku z provozování loterií 700 700 779 729 

Správní poplatky 1 500 1 500 1 632 100 

Souhrnný dotační vztah 22 000 22 438 22 438 234 

Ostatní dotace 0 2 041 2 040 958 

Příjmy z parkovacích automatů 600 600 741 599 

Odvody příspěvkových organizací 1 900 1 900 2 324 291 

Úroky z účtů 200 561 646 447 

Pokuty a náklady řízení 0 0 26 100 

Přeplatky a vratky z minulých let 0 0 1 612 164 
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Celkem kapitola 11 146 030 152 170 157 552 731 

        

Odbor správy nemovitostí       
Správní poplatky 5 5 10 000 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 150 294 031 

Pronájem zahrádek 120 120 122 704 

Pronájem lesa 10 70 71 841 

Byty 10 645 10 645 11 335 744 

Nebytové prostory 7 205 7 205 7 871 043 

Příjmy ze hřbitovních míst 400 400 530 115 

Pronájem kotelen 2 183 2 970 2 970 352 

Pronájem pozemků 220 220 251 934 

Prodej majetku (TS) 520 1 040 1 040 736 

Prodej pozemků 5 000 5 800 8 592 432 

Přeplatky a vratky z minulých let 0 1 697 601 465 

Celkem kapitola 12 26 458 30 322 33 692 397 

        

Odbor školství a kultury        
Platby od obcí za náklady na žáky 1 800 1 800 2 123 338 

Přijaté dotace 0 294 294 499 

Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko 540 540 673 941 

Přijaté dary 0 0 6 000 

Cestovní ruch   0 661 

Prodej propagačních materálů a brožur 0 30 53 497 

Celkem kapitola 13 2 340 2 664 3 151 936 

        

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby 
města       
Správní poplatky 25 25 37 300 

Dotace 0 68 850 68 747 999 

Pronájem sloupů VO 40 40 44 333 

Fond rozvoje bydlení 1 340 1 720 1 841 615 

Příjmy z věcného břemene 0 93 93 024 

Přeplatky a vratky z minulých let 0 118 252 154 

Celkem kapitola 14 1 405 70 846 71 016 426 

        

Odbor obecní živnostenský úřad       
Správní poplatky 200 350 400 985 

Pokuty a náklady řízení 100 100 92 000 

Celkem kapitola 15 300 450 492 985 

        

Odbor správní a vnitřních věcí       
Správní poplatky 900 952 1 003 800 
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Přijaté dotace 0 275 275 000 

Příjmy z provozu pultu centrální ochrany 90 90 70 200 

Pokuty a náklady řízení 15 15 40 400 

Rozvoz stravy a prádla 200 300 304 352 

Pronájem kanceláří na Tovární ulici 270 270 281 345 

Přeplatky a vratky z minulých let 0 73 72 911 

Sociální fond 61 61 48 826 

Celkem kapitola 16 1 536 2 036 2 096 834 

        

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví       
Dotace na výplatu sociálních dávek 0 75 018 73 918 000 

Ostatní dotace 0 1 579 1 579 375 

Příjmy z finančního vypořádání 0 200 200 408 

Platby za průkazy ZTP 0 0 3 240 

Splátky sociálních půjček 0 0 22 200 

Průběžná položka 0 0 1 119 

Celkem kapitola 18 0 76 797 75 724 341 

        

Odbor územního plánování a stavebního řádu       
Správní poplatky 200 200 320 950 

Změny územního plánu 10 10 30 000 

Pokuty a náklady řízení 0 50 43 000 

Celkem kapitola 19 210 260 393 950 

        

Odbor životního prostředí       
Poplatky za znečišťování ovzduší 3 3 10 100 

Poplatek za odnětí zemědělské půdy 10 58 58 185 

Poplatek za odnění pozemků plnění funkcí lesa 0 10 10 094 

Správní poplatky 50 100 162 238 

Dotace 0 165 165 640 

Příjmy z EKOKOMu 200 266 551 479 

Příjmy za čištění vtokových objektů 0 15 15 000 

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 40 131 131 459 

Pokuty a náklady řízení 10 45 120 643 

Celkem kapitola 20 313 793 1 224 837 

        

Odbor kancelář starosty       
Příjmy přestupkové komise  35 35 94 650 

Pronájem Sádku Dobrotice 25 25 29 008 

Pronájem kulturního domu Tučapy 5 5 6 600 

Projekty - poradenství 0 0 10 000 

Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje 130 130 130 490 

Dotace 0 55 55 000 

Pronájem sálu zbrojnice 20 20 12 500 
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Prodej majetku 0 40 41 500 

Přeplatky a vratky z minulých let 0 115 114 679 

Přijaté pojitné náhrady 0 0 17 850 

Služby asistence lokálního partnerství 0 220 220 000 

Celkem kapitola 22 215 645 732 277 

        

Odbor dopravně správních agend       
Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění 350 350 460 315 

Správní poplatky 2 500 3 000 3 121 920 

Pokuty a náklady řízení 750 750 830 300 

Celkem kapitola 23 3 600 4 100 4 412 535 

        

Městská policie       
Pokuty 250 1 030 1 076 900 

Náhrada škody 0 0 5 498 

Celkem kapitola 31 250 1 030 1 082 398 

        

Mateřské centrum Srdíčko       
Příjmy z činnosti centra 126 161 161 750 

Přijaté dary 0 0 2 000 

Přeplatky a vratky z minulých let 0 15 14 933 

Celkem kapitola 61 126 176 178 683 

        

Pomocná hospodářská správa       
Dotace 0 1 024 1 024 913 

Celkem kapitola 62 0 1 024 1 024 913 

        

Příjmy celkem 182 783 343 313 352 777 243 

  
 

Výdaje  
 

Odbor finan ční Schválený Upravený Čerpání 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ 
Grohova 2 000 2 000 2 000 000 

Účelový příspěvek MŠ Grohova na výměnu oken 1 000 1 000 1 000 000 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ 
Havlíčkova 2 300 2 300 2 300 000 

Účelový příspěvek MŠ Havlíčkova na výměnu oken 1 000 1 000 1 000 000 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ 
Masarykova 800 800 800 000 

Účelový příspěvek MŠ Masarykova na výměnu oken 1 000 1 000 1 000 000 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 
1.ZŠ  3 500 3 964 3 963 656 

Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ  0 304 304 139 
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Vlastní podíl k dotaci poskytnuté na rekonstrukci 1. ZŠ 225 0 0 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 
2.ZŠ  1 700 1 700 1 700 000 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 
3.ZŠ 3 500 3 500 3 500 000 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 
Ústřední školní jídelna 1 700 1 700 1 700 000 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 
Městské kulturní středisko Holešov 6 800 7 010 7 010 000 

Účelový příspěvek MKS Holešov na spoluúčast v programu 
INTERREG 1 100 0 0 

Účelový příspěvek na zabezpečení provozu zámku 2 650 2 650 2 650 000 

Účelový příspěvek na vybudování WC v zámku 1 000 1 000 1 000 000 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 
Středisko volného času Holešov - DUHA 400 1 101 1 101 663 

Účelový příspěvek SVŠ DUHA na financování projektů 
pokračujících v roce 2008 210 210 0 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 
Středisko volného času Holešov - TYMY 1 890 2 235 2 234 500 

Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím - 
Centrum pro seniory Holešov 0 17 17 000 

Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum 
pro seniory Holešov 700 700 700 000 

Pojištění majetku města 1 140 1 140 1 017 678 

Daň z příjmu města 5 000 8 300 8 299 680 

Úroky z úvěrů 1 151 1 477 1 476 502 

Ostatní 105 185 180 861 

Rezerva   0 5 673 0 

Celkem kapitola 11 40 871 50 966 44 955 679 

        

Odbor správy nemovitostí       

Provoz prodejních stánků 30 30 953 

Provoz bazénu 2 787 3 212 2 993 205 

Provoz koupaliště 264 265 183 089 

Provoz sportoviště - stadion Míru 200 200 127 145 

Byty 7 175 7 257 7 051 622 

 z toho opravy a údržba 1 500 745 644 089 

Nebytové prostory 3 346 3 658 3 527 658 

 z toho opravy a údržba 100 555 469 799 

Provoz hřbitova 1 031 1 836 1 848 809 

Provoz veřejného WC 452 452 471 293 

Výkupy pozemků 5 500 200 72 350 

 z toho koupaliště 5 000 0 0 

Ostatní komunální služby 882 1 542 1 510 483 

Prevence znečisťování vody 0 0 10 000 

Rezerva odboru 0 0 0 

Celkem kapitola 12 21 667 19 952 17 796 607 
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Odbor školství a kultury       

Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska 120 26 25 508 

Dotace Cyklistickému klubu Drásal 100 100 100 000 

Dotace občanským sdružením - festival židovské kultury 50 50 50 000 

Dotace náboženským společnostem - příspěvek na opravu oltáře 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 30 30 30 000 

Dotace náboženským společnostem - příspěvek na opravu 
kostela sv. Anny 0 35 35 300 

Dotace na podporu tzv. akce milion 1 300 1 300 1 300 000 

Příspěvek MIKROREGIONU HOLEŠOVSKO 184 188 188 065 

Příspěvek na opravu kulturní památky F. X. Richtera 182 0 20 20 000 

Dotace občanským sdružením 0 80 80 000 

Cestovní ruch a propagace města 445 631 625 096 

Vedení kronik 42 42 40 834 

Obnova památek 318 439 433 166 

Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko 804 804 799 313 

Kulturní akce pořádané městem Holešov 405 873 867 124 

Neinvestiční transfery občanským sdružením a příspěvkovým 
organizacím (tělocvičny) 213 213 190 695 

Oslavy Dne učitelů 19 19 18 774 

Celkem kapitola 13 4 030 4 850 4 803 874 

        

Odbor investic, silni čního hospodá řství a 
údržby m ěsta       

Dotace Židovské obci Brno na úklid židovského hřbitova 25 25 18 794 

Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní obslužnosti 620 620 613 550 

Neinvestiční transfer kraji na provoz a aktualizaci digitální mapy 0 0 0 

Rekonstrukce přízemí zámku 22 000 45 251 45 083 868 

Rekonstrukce Salla tereny 0 6 271 6 270 502 

Statika zámku 0 4 380 4 379 879 

Kanalizace Žopy - Dobrotice 10 000 40 591 40 497 067 

Vlastní podíl k dotaci poskytnuté na rekonstrukci 1. ZŠ 0 225 224 516 

Vlastní podíl k dotaci a dotace na vybudování cyklostezky Za 
vodou 0 9 030 8 913 668 

Městský kamerový systém 0 514 509 837 

Plánované investice 4 720 2 515 2 307 375 

Projektové dokumentace 0 4 063 4 069 829 

Odchyt holubů 10 10 0 

Údržba silnic 2 950 2 770 2 326 281 

Údržba ostatních pozemních komunikací 630 528 287 272 

Údržba autobusových zastávek 45 145 116 262 

Dopravní značení 150 290 188 648 

Rozbory odpadních vod 20 20 7 926 

Údržba sportovních zařízení v majetku obce 350 750 642 521 

Demolice Školní ulice 200 300 290 814 
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Provoz a údržba veřejného osvětlení 3 540 3 540 3 322 443 

Údržba veřejné zeleně 2 080 3 113 2 961 422 

Územní rozvoj 0 74 73 626 

Úklid města 2 170 2 170 1 580 128 

Fond rozvoje bydlení 1 004 3 504 3 004 155 

Celkem kapitola 14 50 514 130 699 127 690 381 

        

Odbor správní a vnit řních v ěcí       

Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím (Svaz 
měst a obcí) 28 28 27 088 

Vratky finančního vypořádání 0 0 2 

Výpočetní technika 400 1 070 1 050 082 

Programové vybavení 150 380 379 736 

Úprava vchodu do budovy MěÚ Masarykova 0 324 315 836 

Sbory pro občanské záležitosti 55 60 56 836 

Provoz pultu centrální ochrany 133 133 79 611 

Výdaje na volby do krajského zastupitelstva 0 275 315 301 

Náklady na provoz úřadu 8 694 8 745 8 258 065 

Výdaje sociálního fondu 1 258 1 258 1 226 783 

Celkem kapitola 16 10 718 12 273 11 709 339 

        

Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví       

Neinvestiční dotace Charitě Holešov 400 400 400 000 

Vratky finančního vypořádání 0 914 914 119 

Protidrogová komise 10 0 0 

Náhrady za pohřby 15 15 0 

Sociální dávky 0 75 018 73 762 002 

Komunitní plánování 100 100 99 299 

Klub důchodců 159 159 134 537 

Ostatní sociální záležitosti 80 80 40 399 

Celkem kapitola 18 764 76 686 75 350 355 

        

Odbor územního plánování a stavebního 
řádu       

Změny územního plánu 178 301 301 308 

Ostatní podklady k územnímu plánování 591 468 466 480 

Celkem kapitola 19 769 769 767 788 

        

Odbor životního prost ředí       

Příspěvek na přehlídku trofejí 7 7 7 000 

Dotace na činnost lesního hospodáře 0 165 165 640 

Deratizace 120 120 120 000 

Rozbory vod 5 5 0 

Úpravy dorbných vodních toků 0 11 11 000 
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Protierozní ochrana 30 30 28 560 

Nebezpečné odpady 510 510 505 392 

Komunální odpady 8 500 7 720 7 284 748 

Tříděný odpad - Sběrný dvůr 1 626 1 626 1 619 065 

Úklid skládek 105 145 124 650 

Monitoring půdy a podzemní vody 30 30 22 772 

Pořízení uniformy 13 13 12 980 

Odborné zahradnické práce 1 000 1 340 1 294 454 

Celkem kapitola 20 11 946 11 722 11 196 261 

        

Odbor kancelá ř starosty       

Ochrana obyvatelstva 25 25 31 504 

Rezerva na živelné události 100 100 17 850 

Náklady na činnost zastupitelstva 376 376 310 624 

Soudní poplatky a náhrady 45 75 50 549 

Účelové finanční prostředky na drobné investice a opravy dle 
potřeb místní části Dobrotice 0 250 0 

Účelové finanční prostředky na drobné investice a opravy dle 
potřeb místní části Količín 0 270 215 487 

Účelové finanční prostředky na drobné investice a opravy dle 
potřeb místní části Tučapy 0 250 246 551 

Účelové finanční prostředky na drobné investice a opravy dle 
potřeb místní části Žopy 0 311 57 157 

Projekty 0 30 29 000 

Nákup stříkačky Tučapy 0 52 52 000 

Provoz OV Dobrotice včetně Sádku 213 221 215 610 

Provoz OV Količín včetně areálu 233 236 191 961 

Provoz OV Tučapy včetně kulturního domu 225 248 168 183 

Provoz OV Žopy 187 187 131 742 

Hasiči Holešov 1 155 1 238 1 155 786 

Hasiči Dobrotice 170 170 113 027 

Hasiči Količín 69 49 42 138 

Hasiči Tučapy 111 36 40 932 

Hasiči Žopy 55 55 38 665 

Služby asistence lokálního partnerství 0 220 220 000 

Celkem kapitola 22 2 964 4 399 3 328 766 

        

Odbor dopravn ě správních agend       

Poradenské a právní služby 20 20 9 823 

Celkem kapitola 23 20 20 9 823 

        

Městská policie       

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 199 3 959 3 802 562 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 490 1 406 1 347 055 

Pořízení radaru 0 601 599 772 
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Provoz městské policie 367 453 372 749 

Umístění psů v útulku 50 25 21 310 

Provoz parkovacích automatů 55 85 81 345 

Celkem kapitola 31 6 161 6 529 6 224 793 

        

Tajemník       

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje 28 300 28 405 28 348 983 

Odměny členům zastupitelstva 2 315 2 170 2 116 272 

Dary místostarostům 0 40 40 000 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 538 10 605 10 499 744 

Celkem kapitola 41 41 153 41 220 41 004 999 

        

Rada města       

Neinvestiční transfery (dotace, příspěvky)   200 210 206 600 

Celkem kapitola 51 200 210 206 600 

        

Mateřské centrum Srdí čko       

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje 356 321 310 130 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 113 69 73 828 

Příspěvek sdružení mateřských center 1 1 1 000 

Činnost mateřského centra 230 194 181 320 

Celkem kapitola 61 700 585 566 278 

        

Pomocná hospodá řská správa       

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 000 2 396 2 214 939 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 355 893 773 891 

Činnost PHS 17 17 9 439 

Celkem kapitola 62 1 372 3 306 2 998 269 

        

Výdaje celkem 193 849 362 886 348 609 811 

 
 

Financování  
 

Odbor finanční  Schválený Upravený Čerpání 

Zůstatek prostředků na bankovních účtech z roku 2007 
zapojených do rozpočtu roku 2008 9 260 17 767 -5 820 805 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  15 000 15 000 14 847 134 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 
SFŽP -1 530 -1 530 -1 530 000 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 
ČMZRB -536 -536 -536 000 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 
ČS -10 128 -10 128 -10 127 761 
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Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 
KB -1 000 -1 000 -1 000 000 

Celkem kapitola 11 11 066 19 573 -4 167 432 

        

Financování celkem 11 066 19 573 -4 167 432 

 
 
  12. Městské investiční akce 
 
SEZNAM INVESTI ČNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH ZA ROK 2008   
1.  Rekonstrukce 1. ZŠ Smetanovy sady 630, Holešov - 1. etapa – vstup - 2 224 516,00 Kč, z 
toho 2 000 000,-Kč dotace od Ministerstva financí  
2.  Záchytný plot u parkoviště ve Všetulích - 50 364,37 Kč   
3.  Hydrant v lokalitě Nad Sadovou - 20 309,00 Kč   
4.  Chodník zámecké koupaliště - 41 542,00 Kč  
5.  Veřejné osvětlení Za oborou - 1 215 528,00 Kč  
6.  Parkoviště v areálu polikliniky - 1 010 309,00 Kč   
7.  Městský kamerový systém - 509 837,00 Kč  
8.  Cyklostezka Za vodou - 8 979 117,67 Kč, z toho 5 248 000,-Kč dotace od SFDI (Státní 
Fond dopravní infrastruktury)  
9.  Dobrotice, Žopy – odkanalizování - 40 497 067,78 Kč, z toho 30 000 000,-Kč dotace od 
ministerstva zemědělství 
10. Záchrana a restaurování kulturní památky - Zámek Holešov - salla terrena - 6 270 502,00 
Kč, z toho 1 000 000,-Kč dotace ze Zlínského kraje   
11. Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek) - 1.etapa -1.A část - 8 
320 303,00 Kč   
12. Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek) - 1.etapa -1.B část 39 
044 446,00 Kč, z toho 29 000 000,-Kč dotace od MF  
13. Rekonstrukce fasády – bazén - 500 000,00 Kč   
14. Oplocení hřiště Novosady - 20 538,00 Kč   
15. PD (projektová dokumentace) - kanalizace Tučapy - 261 681,00 Kč   
16. PD - jihovýchodní obchvat - 839 664,00 Kč   
17. PD - chodník Žopy - 134 070,00 Kč   
18. PD - lávka Novosady - 127 092,00 Kč   
19. PD – Základní technické vybavení rodinných domků Na Sadovou 4.část - 25 500,00 Kč  
20. PD - rekonstrukce horní části zámku -1 503 550,00 Kč  
21. PD - kruhová křižovatka u Gymnázia - 105 500,00 Kč  
22. PD - centrum volnočasových aktivit - Americký park - 923 560,00 Kč  
23. PD - rekonstrukce kulturního a společenského centra - střecha, fasáda - 450 000,00 Kč 
24. PD - rekonstrukce kulturního a společenského centra (zámek) - II.NP a III.NP - 2 433 
550,00 Kč  
Celkem 115 508 546,82 Kč, z toho dotace investičních akcí celkem  - 67 248 000,-Kč 
25. Holešov, areál zámku č.p. 190 – statika - 4 379 879,00 Kč, z toho 3 500 000,-Kč dotace 
od MK. Tato akce byla vyjmuta z investic z důvodu určení Ministerstvem kultury jako 
neinvestice.  
Celkem  - 119 888 425,82 Kč, z toho dotace celkem 70 748 000,-Kč 
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Zámek   
Je evidentní, že největší investiční akcí roku 2008 byla rekonstrukce zámku, na kterém se 
proinvestovalo zhruba 100 milionů korun. V závěru roku tak bylo všechno připraveno proto, 
aby mohla být začátkem roku 2009 uvedena do provozu společenská část zámku. Více 
informací v oddíle VIII části 3 (Památky).  
 
Kanalizace 
Další velkou investicí v roce 2008 bylo budování kanalizace Žopy- Dobrotice. V roce 2008 se 
proinvestovalo zhruba 40 milionů korun, celá stavba pak stála bezmála 100 milionů korun a 
dokončena měla být v roce 2009.  
 
Cyklostezky a škola 
Nepřehlédnutelnou investicí ve městě se staly cyklostezky. Nejen cyklisté jistě ocenily 
vybudování souvislé asfaltové cyklostezky vedoucí od nádraží kolem kolejí až k Orelskému 
hřišti  a také cyklostezky v ulici Za vodou. V neposlední řadě pak byla upravena novým 
asfaltovým povrchem pro cyklisty komunikace za zámeckou oborou vedoucí od Holajky do 
Dobrotic. Tato komunikace se však stavěla jako součást kanalizace v Dobroticích.   
Důležitou investicí v roce 2008 byla rovněž rekonstrukce vchodu do staré budovy 1. Základní 
školy.    
Jak plyne z výše uvedené tabulky, na řadě investic se vedle městských financí výrazně 
podílely státní dotace.  
 
  
13. Družební vztahy 
 
Desinič 
V roce 2008 rozšířil Holešov síť svých partnerských měst. Slavnostní podepsání smlouvy o 
přátelské spolupráci mezi chorvatským městem Desinič a Holešovem se uskutečnilo v sobotu 
26. dubna odpoledne na hradě Veliki Tabor, ležícím nedaleko chorvatsko-slovinské hranice. 
Za Holešov smlouvu podepsal starosta města Zdeněk Janlík, za chorvatskou stranu pak 
starosta Desiniče Zvonko Škreblin. Slavnostnímu aktu byli přítomni další představitelé obou 
měst  a také hejtmanka krapinsko-zagorského kraje Sonja Borovačak.  
Podepsání této smlouvy bylo součástí kulturního, společenského a sportovního programu 
třídenního mezinárodního setkání v Desiniči, kterého se kromě Holešova zúčastnili zástupci 
partnerských měst Desiniče z Polska, Itálie, Slovinska, Rakouska a Černé Hory. Z Holešova 
odjel na tuto akci plný autobus. Do Chorvatska jeli vedle zástupců města také holešovské 
mažoretky, fotbalový tým starých pánů i děkan holešovské farnosti František Cinciala.  
Zhruba šestitisícový Desinič ležící na severu Chorvatska u hranic se Slovinskem se tak stal po 
slovenských Turčianských Teplicích a polské Pszczyně dalším oficiálním partnerským 
městem Holešova.    
Pszczyna 
V květnu se dva holešovští výtvarníci zúčastnili setkání malířů a dalších umělců s názvem 
Plenér Pszczyna. V Polsku vystavovali Rudolf Seifert a Pavel Valiska.   
V červnu navštívili místostarostové Josef Bartošek a Rudolf Seifert Pszczynu, kde se 
zúčastnili otevření rezervace zubrů a zoologické zahrady.  
Holešov 
Naopak představitelé Desiniče, Turčianských Teplic a také z Považské Bystrice přijeli 
v sobotu 8. června do Holešova a zúčastnili se závěru oslav Sedmi dnů města Holešova. 
Kromě jiného si prohlédli i rekonstruovaný zámek.  
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14. Besedy s občany 
 
Beseda v dubnu 
Zhruba třicítka občanů Holešova přišla ve středu 2. dubna na setkání se starostou do studovny 
Městské knihovny. Na dotazy a podněty občanů byli vedle starosty města Zdeňka Janalíka 
připraveni reagovat i místostarostové Josef Bartošek a Rudolf Seifert. 
Podněty a připomínky z řad přítomných se z velké části týkaly dopravní situace ve městě. 
Přišla řeč na  Pivovarskou ulici, která bývá díky parkujícím vozidlům velmi často obtížně 
průjezdná. To se ostatně týká i Novosadů, Sušilovy ulice a dalších míst v Holešově. Starosta 
města ovšem v této souvislosti opakovaně uvedl, že město nechce lidem sebrat možnost 
parkovat své vozy před domem tak, aby na ně viděli a měli je pod kontrolou. Jeden z námětů 
přítomných proto zněl, aby bylo dovoleno v Pivovarské ulici parkovat pouze na jedné straně 
komunikace. Podle odborníků, jak uvedl starosta, by dopravní situaci ve městě mohlo pomoci 
zavedení systému jednosměrných ulic. V souvislosti s dopravní situací občané kritizovali 
nedodržování zákazu vjezdu do Smetanových sadů, na což starosta reagoval, že v tomto 
směru město chystá razantní opatření.  
Přítomní občané se rovněž ptali představitelů města na termíny oprav některých částí města. 
Celá řada dotazů mířila na téma připravované strategické průmyslové zóny (SPZ) v Holešově. 
Starosta města znovu zopakoval, že město Holešov není majitelem SPZ ani pozemků pod ní a 
nemá při budování této zóny žádné rozhodovací pravomoci. „Snažíme se ale samozřejmě 
aktivně vystupovat ve vztahu kraji a státu tak, abychom eliminovali negativní dopady zóny,“ 
dodal starosta. 
Živá debata se mezi přítomnými rozproudila ohledně zacházení s veřejnými travnatými 
plochami ve městě. V souvislosti s údržbou města starosta přítomné informoval o 
připravované dohodě města s holešovskou pobočkou kroměřížského Úřadu práce o veřejně 
prospěšných pracích. Od května by se mělo na základě této dohody v ulicích objevit asi 20 
klientů úřadu práce, kteří by se měli starat o veřejné prostranství ve městě. 
 
Beseda v květnu 
Ve Všetulích chybí obchod i škola, do města je daleko a není zde místní doprava, jsou zde 
špatné chodníky, nefunguje koupaliště. V jednu chvíli to na květnovém setkáním občanů 
Všetul s představiteli města v čajírně SVČ TYMY vypadalo, že na volených zástupcích města 
místní nenechají nit suchou. Vodopád nespokojenosti završila jedna z přítomných žen slovy: 
„Mně se zdá, že ve Všetulích město za posledních třicet let nic neudělalo.“ 
Následná argumentace starosty Zdeňka Janalíka a místostarosty Josefa Bartoška však ukázala, 
že ne vždy jsou věci ve skutečnosti takové, jaké se na první pohled jeví. Místostarosta 
Bartošek vyjmenoval několik konkrétních akcí, které se ve Všetulích za poslední tři volební 
období uskutečnily. Patří k nim vyasfaltování ulic Dukelská a Sokolská, zřízení cyklostezky 
do Količína, vybudování parkoviště a přilehlého chodníku či brouzdaliště. Starosta zase 
připomněl oživení prostor bývalé školy pod křídly SVČ TYMY, která se stala společenským, 
kulturním a sportovním centrem nejen pro děti, ale i pro dospělé. Zároveň zdůraznil, že do 
rekonstrukce 3. základní školy, která leží v katastru Všetul, v minulých letech směřovaly 
investice ve výši zhruba 40 milionů korun.   
Představitelé města nicméně přiznali, že investice zejména do opravy některých chodníků a 
komunikací jsou potřebné, jejich řešení je však otázkou priorit v rámci celého města i 
holešovských osad. Prioritou v této části města  je pro město komunikace v ulici Za Vodou. 
Starosta rovněž informoval o připravované výstavbě lávky, která spojí jmenovanou ulici 
s Novosady. 
Na zhruba dvě hodiny trvající besedě se občané ptali i na další problémové oblasti jako je 
například dopravní spojení s centrem města. V souvislosti s dopravou starosta zopakoval, že 
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vlastní MHD si Holešov dovolit nemůže. Nicméně pro soukromé subjekty by se podnikání 
v této oblasti mohlo stát zajímavé v momentě, kdy začne fungovat průmyslová zóna. Starosta 
rovněž zdůraznil, že město má v této části města připraveny pozemky pro případný 
supermarket, zatím však žádný investor neprojevil o takovou investici zájem.       
V závěru hostitelka setkání ředitelka TYMY Jarmila Valachová vyzvala přítomné, aby se 
aktivně zapojili do příprav oslav  650. výročí trvání obce, které se uskuteční na podzim tohoto 
roku a jejichž příprava je v plném proudu. 
 
 
Beseda v listopadu 
Bezmála třicet lidí přijalo pozvání starosty města Zdeňka Janalíka na pravidelné setkání, které 
se uskutečnilo v sále SVČ Duha ve Školní ulici. Vedle starosty se besedy zúčastnili i další 
představitelé Holešova, místostarostové Josef Bartošek i Rudolf Seifert a zastupitelky 
Gabriela Hradilová a Jana Slovenčíková. V první části setkání starosta zrekapituloval to, jak 
se naložilo s podněty občanů z minulého setkání a v následující zhruba hodinu a půl trvající 
debatě přišly na řadu problémy, které přítomní občané vnímají jako problém. 
Jedním z důležitých témat, které je pravidelně diskutováno, je i otázka dopravy v centru 
města. V této souvislosti si někteří z přítomných stěžovali, že provoz je už dnes tak hustý, že 
se nedá přejít Palackého třída. Navrhli proto, aby zde byly osazeny semafory. Starosta ovšem 
s odkazem na vyjádření dopravních odborníků namítl, že by světelná signalizace prakticky 
zastavila provoz ve městě. V této souvislosti odkázal na připravovanou stavbu obchvatu  
Holešova, který by měl průjezd Holešovem mírně zklidnit.  
Starosta se rovněž vyjádřil k záměru jisté realitní kanceláře, jejímž záměrem je vykupovat 
pozemky v oblasti Za Kozrálovem. Znovu zdůraznil, že město nemá s obchodními aktivitami 
této kanceláře nic společného. Připomněl pouze, že byl na tuto oblast stejně tak jako na 
prostor pod Želkovem směrem k Tučapím vypracován regulační plán, v němž jsou tyto 
plochy určené k bydlení.  
Starosta společně s místostarostou Bartoškem rovněž informovali o aktuální situaci při 
výstavbě průmyslové zóny, díky níž bude kromě jiného zrekonstruována a rozšířena kapacita 
čističky odpadních vod ve Všetulích. Zdeněk Janalík také znovu zdůraznil, že na stavbu zóny 
sice nemá město žádný přímý vliv, nicméně představitelé Holešova opakovaně jednají 
s představiteli kraje a dalších zainteresovaných institucí tak, aby negativní vliv zóny na život 
ve městě byl co nejmenší.  
Občané se rovněž zajímali o výměnu nájemce obřadní síně a také o bezpečnost na hřbitově 
související s možným padáním větví. Starosta zdůraznil, že město vyčlenilo zhruba čtvrt 
milionu korun, kromě jiného i na provedení ořezu větví na hřbitově.  
K dalším tématům, které ani tentokrát na besedě nechyběly, byla otázka nočního klidu ve 
městě, řešení problematiky Školní ulice či problému úklidu v Sušinově ulici. Někteří z občanů 
míní, že čištění ulice každých čtrnáct dnů je zbytečné. Díky němu pak musí svá vozidla 
parkovat jinde.  
V rámci debaty starosta přítomné informoval o probíhajících i budoucích investičních akcí, 
včetně rekonstrukce zámku. Kromě jiného také zdůraznil, že kruhový objezd u gymnázia by 
měl být postaven v roce 2010.    
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III.  Počasí, zemědělství a životní prostředí 
 
Počasí 
Rok 2008 byl s průměrnou teplotou 10,3 C o 1,6 teplejší než průměr. Srážkový deficit pak byl 
o 90 mm nižší než je průměrných 624 mm srážek. Kalendářní zima byla teplotně nad 
průměrem o 3 stupně s nejnižší teplotou – 11,3 C, která byla naměřena 17. února. Jaro bylo 
slabě teplotně nadprůměrné. Červen byl slunečný s 260 hodinami slunečního svitu a suchý 
s 25 mm srážek. Nejvyšší letní teplota byla 31,8 stupňů naměřena 23. června. V tento den také 
byla jediná tropická noc. V létě pak bylo 65 letních a 9 tropických dnů. Teplotní trend 
pokračoval i na podzim s nejsušším měsícem v roce, kterým byl říjen s 19,5 mm srážek a 
listopadem s maximální teplotou 21,8 stupňů naměřenou 5. listopadu. Na Holešovsku bylo 
v roce 2008 zaregistrováno celkem 44 bouřek.   
(Informace z Meteorologické stanice Holešov) 
„Emma byla milosrdná 
Co vy na to, pane starosto? 
Vichřice Emma, která o víkendu (přelom února a března) pustošila majetky v celé republice a 
dokonce i zabíjela, se nevyhnula ani Holešovu. Přesto však byla na východní Moravě mírnější 
než v jiných regionech? Co vy na to, pane starosto? 
V Holešově vskutku naštěstí k žádným zraněním a ani větším škodám nedošlo. K asi největší 
škodě došlo na budově mateřské školy v Dobroticích, kde vítr poškodil střechu. Dále jsme 
zaregistrovali pouze spadlé větve a stromy.  
Městská policie situaci monitorovala v průběhu celého víkendu. Strážníci mě o vývoji situace 
operativně informovali. Ve spolupráci s hasičskou jednotkou pak docházelo k odstraňování 
škod.“ 
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Zemědělství 
K výhradám vůči výstavbě strategické průmyslové zóně na jihu Holešova patřil i fakt, že díky 
ní ubudou další hektary zemědělské půdy. 
Při všech stavbách v rámci průmyslové zóny, včetně těch liniových, prováděli stavbaři 
důsledně skrývku ornice, která následně posloužila k zúrodnění okolních polí. Při budování 
základní technické a dopravní infrastruktury činil objem skrývky asi 60 000 krychlových 
metrů. „Stejně šetrný přístup k orné půdě budou muset aplikovat také jednotliví investoři. 
Odborníci tak očekávají, že celkový objem skrývky může dosáhnout až 350 000 krychlových 
metrů,“ informovali pracovníci krajské firmy Industry servis ZK.  
Veškerou ornici i podorniční vrstvu zužitkovali zemědělci v okruhu do 15 kilometrů od 
staveniště zóny. „Poptávka zemědělců významně převyšuje naše možnosti. Orná půda tak 
bude přednostně navážena tam, kde je půda méně úrodná. Důležité je i zachování rozumné 
vzdálenosti, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování prostředí nákladní dopravou,“ 
vysvětlil předseda představenstva společnosti Industry Servis ZK Jiří Němec. Se skrývkou 
ornice začali stavbaři v říjnu 2008. Celková hloubka skrývky činila 45 až 50 centimetrů, z 
toho 30 centimetrů připadlo na ornici. Zbytek tvoří podorniční vrstva.  
Stavbaři ornou půdu odstranili například i z míst, kde měl být navršen zemní val chránící 
Holešov před případným hlukem. Val je tvořen zeminou z výkopových prací staveb v rámci 
výstavby infrastruktury, například z hloubení suchého poldru. Náklady na sejmutí kulturní 
vrstvy půdy, její přepravu a rozprostření na pozemcích zemědělců hradí prostřednictvím 
společnosti Industry Servis ZK Zlínský kraj.  

 
 
 
Životní prostředí     
Výrazným přínosem pro zkvalitnění životního prostředí ve městě byla výstavba kanalizace 
v Žopích a Dobroticích a její zaústění na čističku odpadních vod ve Všetulích. Přestože se 
jednalo o několikaletou investici, její hlavní část se uskutečnila právě v roce 2008 a přišla 
zhruba na 100 000 000 Kč.   
V komunikaci s veřejností se snažili představitelé firmy, kraje a státu prezentovat také 
ekologický rozměr stavby průmyslové zóny. Nutno dodat, že řada občanů se na stavbu dívala 
spíše s rozpaky a někteří otevřeně upozorňovali na fakt, že dojde k narušení podzemních 
zdrojů vody pod prostorem letiště. V souvislosti s výstavbou zóny dostalo Město Holešov 
v průběhu roku od Zlínského kraje peníze na výsadbu nových stromořadí. 
Při výběru investorů pro připravovanou průmyslovou zónu v Holešově bude důležitým 
kritériem rovněž charakter jejich výroby a činnosti. Přednost dostane ekologicky čistá výroba, 
naopak firmy působící v chemickém průmyslu či těžké výrobě jsou z okruhu potenciálních 
investorů předem vyloučeny. Jejich působení v zóně neumožňují ani zákonná opatření. 
Jednou z priorit při obsazování zóny, o kterém budou rozhodovat Zlínský kraj a stát, je totiž 
ochrana tamního zdroje vody. Každý zájemce o pozemky v zóně navíc musí předložit 
odbornou a nezávislou firmou zpracovaný hydrogeologický posudek. 
Připravovaná zóna, stejně jako například takřka celý Holešov a obce Martinice a Zahnašovice, 
leží ve vnějším ochranném pásmu vodního zdroje Holešov. Všichni investoři tak musejí splnit 
množství podmínek. „Součástí infrastruktury zóny budou dvě kanalizační sítě, dešťová a 
splašková. Dešťové vody budou odváděny do suchého poldru a následně do říčky Mojeny. 
Pro případ mimořádných událostí bude postaveno několik odlučovačů ropných látek,“ uvedl 
Jakub Černoch výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK, která se stará o přípravu zóny. 
Jejím vlastníkem je Zlínský kraj Splaškové vody pak skončí na čistírně odpadních vod v 
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Holešově. Na její intenzifikaci Zlínský kraj přispěje částkou 40 milionů korun. S touto 
variantou hejtmanství počítá od počátku přípravy zóny.  
Velké investice do nakládání s odpadními vodami čekají i na jednotlivé investory. Budou 
muset absolvovat proces posuzování vlivu na životní prostředí a předložit hydrogeologický 
posudek, který prokáže, že budované stavby ani jejich provoz nebudou mít negativní vliv na 
zdroje podzemní vody. „Existují technologie výstavby, především v oblasti hydroizolací a 
moderních kanalizačních systémů, které jsou schopny případná rizika do značné míry 
eliminovat,“ poznamenal Petr Vedra, náměstek ředitele společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, která vodní zdroj využívá. Podle něho bude pro ochranu podzemních vod velmi 
důležitý také pečlivý výběr investorů. 
Firma Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. čerpá podzemní vodu z vodního zdroje Holešov 
na dvou jímacích územích – Všetuly a Holešov. V jejich nejbližším okolí jsou vnitřní 
ochranná pásma, částečně jsou i na pozemcích, které kraj kvůli přípravě zóny vykoupil. „V 
těchto místech počítáme jen se sadovými úpravami, do samotné zóny nebudou vůbec 
zasahovat,“ poznamenal Černoch. Vodní zdroj Holešov slouží k zásobování pitnou vodou 
obyvatel na Holešovsku a v okolí Bystřice pod Hostýnem. Pro jeho tvorbu je dominantní 
podzemní nátok z oblasti Hostýnských vrchů, částečně se na něm podílí i vsakování 
dešťových vod z prostoru ochranných pásem.“ 
Město Holešov se i v roce 2008 zapojilo do celoevropské akce Evropský den bez aut (EDBA). 
Jednodenní osvětová a propagační akce se uskutečnila v pondělí 22. 9. 2008. Evropský den 
bez aut byl součástí jiné propagační akce s názvem Evropský týden mobility (ETM), který 
probíhal od 16. do 22. září. Cílem obou akcí bylo podpořit přijatelnější způsoby dopravy a 
napomoci při omezování individuální automobilové dopravy ve městech. Součástí této akce 
byl i podpis tzv. Charty 2008, který potvrzuje vyjádření podpory myšlence přijatelnějších 
způsobů dopravy ve městech. K této Chartě připojil svůj podpis na základě pověření městské 
rady i starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík. 
Na jaře i na podzim se uskutečnila pravidelná deratizace města.  
 
                            



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Letecký pohled na Sfinx Všetuly z jižní strany. Podnik zůstával i v době hospodářské krize 
největším zaměstnavatelem v regionu.  
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IV. Podnikání, průmysl a státní instituce 
 
Podnikání 
V roce 2008 ukončilo v Holešově svoji činnost celkem 111 živnostníků, z toho 2 právnické 
(PO), 109 fyzických osob (FO) a 5 zemědělců – FO. 
Naopak činnost zahájilo 86 podnikatelů,  z toho 16 právnických a 70 fyzických osob 
podnikajících v živnostech a 2 fyzické a 1 právnická osoba podnikající v zemědělství. 
Statisticky tak  živností ubylo, neboť od 1.7.2008 se vlivem změny zákona sloučily všechny 
volné živnosti u podnikatele do jedné. Zcela nových živností bylo zřízeno 109. 
Ke konci roku tak bylo v Holešově registrováno 2033 živnostníků, z toho 274 právnických 
osob a 1759 fyzických osob. Zemědělců pak 34, z toho 3 PO a 31 FO. Samostatně 
hospodařících rolníků: 29 
Zmíněná novela živnostenského zákona přinesla možnost podnikat v 79 oborech při 
vlastnictví jedné volné živnosti, to přineslo značné rozšíření činností, které však může být jen 
evidenční. Skutečné rozšíření živnostenský úřad zaznamenal u realitní činnosti a stavebních 
prací – především pomocných a potom také v činnostech zaměřujících se na pěstění těla. 
Větší firmy v Holešově v roce 2008 nevznikly. Rok se vyznačoval především v přechodu 
prosperujících fyzických osob na právnické  - např. ETMONTA s.r.o., SPORT CYKLO s.r.o., 
Jiří Režný s.r.o. Původní účel byl vrácen Restauraci Tacl. Stanislav Mrkvan zbudoval servis 
automobilů ve Všetulích. Rozvoj zaznamenala potravinářská výrobna Davo  Dagmar 
Voborníkové a kovo výroba společnosti K-INDUSTRIES CZ s.r.o. Naopak ke značnému 
omezení výroby došlo u TON a.s. a Lapp kabel s.r.o., který  přemístil větší část výroby včetně 
sídla do Otrokovic. 
 
Nové výzkumné centrum 
Patnácté výročí od svého založení si v roce 2008 připomněla holešovská společnost ELKO 
LP. Ta zároveň otevřela nové výzkumné a vývojové centrum ve svém areálu ve Všetulích.  
Při této příležitosti připravili pracovníci firmy pro širokou veřejnost v areálu firmy den 
otevřených dveří. Pro veřejnost se uskutečnil den otevřených dveří v ELKO EP ve Všetulích 
v sobotu 31.5.2008 od 14 hodin. Nové výzkumné a vývojové centrum firma slavnostním 
přestřižením pásky za účasti místních zákonodárců a veřejnosti otevřela v pátek 30.5.2008 
v jedenáct hodin. Pro své zákazníky a obchodní partnery připravila na pátek 30.5.2008 oslavu 
v holešovské zámecké zahradě provázanou pestrým programem.  
Nové výzkumné a vývojové centrum bylo dokončeno v březnu 2008. Centrum se bude 
zaměřovat především na zjišťování nových poznatků v oblasti řízení a automatizace 
elektroinstalací pro domácí i průmyslovou sféru. 
Nový objekt navázal na současnou výrobní a administrativní budovu ELKO EP. Celková 
užitná plocha výzkumného centra je 850 m2 a znamenala investici 14 milionů Kč. Budova je 
fyzicky napojena na výrobní halu, což umožnilo interaktivní součinnost při každodenním 
řešení vývojově-výrobních operací. 
Společnost ELKO EP založil v roce 1993 současný majitel a jednatel Jiří Konečný. 
Společnost se z původně rodinné manufaktury vyvinula v dynamicky se rozvíjející moderní 
firmu disponující špičkovými výrobními prostředky a kvalitním vývojovým zázemím. ELKO 
EP byl v roce 2008 největším českým výrobcem na poli elektronických modulových přístrojů 
a zaměstnával bezmála 170 zaměstnanců.  
ELKO EP si během let svého působení vybudovala stabilní pozici na tuzemském trhu a 
významně expandovala také do více jak 50 zemí světa. Exportní aktivity tvořily 65 procent 
obratu firmy. Společnost rozšířila svoji působnost také do okolích zemí prostřednictvím 
dceřiných společností ELKO EP Slovakia, ELKO EP Hungary, ELKO EP Poland, ELKO EP 
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Russia a ELKO EP Romania. Společnost byla v roce 2008 také hlavním sponzorem 
holešovského fotbalu.  
 
 
Restaurace Tacl 
V roce 2008 se po letech vrátila do domu na rohu Palacké a Nerudovi ulice restaurace. 
Původní hospoda nižší cenové skupiny byla zavřena v devadesátých letech minulého století a 
v objektu byla vietnamská tržnice. Novou provozovnu přestavěnou do stylu lepší pivnice 
otevřela společnost Klasik Restaurant, kterou založili v témže roce Jakub Navrátil z 
Kroměříže, Roman Janečka z Bystřice pod Hostýnem a  Radek Půček z Přílepy. Vedle široké 
nabídky jídel byl v restauraci již od začátku velký výběr piva 
Piva točená: 
0,5L Staropramen 10° světlá 
0,3L Staropramen 10° světlá 
0,4L Staropramen GRANÁT polotmavý ležák 
0,5L Zubr GOLD 11° světlá 
0,3L Zubr GOLD 11° světlá 
0,5L Pilsner Urquel světlý ležák 
0,3L Pilsner Urquel světlý ležák 
0,5L Stella Artois světlý ležák 
0,3L Stella Artois světlý ležák  
Piva lahvová: 
0,33L Leffe Blond 
0,33L Guinness 
0,5L Heineken 
0,33L Corona Extra 
0,33L Belle-vue Kriek 
0,33L Hoegaarden White 
0,5L Carlsberg 
0,5L Primátor Weizenbier 
0,33L Kilkenny 
0,33L Frisco (perlivý alkoholický drink) 
Dále pak točené pivní speciály a regionální piva.  
 
Pohřebnictví 
Zhruba od poloviny roku 2008 dostala od města do pronájmu smuteční síň na hřbitově 
přerovská společnost Pohřební služba Investigation Securities. Ta se v rámci výběrové řízení 
kromě jiného zavázala uskutečnit opravy smuteční síně i hřbitovní zdi. Po dlouhých letech tak 
vystřídala bystřickou společnost Pohřebnictví Hradil, která se však z Holešova nestáhla, ale 
pronajala si kancelář v budově bývalé Spořitelny naproti kina Svět.   
 
Firmy a město 
Mezi větší firmy, které se významně angažovaly v roce 2008 v Holešově patřily například 
Rapos Holešov, který se z velké části podílel na rekonstrukci zámku. Ke společnostem, které 
dostávaly zakázky od města, patřily dále Rovina Hulín, Miroslav Kunc - EMKA Holešov, 
Tiskárna TYPOSERVIS, která vedle Holešovska tiskla i řadu dalších zakázek pro město.  
Pravidelným sponzorem akcí města se stala také Výrobna lahůdek a uzenin, spol.s.r.o. 
Josefa Pospíšila, který dodával zejména své výrobky na prezentacích města na různých 
veletrzích cestovního ruchu. Rovněž společnost SATTURN Holešov spolupracovala 
s městem zejména na instalaci integrovaného varovného systému, jehož součástí byl i 
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městský rozhlas. V rámci zadávání veřejných zakázek pochopitelně Holešov spolupracoval i 
s celou řadou firem z Holešova i jiných obcí a měst. 
Na pravidelné sponzorské aktivity nezapomněla ani v roce 2008 společnost Nestlé Česko, 
závod Sfinx Holešov. Třem organizacím vybraným v rámci grantového řízení poskytla na 
konci uplynulého roku desetitisíce korun. Symbolické šeky převzali zástupci vybraných 
organizací od představitelů společnosti, předání grantů se v předvánočním čase zúčastnila 
také reprezentace města Holešova. Nejvyšší částku ve výši 70 tisíc korun obdržel Florbalový 
klub Holešov na projekt Nové florbalové mantinely, 55 tisíc korun dostalo SVČ DUHA na 
realizaci projektu Biozahrada a Občanské sdružení K.O.S.A. získalo 40 tisíc korun na 
realizaci projektu Toulky za humny Holešova.  
Velmi podrobný popis podnikatelského sektoru v Holešově obsahuje kronika Holešova 
z roku 2007.  
 
 
Bankovní instituce 
 
Kompletní bankovní služby zajišťují pro město Holešov a okolí tři společnosti: 

 
Česká spořitelna, a.s. Palackého 1634  
Ředitelkou je Libuše Bednaříková. 
V průběhu roku nedošlo k žádným organizačním změnám. Na pobočce je 6pracovníků + 
vedoucí. Od 5. 12. 2005 fungují v nových prostorách na Palackého ulici,  kde můžou využít 
na rozdíl od dřívějšího působiště bezbarierový přístup. Služby pro klienty se mění dle jejich 
potřeb. V roce 2008 již po několikáté dosáhla Česká spořitelna ocenění Nejdůvěryhodnější 
banka roku.  Česká spořitelna, a.s. obecně podporuje různé projekty jako např. Kolo pro život, 
Dny s charitou aj.  
  
 
Československá obchodní banka (ČSOB): Palackého 821 
Ředitelkou pobočky je Ing. Pavla Rypková 
Rok 2008 nepřinesl žádné změny, pobočka nadále působí ve stejných prostorách, které prošly 
rekonstrukcí již na podzim r. 2005. Počet zaměstnanců pobočky zůstal stejný tj. 6 pracovníků 
- samé ženy. Otvírací doba také beze změny Po - Pá 9.00-12.30 13.30-17.00 hod. 
Co se samozřejmě mění neustále a na čem banka pracuje jsou produkty, které se snažíme 
vylepšovat, popřípadě zavádět nové, tak aby co nejlépe vyhovovaly klientům a adekvátně tak 
reagovaly na změny na finančním trhu.  
  

 
Komerční banka , pobočka Holešov, nám.Dr.E.Beneše 25 
Od 1.4. 2008 se stal novým ředitelem pobočky Ing. Libor Hrn čiřík. Banka má zhruba 
2000 klientů - občanů a asi 500  klientů – podnikatelů. Od 1.9. 2008 došlo ke změně provozní 
doby: PO, ST 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00  ÚT, ČT, PÁ 8:30 - 12:00, 13:00 - 16:30. Pobočka 
poskytuje kompletní rozsah bankovních služeb pro veřejnost vč. pokladní a směnárenské 
činnosti. 
 
 
 
 



52 

 
V. Státní instituce 
 
Obvodní oddělení Policie ČR Holešov 
Vedoucí: npor. Svatopluk Zelenka 
Sídlo:  Holešov, Palackého ulice, směrem k nádraží. Státní policisté spolupracovali při řešení 
případů s Městskou policí. Policistů pomáhal například městský kamerový systém. Ten 
například pomohl při pátrání po dvanáctiletém chlapci z Holešova, který se v pátek 12. září 
nevrátil ze školy domů. Státní policie ve spolupráci s městskou policií a pracovníky 
sociálního odboru městského úřadu prováděli kontroly v restauracích a na diskotékách 
ohledně dodržování zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým.   
Státní policie se účastnila také různých osvětových akcí. Mezi nimi například v pondělí 30. 
září 2008 tradičního programu Dne s integrovaným záchranným systémem, který se 
uskutečnil na náměstí Dr. E. Beneše. Vedle policistů tady byli také hasiči, strážníci i 
záchranáři, aby veřejnost seznámili s náplní své každodenní činnosti. Občané i představitelé 
města si v průběhu roku stěžovali na fakt, že státní policisté nejsou vidět v ulicích města.  
 
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 Holešova - zaměstnanci spadají pod Holešov. 
Nyní má Pošta 23 doručovatelů, 15 přepážkových pracovníků, l pošmistra. 
Od 90 let byly zavedeny počítače. V roce 2008 se ve fungování poštovního úřadu nic 
výrazného nezměnilo.  
 
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, pracoviště Holešov 
Nám. Dr. E. Beneše 49, vchod také z Malé ulice. 
Ředitel:  Ing. František Dvorník 
 
Finanční úřad  Holešov 
V roce 2008 nedošlo na Finančním úřadu v Holešově k žádné významné změně. Ředitelem 
byl Vilém Hrabal. Největší nápor zaznamenali jako obvykle pracovníci úřadu na konci 
března, kdy se podává daňové přiznání. Finanční úřad v Holešově proto v oblasti daně z 
příjmů fyzických osob poskytoval základní informace k vyplnění daňových přiznání, 
zajišťoval distribuci daňových tiskopisů, převzetí daňových přiznání a případnou kontrolu 
jejich formální správnosti v rozšířených pracovních hodinách. Termín pro podání daňového 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 byl v pondělí 31. března 2008. Daňové 
přiznání bylo možné podat elektronickou poštou prostřednictvím internetových stránek české 
daňové správy, na všech 199 finančních úřadech a 23 pracovištích finančních úřadů nebo na 
kontaktních místech ve vybraných obcích. 
 
Úřad práce v Kroměříži – pobočka Holešov, nám. sv. Anny; kontaktní místo státní 
sociální podpory v Holešově Tovární 1407/28 
Městský úřad v Holešově začal ve spolupráci s holešovskou pobočkou Úřadu práce 
zaměstnávat klienty na veřejně prospěšné práce. Projekt začal dobře fungovat a díky němu 
byly zaměstnány asi dvě desítky klientů, kteří prováděli úklidové a jiné práce na obecních 
prostorách nejprve v centru města a pak v jeho dalších částech.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                   Holešovský dětský pěvecký sbor – výkladní skříň holešovské kultury 
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VI. Spolky a zájmové organizace 
 
Moravské děti Holešov  
Holešovský dětský pěvecký sbor, sbormistryně Lenka Polášková. 
V sobotu l5. března 2008 se konal  l6. ročník mezinárodního velikonočního festivalu 
duchovní hudby MUSICA RELIGIOSA v Olomouci. Setkalo se celkem 11 sborů ze šesti 
různých zemí. Holešovský sbor získal v kategorii dětské sbory do 16 let zlatou medaili. 
V dubnu se konal koncert duchovní hudby v Napajedlích, 20. 4. koncert "Moravské děti a 
sopranistka Pavlína Senič" v Chrámu Nanebevzetí P. Marie Holešov. V sobotu 7. června 2008 
na Mezinárodním festivalu Svátky písní v Olomouci Holešovský dětský sbor Moravské děti 
pod vedením sbormistryně Lenky Poláškové a za klavírního doprovodu Daniely Vymlátilové 
předvedl naprosto profesionální výkon, za který byl v samém závěru oceněn zlatými 
medailemi a navíc šekem na 1000 eur. Letošní ročník byl velmi silně obsazen - 
mezinárodního festivalu se zúčastnilo celkem 165 sborů ze 16 zemí, což představuje přes pět 
a půl tisíce zpěváků, kteří soutěžili v 13 kategoriích. Moravské děti soutěžily ve dvou 
kategoriích - v kategorii F2 - české soudobé hudbě pro mládežnické a dospělé sbory, a v 
kategorii H2 - církevní a duchovní hudba pro mládežnické a dospělé sbory. Slavnostní 
vyhodnocení se konalo na Velkém náměstí v Olomouci. 
Sbor rovněž soutěžil v Rakousku ve Štýrském Hradci (Grazu) na největší soutěži pěveckých 
sborů na světě. V první části olympiády konané od 9. do 13. července 2008 dorazilo do Grazu 
přes 20000 zpěváků ve 441 sborech z 93 zemí světa. Během olympiády proběhlo více než 
1000 koncertů, galakoncerty sborů všech světadílů v koncertních sálech, na náměstích i v 
kostelech. V mezinárodních porotách soutěže zasedlo 71 expertů z oblasti sborového zpěvu, 
kteří přijeli ze 34 zemí. Za Českou republiku do soutěže vstoupily pouze čtyři sbory. Česká 
republika získala celkem 3 zlaté a 2 stříbrné medaile a 2 stříbrné diplomy. Náš sbor Moravské 
děti se sbormistryní Lenkou Poláškovou vyzpíval v obou kvalifikačních kolech stříbrný 
diplom.  Ke zlatu chybělo jen 0,61 bodu. Další stříbro vybojoval v kategorii 17 (Musica Sacra 
-náboženská a duchovní hudba). 
Letního  koncertu "Open Air" se Moravské děti zúčastnili 21.srpna 2008 v areálu hotelu 
Ráztoka na Rusavě. 
Koncert s názvem  "Vzpomínka na Graz"se uskutečnil v kostele sv. Anny v Holešově 7. září 
2008. Po skončení koncertu byla vernisáž výstavy ze Světové olympiády sborů s promítnutím 
krátkého filmu. (V Drive Clubu - MKS Holešov). Při této příležitosti Rada města Holešova 
ocenila protagonisty Holešovského dětského sboru Moravské děti. Sbormistrovi Karlu 
Dýnkovi udělila Pamětní list v deskách za dlouholetou spolupráci s tímto hudebním tělesem, 
sbormistryni souboru Lence Poláškové poskytla peněžitý dar ve výši 5 000 Kč za příkladnou 
reprezentaci města Holešova 
11.12.2008 se pak ještě uskutečnil vánoční koncert s dětským sborem Plamínek v kině Svět. 
13.12. 2008 sbor absolvoval vánoční koncert v evangelickém kostele v Prusinovicích, 
21.12.2008 vánoční koncert v Sazovicích a 26.12.2008 vánoční koncert v Holešově. 
 
Mateřské centrum Srdíčko 
Mateřské centrum Srdíčko, Sokolská 70, Holešov - Všetuly připravilo řadu akcí pro rok 2008. 
Kurz masáží dětí a kojenců, Národní týden manželství poprvé v České republice od 11. února 
do 18.února, karnevaly, Rady pro praktické ženy atd. Od 2.dubna začal již třetí kurz plavání 
pro děti od dvou let s rodiči. 
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V rámci valentýnských oslav, které proběhly v únoru v mateřském centru Srdíčko, se objevili 
i manželé Marta a Ludvík Šimečkovi z Holešova. Oslavili spolu padesát let společného 
života. Neobešlo se to ani bez hudebního programu, během něhož pan Šimeček zahrál na 
mandolínu. 
Byla to Jiřina Rákosníková, která v rámci projektu Celé Česko čte dětem, představila 
v pondělí  3. března své knihy Hrajeme si u maminky a Ten vánoční čas. Jde o sbírky říkadel, 
popěvků, dětských her a rozpočitade1. Srdíčku se podařilo na toto setkání sponzorsky získat 
čtyři knihy včetně CD lidových písní, které nahrál Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan. 
Mateřské centrum Srdíčko se znovu otevřelo 1. září 2008. 
V centru probíhají pravidelné programy čtyři dny v týdnu. Děti cvičí, výtvarničí, zpívají, 
muzicírují, plavou, hrají si v útulné herně. Lektorky jsou: Dajka Olejníková, učitelka mateřské 
školy, Barbora Večeřová, učitelka ZUŠ, Denisa Krčmová, PhDr, dětský psycholog. 
Bez slz dojetí se neobešlo v říjnu loučení s Věrou Vargovou, která ukončila práci vedoucí 
Mateřského centra Srdíčko. Poděkování se jí dostalo od patronky Srdíčka JUDr. Jarmily 
Pokorné, dále starosty a místostarostů města. O hladký chod Srdíčka se nyní stará Eva 
Fuksová. 
 
Dětský  parlament 
V pondělí 19. května 2008 se uskutečnil zájezd Parlamentu dětí a mládeže Holešov do 
Turčianských Teplic. Delegaci tvořili zástupci I.,II.,III. Základní školy, ZUŠ a zástupci 
městského Parlamentu. Kromě dětí se zúčastnily ředitelky základních škol, SVČ, zástupce 
ZUŠ a také místostarosta města Josef Bartošek. 
Ve dnech 2. - 7.června 2008 navštívili členové Dětského parlamentu Evropský parlament na 
pozvání europoslance Tomáše Zatloukala. Zúčastnili se přednášky v Radě Evropy, prohlédli 
si areál Evropského parlamentu ve Štrasburku, navštívili hlavní město Lucemburska, 
Frankfurt nad Mohanem, vyslechli přednášku v Evropské centrální bance. Koordinátorkou 
akce byla Jarmila Vaclachová, ředitelka TYMY, průvodcem Petr Hambálek. 
V rámci Evropského týdne mládeže, který proběhl od 2. do 9. listopadu 2008, se v úterý 4. 
listopadu uskutečnil v Holešově Den na radnici. Zástupci Parlamentu dětí a mládeže, kteří 
reprezentovali holešovské základní a střední školy, se v průběhu dne seznámili s fungováním 
městské úřadu. Průvodcem byl místostarosta města Rudolf Seifert. O aktuálních problémech 
diskutovali s tajemníkem úřadu Václavem Langem a starostou města Zdeňkem Janalíkem 
 
Pionýrská skupina dr. Mirko O čadlíka Holešov 
Vedoucí je  Mgr . Jarmila Vaclachová 
Příjemný podvečer uprostřed hezké přírody spojený s charitativní akcí připravili členové 
holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka ve čtvrtek 7. srpna 2008 v Podhradní 
Lhotě. Na táborovou louku kmene Mašukulumbů pod hotelem Zubříč pozvali rodiče dětí, 
které tady trávily prázdninový pobyt. Tábor se konal v africké tématice, děti uspořádaly 
prodejní akci táborových výrobků, za níž utržily 2 700 Kč, peníze byly poslány na stavbu 
školy pro děti v Africe. 
Účastníci setkání si také připomněli dvacáté výročí postavení táborového srubu pod hotelem 
Zubříč. Při této příležitosti poděkovala vedoucí tábora Jarmila Vaclachová všem, kteří se 
podíleli v průběhu let na fungování této základny pionýrů pod Kelčským Javorníkem. 
Pionýrská skupina Mirko Očadlíka Holešov organizuje táborové pobyty pro děti již od roku 
1981. Nejdříve se konaly v Rajnochovicích u říčky Juhyně. Od roku 1987 se tábory pořádají 
na louce v katastru obce Osíčko a zázemí tvoří Podhradní Lhota. Před 20 lety byl z iniciativy 
rodičů, vedoucích a za pomoci policejní školy vybudován dřevěný srub jako hospodářské a 
společenské zázemí tábora. I po 20 letech plně vyhovuje požadavkům táborového života. 
Dnes se starají o tento klub rodina Koumarova a Laďa Vaclach. Letošní táborovou motivací 
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pionýrů z Holešova byla Výprava ke kmeni Mašukulumbů. Letošní táborový pobyt 
holešovských pionýrů na jejich základně pod hotelem Zubříč v Podhradní Lhotě měl i 
mezinárodní rozměr. Zúčastnili se ho dva vedoucí z Francie a jedna ze Slovenska. 
Třiadvacetiletá Sonia Ozane z vesnice nedaleko Bordoux, devatenáctiletý Jerom z Lionu. 
 
Junák -  svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov 
Junák - svaz skautů a skautek ČR - středisko Holešov. Vedoucí střediska: Alois Reimer, 
Holešov, Grohova ul.č.p.1332 Zástupce vedoucího: Milena Machálková, Holešov,Sušilova ul. 
(klubovna je umístěna v budově Základní umělecké školy Holešov-sklep. (bývalý Sorry 
klub). Má 54 členů ( 8-18 let -33, 18-26 let - 9).  
8. března 2008 se členové zúčastnili vzpomínkové akce v Hostišové na Čestmíra Šikolu, který 
byl poslední z paradesantní skupiny, bojující za druhé světové války. K pomníku položili 
kytici také zástupci Junáka - Svazu skautů a skautek ze střediska Holešov a také místostarosta 
města Holešova Josef Bartošek. 
11. dubna 2008 proběhl pátý ročník nočního vzpomínkového pochodu napříč Hostýnskými 
vrchy. Tradičně zhruba třicetikilometrová trasa přibližně kopírovala noční pochod 
paraskupiny Clay, která byla v roce 1944 vysazena v katastru obce Hostišová a postupovala 
napříč jižní částí Hostýnských vrchů do Bystřice p.H. 19. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa 
Plajnera k uctění památky druhého náčelníka Čs..Junáka se konala 24. května 2008 -
vzpomínkový pochod z Tesáku na Hostýn, kde proběhla také v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie mše svatá. U památníku br. Rudolfa Plajnera se pak uskutečnila pietní vzpomínka. 
 
 
Skaut  
V pátek 11. dubna se do Hostišové začali sjíždět z mnoha koutů Čech a Moravy příznivci 
vojenské historie, aby se zúčastnili nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva. S myšlenkou 
nočních pochodů k připomenutí a uctění památky parašutistů desantu Clay začali členové 
skautského střediska Holešov Marek Bartošek a Ondřej Machálek. Letošní ročník byl již 
pátý. 
Brána ke škole, nádrž na sbírání vody a 2 stožáry na vlajky - tak například tohle bude v 
Etiopii postaveno za peníze, které vybrali holešovští skauti během celostátní sbírky Postavme 
školu v Africe. Holešované přispěli na tuto sbírku částkou 15 204 Kč. Organizátorky této akce 
byla Tereza Šíblová a Jana Karasová. 
 
 
TOM – turistický oddíl mládeže Holešov 
TOM - Turistický oddíl mládeže Medvědí stopa Holešov. Vznikl v roce 2000. Má 67 členů. 
Hlavní vedoucí Bc. Jakub Šneidr-Holešov, Sadová č.p.1526. Pořádá letní tábory. Začátkem 
nové školního roku rozjeli celoroční hru pod názvem "Zlatá horečka". Vrcholem soutěží byla 
celospolková hra "Jedenadvacítka", která hodnotí činnost oddílu v jedenadvaceti různých 
oblastech. V rámci republiky skončili na čtvrtém místě ve složení Petr Němčík, Petr Šperling, 
Milan Hnila, Dominik Ehrlich, Libor Novák. Členové klubu si jako své sídlo upravili část 
hájenky v zámecké oboře. 
 
Divadlo 6. května Holešov 
Vedoucí kroužku: Mgr . Ivona Vávrová. Divadlo pracuje při městském kulturním středisku. 
31. 1edna 2008 zemřela dlouholetá členka Divadla 6.května Libuše Sitková ve věku 89 let. 
7. února 2008 zemřela dlouholetá členka Divadla 6. května Jana Zdražilová, rozená 
Ševčíková ve věku 62 let. Vytvořila řadu rolí, pracovala ve výboru divadla. 
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23.4. 2008 zemřela v Praze Kamila Ševčíková (nar.10. 1. 1923 v Holešově). Patřila mezi 
zakládající členy Divadla 6. května v Holešově, mezi tzv.šrámkovskou generaci. (Od roku 
1946). To bylo rok poté, co se se svou maminkou vrátila z internačního tábora ve 
Svatobořicích, kde byla uvězněna jako mladá dívka a pocítila zde na vlastní kůži krutost 
válečných let. Zde také hrávala divadlo. 
Těžko bychom hledali inscenaci, v níž by nehrála, těžko bychom hledali režiséra, s nímž by 
nespolupracovala. Zahrála si i s takovými herci jako byli Ladislav Pešek, Jarmila Kurandová, 
Alena Růžičková, Jiří Zapletal, Rudolf Cvek a jiní. Její hlavní doménou se staly hry pro děti, 
pohádky, v nichž vždy excelovala ať už jako herečka či jako režisérka. Kamila měla jedno 
rčení, kterým zaskočené adepty spolehlivě uzemnila: "Bože, blážo, ty že bys nemohl hrát 
divadlo? (Malovat kulisy,tahat oponu, nosit židle..)? Podle hesla Františka Šrámka, které při 
vzniku Divadla 6.května vytyčil -"Hledejme vždy to, co nás spojuje, zavrhněme, co nás dělí", 
Kamila dokázala stmelit to, co se zdálo nestmelitelné: staré s mladými, matadory a nováčky, 
studenty s důchodci, kulisáky s kantory, loutkaře se zpěváky - prostě to uměla. Pořád mezi 
námi budou její postavy a postavičky, její pohádky, brepty a přebrepty. Nemohlo se splnit její 
přání, aby až odejde z tohoto světa, chce odejít ze svého milovaného jeviště v holešovském 
zámku. Divadlo 6. května a celá kulturní veřejnost v Holešově ztratilo výraznou a významnou 
osobnost, nositelku Tylova odznaku. 
Úspěchu se dočkala komedie francouzského autora Marca Camolettiho Na správné adrese, 
kterou v sobotu 17. května 2008 uvedlo v premiéře Divadlo 6.května. Zdařilé představení, 
které s holešovskými ochotníky nazkoušel kroměřížský divadelník Jiří Kašík. Z herců zaujali 
svým výkonem například Olga Matyášová, Ivona Vávrová, Jiří Pospíšil, Helena Jandová. 
Repríza se odehrála 3. června v rámci celoměstských oslav 7 dnů města. Pro velký úspěch se 
hra dočkala ještě několika repríz. Poslední repríza se konala 4.12.2008 v kině Svět. 
 
Castellum, o. s. 
Předseda Jiří Zapletal na své únorové výroční schůzi kritizoval město za to, že jako vlastník 
zámku s Castellem při rekonstrukci historické dominanty téměř nespolupracuje. V té 
souvislosti položil otázku, zda by za této situace neměla být činnost Castella raději ukončena. 
Místostarosta Holešova Rudolf Seifert, který je zároveň členem předsednictva Castella, však 
konstatoval, že je logické, že v průběhu rekonstrukce zámku je činnost v prostorách této 
památky utlumena. Členové sdružení kvůli rekonstrukci nakonec souhlasili s tím, že se 1. 
května 2008 nebude na zámku konat pravidelný den otevřených dveří. Rudolf Seifert naopak 
vyzval členy, aby se připravovali na zabezpečení kulturních a společenských programů v roce 
2009, kdy bude část zámku otevřena. Valná hromada společnosti Castellum rovněž rozhodla o 
ukončení veřejné sbírky na rekonstrukci zámku. Bylo rozhodnuto o tom, že bezmála třicettisíc 
korun bude převedeno na účet města Holešova. 
Castellum a MKS Holešov uspořádali 1. května 2008 kulturní vystoupení určené k propagaci 
a obnově zámku. Na náměstí Dr. E. Beneše se představili Banana Vox, krojovaná hudba 
Hanačka, jezdil vláček Pacifik a další atrakce.  
Společnost rovněž uspořádala 18. května v kostele nanebevzetí Panny Marie 2. předjubilejní 
koncert k 300. výročí narození F. X. Richter nazvaný Klenoty barokní hudby. Vystoupilo 
hudební těleso Collegium Musicum Brno a jako host se představila Kateřina Hájková 
z holešovské ZUŠ. Sdružení Castellum bylo založeno 9. června v roce 2004 na podporu 
holešovského zámku. Mezi jeho aktivity v roce 2008 patřilo například také uspořádání 
s MUDr. Miroslavem Mackem ve čtvrtek 27. listopadu v prostorách Drive Clubu. Bývalý 
politik, překladatel a básník hovořil o svém vztahu k poezii. 
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Klub umění a řemesel 
 o.s. IČ: 22679669. Sídlo: Holešov, nám. Svobody 104. Předsedkyně: Lenka Bartošková. 
Počet členů: 55. Webové stránky: www.klubremesel.cz. 
Občanské sdružení vzniklo na jaře 2008 a navázalo na aktivity MŠ Grohova, kde se 
organizovala setkání rodičů při provozování a obnově lidových řemesel. Činnost Klubu byla 
zaměřena na pletení košíků z pedigu a proutí, tkaní na různých druzích stavů, korálkování – 
výroba šperků, malbu na textil i na sklo, patchwork, výrobu ze šustí, paličkování, umělecké 
perníkářství a vizovické pečivo. Klub zajišťoval svým členům zapůjčení příslušných nástrojů 
a nářadí, prodej materiálů a  odborné proškolení na jednotlivé techniky. Schůzky s tvořením 
dle jednotlivých technik (každý týden ve středu) se zpočátku konaly v sídle Klubu, 
v domečku na náměstí Svobody 104, po nárůstu počtu členů Klub využil nabídky ředitelky 
Centra pro seniory a vytvořil si základnu v prostorách společenské místnosti CPS. 
Akce roku 2008: 

- 7 dní Holešova – 3. – 7.6. – ukázky řemesel, prodej řemeslných výrobků a občerstvení 
ve Smetanových sadech 

- kursy pletení košíků a malování na textil v 1. a 2. ZŠ Holešov, ZŠ Přílepy, Žeranovice, 
Bystřice pod Hostýnem, v SVČ TyMy a DUHA (celkově absolvovalo kursy přes 600 
dětí) 

- předvádění řemesel na jarmarku v Prusinovicích a na adventních jarmocích v okrese 
Považská Bystrica, pletení adventních věnců na Rusavě, předvádění a výuka řemesel 
v Centru pro seniory Holešov a v Mateřském centru Srdíčko Holešov 

- zřízení a provozování Centra lidových řemesel při oslavách výročí založení Všetul ve 
všetulské škole 

- organizace části řemesel na Holešovském vánočním jarmarku (7.12.), předvádění 
řemesel, prodej řemeslných výrobků a vánočního občerstvení a organizace kulturního 
života „pod vánočním stromem“ od 8. do 21.12. 

 
Holešovští trubači, o.s. 
IČ: 22731342 Sídlo: Holešov, nám. Svobody 104, Předseda: JUDr. Vladimír Vyhlídal 
Počet členů: 14 
Občanské sdružení vzniklo na jaře 2008. Navázalo na spolupráci holešovských zájemců o hru 
na lesnice a další žesťové nástroje s Klubem trubačů při ČMMJ a Trubačskou školou J. 
Selementa v Praze. Sdružení  organizuje výuku hry na lesnice, výměnu zkušeností hráčů, 
odbornou historickou a teoretickou činnost a popularizaci trubačství, organizování koncertů, 
zajištění troubení fanfár na akcích města, při slavnostních příležitostech a při mysliveckých 
obřadech. 
 
Akce roku 2008: 

- troubení při slavnostní mši na ukončení 7 dní Holešova, slavnostní průvod městem 
s koncertními zastávkami a koncert lovecké hudby v kině Svět – 8.6. 

- koncert na oslavách 80 let myslivosti na Rusavu 
- hudební doprovod při setkáních OMS Kroměříž, při honech MS – Rusava, Vítonice, 

při slavnostních mysliveckých akcích (Řád sv. Huberta apod.) 
- účast na soutěži mysliveckého troubení  ŘSH v Zábřehu – 2. místo 
- organizace a účinkování na Velkém adventním koncertu při oslavách 300 let od 

založení holešovského farního kostela Nanebevzetí Panny Marie – 12.12. 
- adventní vytrubování z věží holešovských kostelů a pod vánočním stromem na 

Náměstí Dr. E. Beneše – 11. – 20.12. 
- založení a zahájení činnosti Trubačské školy Josefa Selementa Holešov (pro Moravu a 

Slezsko) 
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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. 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. 
 
Klub důchodců – nám. Dr. E. Beneše č. p. 24 
Předsedkyně samosprávy Ivanka Hanzlíková a jednatel Josef Smolka. 
Domácká atmosféra panuje při akcích  v Klubu důchodců města Holešova, který sídlí 
v objektu někdejšího „národního výboru“ na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Senioři se tu 
scházejí dvakrát týdně  v útulné klubovně, u které nechybí ani malá kuchyňka. I když je v 
klubovně poměrně rozsáhlá knihovna a televize, návštěvníci si nejčastěji dají „kafíčko“ a 
povídají. K nejoblíbenějším akcím patří čtvrtletní oslavy jubilantů, ale oblíbené jsou besedy 
nebo turistické výlety a zájezdy a poznáním. Zájem je i o taneční večery, kde obvykle zpívá a 
hraje na klávesy pan Cholasta. V průběhu roku 2008 se účastní klubových akcí jednaosmdesát 
seniorů, z toho je osm mužů a třiasedmdesát žen.  
 
Sdružení zdravotně postižených Holešovska 
Předseda: Vlastimír Jánský, Květná ul.č.p.1264 Sdružení patří k největším občanským 
sdružením v regionu. Eviduje 556 členů s různými formami zdravotních postižení, včetně 
rodičů s postiženými dětmi . Z Holešova je 394 členů. Sdružení umožňuje svým členům 
zapojení do různorodých aktivit, organizuje klubovou, poradenskou či přednáškovou činnost, 
pomáhá s individuální péčí, donáškou léků, obstaráváním nákupů či lékařského ošetření, 
kontaktem s úřady a podobně. 
Velká část aktivit se odehrává v klubovně ve Smetanových sadech. Pořádají se také poznávací 
zájezdy. Městské kulturní středisko umožňuje členům několikrát za rok navštívit kulturní akce 
za poloviční vstupné. Činnost sdružení podporuje také město Holešov a okolní obce. 
V pátek dne 18.dubna proběhla výroční členská schůze ve společenské místnosti hasičského 
sboru města ve středu 7. května uspořádalo sdružení ve své klubovně oslavu Svátku matek. 
 
Český červený kříž Holešov 
Předsedkyně Olga Rypková. 
Dne 24. dubna se uskutečnila výroční členská schůze Místní organizace ČČK. Nový výbor 
této organizace, zvolený v loňském 1istopadu, navázal plynule na dřívější úspěšnou činnost a 
zorganizoval mimo jiné zdravotní dozory na významných společenských a kulturních akcích 
v Holešově . Členky holešovského ČČK asistovaly ředitelce Oblastního spolku ČČK v 
Kroměříži A. Juračkové na kursu první pomoci, pořádaném pro žáky Základní školy praktické 
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v Holešově. Aktivně se zúčastnily organizace Dne zdraví. Výroční schůze schválila rovněž 
zprávu o hospodaření organizace, o členské základně a revizní zprávu. 
 
Lions Club Holešov Cecilie  
Dne 14. března 2008 se konala přípravná schůzka občanského sdružení Lions Club Holešov 
Cecilie, kterému byla v prosinci 2007 schválena registrace. Klub vznikl jako dobrovolný a 
iniciativní podporovatel záležitostí veřejného zájmu a hlubokých mravních zásad všech svých 
členů. Činnost klubu je zaměřena na veřejný prospěch, ochranu životního prostředí a 
dobročinnost. Jméno Cecilie bylo zvoleno jako jméno manželky majitele holešovského 
panství Marie Cecilie, rozené hraběnky z Trautmannsdorfu. Zkratka LIONS je tvořena 
začátečními písmeny slov "Liberty Intelligence Our Nations Safety"- volně přeloženo 
"Svoboda - Vzdělanost - jistota našich národů". Hnutí působí v celém světě. Organizace 
vznikla v červnu roku 1917 v USA. V současné době je celosvětová činnost klubů 
soustředěna především na prevenci a léčbu onemocnění zraku. Duší celého projektu je JUDr. 
Jarmila Pokorná, která činnost holešovského občanského sdružení iniciovala. 
V průběhu měsíce září 2008 byla uvedena do provozu občanská poradna při občanském 
sdružení Lions Club Holešov Cecilie,o.s. Tato bude poskytovat odborné sociální a základní 
právníporadnu. Fungovat bude na principu bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a 
diskrétnosti. 
V měsíci září 2008 byla zvolena prezidentkou klubu JUDr. Jarmila Pokorná a byly schváleny 
klubové stanovy. Ty mimo jiné uvádějí, že klub je zaměřen i na pomoc a podporu fyzickým 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Odborné sociální poradenství bude provozováno v 
kanceláři p. Ehrlicha v ulici Palackého v Holešově. (Sídlo České spořitelny) Občanské 
sdružení Lions Club Holešov Cecilie vyhlásilo akci na získání finančního obnosu pro 
zakoupení stimulačních prostředků pro zrakově postiženou čtyřletou holčičku, která žije se 
svými rodiči v regionu Holešovska. Z podnětu členek klubu vznikl kalendář "Třpyt podzimu", 
jehož autorka - členka Lions Clubu a známá osobnost holešovské kulturní scény Nelly Billová 
- ve spolupráci se seniorkami z Holešova nafotila jejich portréty, jež tvoří obsah kalendáře. 
Tento byl prodáván za cenu 199.-Kč pro postiženou holčičku.  
 
 
Klub českých turistů  Holešov 
Je zájmovou neziskovou organizací - v Holešově byl založen v r. 1910 a jeho činnost byla po 
2. světové válce obnovena v r.1957. Sdružuje kolem 120 členů. Akce: "Rusavskými kotáry na 
kole i pěšky", "Holešovská 50", besedy s cetovateli ,vycházky. Vedoucí Ing. František 
Hostaša. 
V  úterý 12. února 2008 proběhl klubový večer v Drive clubu s cestovatelem Josefem 
Kozákem. Beseda na téma Cesta na sever aneb jak se dá z Hostkovic na Hané dorazit na kole 
na Island a zpět. K dostání byla také kniha tohoto cestovatele "Z cest po světě". 
25. března 2008 beseda s cestovatelem Aloisem Janalíkem o vzdáleném poloostrově 
omývaným Ochotským a Beringovým mořem a Tichým oceánem. Alois Janalík bydlí v 
Žopích a je členem KČT v Holešově. 13.září 2008 ve spolupráci s Městským úřadem 
Holešov, TJ Sokol a firmou Jacom s.r.o. se uskutečnil již 39. ročník "Rusavskými kotáry na 
kole i pěšky" (dříve s názvem "Holešovská padesátka rusavskými kotáry"). V úterý 
4.1istopadu 2008 proběhl "Klubový večer s cestovatelem" Martinem Sti1lerem. Beseda 
proběhla na téma "Austrálií na kole VERTEC". 2.prosince 2008 proběhl "Klubový večer s 
cestovatelem" Janem Vlasákem. Další částí večera byla beseda "Kuba očima Honzy Vlasáka". 
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Kynologický klub Holešov 
Předseda klubu: Ladislav Martinec  
Výroční schůze proběhla 27.1edna 2008. Polovinu členské základny tvoří mládež. Během 
roku se vytvořila skupina těch, kteří chtějí své pejsky pouze umravnit, dále skupina, která se 
připravuje ke zkouškám základní ovladatelnosti. Další skupinou je mládež cvičící agility, což 
je příprava na závody ve zdokonalování parkúru různých překážek. Své místo na cvičáku má i 
služební výcvik. Dále se rozvíjí spolupráce se skupinou záchranářů z Kroměříže a jedna 
členka dokonce složila zkoušku z canisterapie, v rámci níž se používá pes pro léčení 
nemocných. Bylo odpracováno 550 brigádnických hodin na úpravě areálu. 
V sobotu 26. dubna 2008 proběhly v areálu Kynologického klubu zkoušky z výkonu základní 
ovladatelnosti psa (ZOP) a zkouška pracovní upotřebitelnosti l. stupně. V sobotu 10. května se 
zúčastnila členka klubu Vladimíra Juříčková se svými psy plemena border a kolie zkoušek v 
soutěži agility v jezdecké hale v Horce na Moravě. Umístili se na 2. a 6. místě. 
25. května 2008 se zúčastnil Kynologický klub Holešov neoficiálních závodů agility pro 
začátečníky a pokročilé v Blansku. Umístění v prvních desítkách (počet týmů 85). 
Kynologický klub se činí. Jednak má za sebou kompletní rekonstrukci kuchyně, sociálního 
zařízení, jedna si rozšířil členskou základnu, ta dnes čítá 70 členů. 
Vlastní činnost je rozdělena na služební výcvik, základní výcvik a agility, kterou provádí 
trenérka z Kroměříže Vladimíra Juříčková. 
Podařilo se navíc koupit i kompletní parkúr, takže je možnost pořádat i neoficiální závody.  
17. srpna 2008 uspořádána soutěž ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov 
v agility "O pohár místostarosty města Holešova - l. ročník Holešovského hopsání". 
Zúčastnilo se rekordních 65 závodních týmů. Hlavní cenu si odvezla Alena Frankovičová z 
Přerova. Z Holešova bodovali Radka Francová, Kristýna Bránková, Michaela Gažová, 
Kamila Sadilková, Jana Sucháčková, Zdeněk Charvát, Dominik Bránka a Barbora Juříčková. 
Celkem 21 účastníků z Holešova, Vlkoše, Chomutova, Zlína či Přerova soutěžilo na závodech 
jubilejního 30. ročníku O štít města Holešova, který proběhl v sobotu l3. září v areálu 
Kynologického kubu Holešov. V kategorii ZOP soutěžilo patnáct účastníků, z nichž vyhrála 
Jana Zapletalová z Holešova (pes Ben), jako druhý skončil další Holešovan Dominik Bránka 
(pes Molly) a Pavel Bránka skončil na třetím místě. 
V sobotu 4. října 2008 v areálu Kynologického klubu Holešov se uskutečnilo setkání 
bývalých a dlouholetých členů k 50. výročí Kynologického klubu Holešov. 
 
 
Moravský rybářský svaz  - místní organizace Holešov 
Je nezisková společenská organizace. Předseda Michal Vlkolenszki, místopředseda RNDr. 
Miroslav Dědič. Svaz má 442 členů, z nichž je 311 občanů města Holešova, 48 dětí ve věku 
od 8 do 18 let navštěvuje rybářský kroužek, který spolupracuje s DUHOU a má 30letou 
tradici. 
Místní organizace uspořádala dne 17. května 2008 tradiční rybářské závody v areálu rybníčky, 
které se konaly pod patronací starosty města. Rybářská organizace se dohodla s městem a 
Městským kulturním střediskem, že se bude starat nejen o zámecké rybníky, ale také o náhon 
vedoucí do těchto z říčky Rusavy do těchto rybníků. Jablkem sváru se však stal fakt, že 
v zámeckých rybnících je málo vody, což je podle některých kritiků důsledkem špatné péče o 
zámecký náhon.   
 
 
Český zahrádkářský svaz Holešov 
V průběhu roku zahrádkáři pořádají celou řadu akcí nejen pro své členy, ale i pro veřejnost. 
Jedná se o přednáškovou činnost, zajímavé zájezdy, výstavy či soutěže pro školní mládež.  
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Nedílnou součástí hospodářské činnosti zahrádkářů je i pronájem areálu k různým činnostem. 
Vedle pravidelných nájemníků má organizace příjem i z moštárny a varny ovoce. Pravidelně 
je pronajímána i společenská místnost. Kromě spolkových akcí také pro účely prodejních akcí 
i soukromých oslav.   
Zahrádkářské akce v roce 2008 
- 6. dubna uspořádali přednášku na téma „Nové druhy jahod, jejich pěstování a ochrana“. 
- 25. dubna proběhlo v areálu okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. 
- 2. srpna v areálu se uskutečnilo společenské setkání zástupců územního sdružení Kroměříž 
se slovenskými zahrádkáři z Lužianek u Nitry.  
- 16. srpna se konal zájezd do ovocného sadu v Jarohněvicích. 
- 4. až 6. října zahrádkáři pořádali pravidelnou výstavu ovoce, zeleniny a květin 
- 9. října se konal zájezd na podzimní výstavu a zahrádkářské trhy Flora Olomouc  
Investiční akce 
K pravidelným činnostem patří také údržba a opravy areálu na Dlažánkách. V červenci 
loňského roku vyměnila firma Macek Kroměříž ve společenském sále areálu další tři okna za 
plastová, a to včetně výměny parapetů. V poschodí společenských místností tak zbývají 
vyměnit ještě tři okna. Holešovská firma Prima zase opravila rampu u skladu, přes kterou 
zatékalo do sklepa. Třetí důležitou investiční akcí loňského roku provedenou 
v zahrádkářském areálu bylo natření plechové střechy nad hlavní budovou. Členové a členky 
zahrádkářského svazu se podíleli i na dalších drobných pracích v areálu.    
Členská základna 
ZO ČZS v Holešově měla k 31.12. 2008 116 členů, z toho je 97 členů platících členské 
příspěvky a 19 nad 80 let, kteří již příspěvky platit nemusí. V průběhu roku byli přijati tři noví 
členové, 7 zahrádkářů naopak koncem roku oznámilo ukončení činnosti. Velkou ztrátou pro 
holešovské zahrádkáře bylo úmrtí dlouholeté členky výboru Anežky Kurejové. 
V průběhu loňského roku došlo také ke změně předsedy organizace. Nově byl zvolen 
Ladislav Vyňuchal do výboru byla kooptována přítelkyně Čablová.  
 
Český svaz včelařů- základní organizace Holešov a okolí 
Přes dramatický úbytek včelstev a včelařů v Evropě je tento velmi užitečný koníček v regionu 
Holešovska i nadále značně rozšířen. Ze statistických čísel vyplynulo, že v roce 2008 
organizace eviduje 137 včelařů, kteří ošetřují 1 198 včelstev. V průběhu roku ukončilo 
členství 8 včelařů, přijato bylo 7 nových členů. Věkový průměr členské základny nadále 
zůstává na hranici 62 let. Nejstarším včelařem je Eduard Pravda z Hulína, kterému bude 21. 
března 94 let.  V regionu se meziročně snížil počet včelstev o 54. Nejvíce včelstev je 
v Holešově, Roštění a Prusinovicích, absolutně nejvíce včelařů pak bydlí v Prusinovicích. 
Včelaři z regionu vyprodukovali za rok 2008 celkem 21 800 kilogramů medu. Holešovští 
včelaři se pravidelně snaží prezentovat svoji činnost i veřejnosti. Na podzim proto opět 
uspořádali pro občany Holešova a okolí Medový den v kině Svět, na 3. základní škole 
v Holešově pak připravili přednášku pro žáky čtvrtých a pátých tříd.    
Nově přijatí členové ZO Českého svazu včelařů v Holešově 
Norbert Majkrič, Bořenovice, Josef Barbořík, František Solař a Pavel Kubica z Holešova, 
Marek Bečka z Prusinovic, Jindřich Macháček z Přílep a Petr Navrátil z Dobrotic.  
Přehled obcí s největším počtem včelstev 
                     včelstva  včelaři  
Holešov           141        19  
Roštění            124         6     
Prusinovice     113        21 
Kostelec            97        10 
Pravčice            98          8 
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Žeranovice        98          9 
Kurovice           65          6 
Jankovice          56          4 
Pacetluky          52          5 
 
 
Chovatelé drobného zvířectva: Český svaz chovatelů Holešov 
Předseda: Dušan Labuda 
Pětadvacetileté období budování chovatelského areálu v Holešově na Plačkově hodnotili 
chovatelé na své výroční schůzi v květnu 2008. Chovatelé před 25 lety postavili výstavní halu 
s kapacitou pro 600 kusů zvířat, kde se konají každoročně v říjnu výstavy. Největším 
problémem, který dnes holešovské chovatele trápí, jsou nevyřešené pozemky. Letošní výroční 
schůze byla volební. Přítomní členové jednohlasně zvolili za předsedu Dušana Labudu, který 
vede holešovskou základnu již 32 let. Jednatelem a pokladníkem byl zvolen Antonín Ryška, 
vedoucím odboru holubů Miroslav Leflér, odboru králíků Josef Papež a drůbeže František 
Foukal. Hospodářem se stal Alois Kašpar. Členy výboru jsou Jaroslav Nedbal a Jan Janoch. 
Předsedou revizní komise Milan Fridrich a Miroslav Logaj. Práci s mládeží pak mají na 
starosti Dušan Labuda a Pavel Šustek. Rok 2009 bude slavnostní, neboť členové si 
připomenou 105. výročí založení spolku v Holešově. Členové výboru rovněž poděkovali za 
dlouholetou práci Jaroslavu Halaškovi a předali mu malou pozornost k 80. narozeninám. 
Ve dnech 11. a l2. října proběhla výstava králíků, okrasných holubů a drůbeže na Plačkově. 
Na holešovskou výstavu se přijeli podívat chovatelé z družební organizace Nitra-Slažany. 
Hosté ze Slovenska si prohlédli také Holešov. 
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. 
 
Aeroklub Holešov 
Sezóna 2008 byla pro Aeroklub Holešov na holešovském letišti prakticky poslední. Na jaře 
2009 totiž čekal holešovské letiště definitivní konec. A tak tradiční zavírání nebe, které se 
konalo 6. 12. 2008 společně s další mimořádnou členskou schůzí bylo opravdu poslední. 
Stejně jako Silvestr 2008. V průběhu roku se piloti aeroklubu účastnili celé řady závodů.  
Například v Příbrami, Šumperku, Dvoře Králové, ale také ve slovenské Prievidzi či Pribině. 
Opět se povedlo uspořádat akrobatické závody Zlin Cup 2008 "Memoriál Libora Bažanta", 
který se koná na počest pilota, který tragicky zahynul. Soutěž se konala 12. až 14. 9. 2008, 
což bylo o dva týdny dříve než v minulých letech. Nebylo  sice nejtepleji, ale počasí bylo 
velmi dobré. Svítilo sluníčko a i když foukal silný vítr, pro soutěžení to bylo vyhovující. Hůř 
na tom byli chudáci rozhodčí, kteří v těchto větrných dvou dnech seděli v poli mezi 
Zahnašovicemi a Martinicemi na jižním okraji boxu.  
 
Letecký modelářský klub Čmelák Holešov: předseda klubu 
předseda klubu Ing. Vladimír Zichá ček  Klub má 39 členů.  
Velké hromady stavební suti ve vstupním prostoru letiště, zatažená obloha, občasný déšť a 
lehký nádech nostalgie tvořily kulisu zahájení jedenáctému ročníku Čmelák model show, 
který se uskutečni l0. srpna. Modelářská show na letišti se nejspíše letos uskutečnila 
naposledy. Podle oficiálních informací ze Zlínského kraje, který je majitelem vznikající 
průmyslové zóny, by mělo být do konce roku 2008 holešovské letiště zrušeno. A vedle 
aeroklubu přijdou o svoji domovskou plochu také modeláři z Holešova. Při zahajovacím 
nástupu proto organizátoři darovali každému ze zúčastněných modelářů igelitový pytlík s 
vysvět1ením, aby si do něj na památku nabrali kousek hlíny z holešovské letištní plochy. 
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O zachování modelářského klubu stojí i holešovská radnice. Starosta města Zdeněk Janalík 
uvedl, že pomohou hledat náhradní prostory. 
 
Letiště Holešov  
Veřejné vnitrostátní letiště v Holešově má nyní jiné parametry. V souvislosti s postupující 
výstavbou technické a dopravní infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov došlo ke 
zmenšení jeho rozměrů. Letiště mohlo v minulosti přijímat i dopravní letadla, v posledních 
přibližně 20 letech ho ale využívali především piloti aeroklubu. Pro jejich činnost jsou tak 
parametry letiště dostačující i nyní. Definitivně provoz letiště skončí v březnu roku 2009. 
Veřejné vnitrostátní letiště vzniklo v Holešově na konci 50 let minulého století a provozovaly 
ho Československé aerolinie. Jeho dráhy umožňovaly provoz i větších dopravních letadel. 
V roce 2005 koupil areál letiště i s licencí k jeho provozu Zlínský kraj. Subjekty, které letiště 
nyní využívají, obdrží finanční kompenzanci. Krajské zastupitelstvo schválilo 26,9 milionů 
korun pro občanské sdružení Aeroklub Holešov a dalších sedm milionů korun pro společnost 
Air- Tech, která zajišťuje letecký servis. 
 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů Holešov (SDH) 
Vlajkovou lodí dobrovolných hasičů z Holešova byla i v roce 2008 zásahová jednotka, která 
vyjíždí společně s profesionálními hasiči ze stanoviště na Bořenovské ulici. V počtu výjezdů 
dobrovolných hasičů v roce 2008 skončila v rámci Zlínského kraje s 82 zásahy na druhém 
místě za hasiči z Rožnova pod Radhoštěm. Členové zásahové jednotky se střídají 
v pohotovosti, takže v případě poplachu musí být do několika minut na základně a vyrazit 
k zásahu. Jsou unikátní tím, že tuto práci dělají zdarma. Zatímco vedení hasičského sboru má 
za to, že by měli být za tuto práci honorováni, vedení města, které činnost jednotky financuje, 
zastávalo názor, že by měla být v Holešově posílena profesionální jednotka hasičů, a to 
jednak v souvislostí s výstavbou průmyslové zóny a jednak s plánovanou stavbou rychlostní 
komunikace R 49 z Hulína do Fryštáku. Některé zásahy, kterých se členové sboru účastnili, 
najdete v části zajímavosti.  
Samotný sbor dobrovolných hasičů v Holešově zaznamenal k 1. 8. 2008 citelný pokles stavu 
členské základny. Na valné hromadě v roce 2007 a následně po ní se rozhodlo dobrovolně, 
především z důvodu vzájemných názorových a mezilidských neshod opustit řady sboru 
osmnáct členů.  
V průběhu roku se však postupně začala členská základnu opět navyšovat, a to nejen o 
dospělé členy, ale také o mladé hasiče. K 29. 11. 2008 měl sbor zaregistrováno celkem 
dvaadevadesát členů, což byl pokles ve srovnání s rokem 2007 o třináct. Z tohoto počtu je 
čtyřiatřicet mladých hasičů ve věku do osmnácti let, to je sedmatřicet procent členské 
základny. Věkový průměr sboru včetně mladých hasičů je osmadvacet let. Nejstarší členka 
sboru je Marie Adámková, která oslavila devětaosmdesáté narozeniny, nejmladší člen má šest 
let. 
Členové sboru se v roce 2008 pochopitelně účastnili i řady soutěží v požárním sportu. 
V květnu například pořádali soutěž „O pohár starosty Holešova“, kde domácí skončili na 5. 
místě. Aktivní jsou rovněž mladí hasiči, kteří se v průběhu roků účastnili pod vedením Petry 
Sivkové řady soutěží i dalších akcí. 26. dubna se v Holešově uskutečnila také návštěva 
družebního sboru z Topolčianek.  
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Klub vojenských výsadkových veteránů Holešov 
Předseda Jaroslav Bílek.  
V roce 2008 začal intenzivně pracovat Klub vojenských výsadkových veteránů Holešov. Jeho 
členy byli především bývalí příslušníci 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který byl 
dislokován v holešovských kasárnách v letech 1961 až 1969. Za své protiokupační postoje 
v roce 1968 byl tento pluk v roce 1969 zrušen a jeho příslušníci byli buď nuceni odejít 
z armády nebo byli převeleni do jiných útvarů.  
V srpnu 2008 uspořádal tento klub slavnostní odhalení pamětní desky 7. výsadkovému pluku 
na vstupní budově do prostoru policejní školy. Stalo se tak u příležitosti 40. výročí okupace 
Československa vojsky Varšavské smlouvy. Zároveň město Holešov vydalo brožurku autora 
Františka Sovadiny s názvem „Osmašedesátý“, která mapuje činnost 7. výsadkového pluku 
nejen v krizových srpnových dnech roku 1968.  Činnost pluku v roce 1968 zaujala i řadu 
sdělovacích prostředků. Reportáže o něm vyšly v průběhu roku 2008 opakovaně v České 
televizi, MFDnes, Právu a jinde. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Základní škola v Holešově oslavila v roce 2008 120 let od svého založení. 
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VII. Školství 
 
 

1. Městské školské příspěvkové organizace 
 
Zápis dětí do základních škol  
V pátek 8. 2. 2008 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 63), 
z toho poprvé u zápisu bylo 51 dětí (loni 47) a po loňském odkladu přišlo 12 dětí (loni 16). 
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625) - k zápisu přišlo celkem 29 dětí (loni 20), 
z toho poprvé u zápisu bylo 22 dětí (loni 14) a po loňském odkladu přišlo 7 dětí (loni 6). 
3. Základní škola Holešov (Družby 329) - k zápisu přišlo celkem 69 dětí (loni 69), z toho 
poprvé u zápisu bylo 53 dětí (loni 52) a po odkladu přišlo 16 dětí (loni 17). 
 
K zápisu letos tedy přišlo o 9 dětí více než v roce 2007!  
 
 
Počty žáků v základních školách 
Do prvních tříd od září nakonec nastoupilo do 1. ZŠ 47 dětí (loni 52), do 2. ZŠ 20 dětí (loni 
13) a do 3. ZŠ 53 dětí (loni 57), z toho bylo 9 ve speciální třídě pro děti s vadami řeči. 
Od roku 1997 stále klesá počet žáků v holešovských základních školách. V roce 2008 to bylo 
1288, v roce 2007 to bylo 1339, v roce 2006 to bylo 1384, v roce 2005 ještě 1420. V roce 
2008 nejvíce klesl počet žáků oproti roku 2007 na 1. ZŠ, a to z 595 na 571, na 3. ZŠ z 509 na 
492 a na 2. ZŠ z 235 na 225. Ani jedna škola tedy nezaznamenala nárůst (v roce 2007 a 2006 
se nárůst realizoval na 3. ZŠ. 
 
 
Ocenění učitelům 
V rámci slavnostního programu udělilo M ěsto Holešov v úterý 1. dubna na jevišti v kinosále 
ocenění osmi učitelům, a to za celoživotní, dlouholetou a příkladnou práci ve školství. 
Zatímco za celoživotní práci byla oceněna Vlasta Macešková (1. ZŠ), pamětní list za 
dlouholetou činnost si odnesly Ludmila Štaudnerová (2. ZŠ), Helena Stoklasová (1. ZŠ) a 
Dagmar Imramovská (1. ZŠ). Pamětní listy za příkladnou práci si odnesli Jitka Dvořáková (2. 
ZŠ), Ivo Junášek (3. ZŠ), Lenka Antonová (3. ZŠ) a Jana Sovadníková (3. ZŠ). 
Předání pamětních listů se zúčastnili starosta Zdeněk Janalík, místostarosta Rudolf Seifert, 
vedoucí odboru školství a kultury Petr Chvátal i ředitelky všech škol. 
 
 
 

1. Základní škola Holešov – ředitelka Mgr. Jarmila Růžičková 
 
Oslava výročí 
Nejdůležitější akcí roku 2008 na 1. základní škole byla oslava sto dvacátého výročí od 
založení školy. První část oslav se uskutečnila ve čtvrtek 16. října odpoledne ve sportovní 
hale. Školní akademie se zúčastnily stovky hostů, včetně představitelů města. V rámci 
kulturního vystoupení se uvedli žáci školy, nechyběl ani populární soubor Banana Vox.  



68 

Po skončení akademie následovalo společenské setkání, které se protáhlo dlouho do noci. 
V průběhu oslav školu navštívily stovky bývalých i současných pedagogů i žáků. Akce 
k připomenutí výročí školy pokračovaly i v pátek 17. a v sobotu 18. října. Pro zájemce o 
historii i současnost tohoto vzdělávacího ústavu byly v rámci dne otevřených dveří na 
chodbách a v dalších prostorách vystaveny spousty historických fotografií a dalších 
dokumentů. Řada návštěvníků našla mezi dětmi na starých fotografiích sebe nebo své 
příbuzné a známé. V pátek dopoledne se mohli hosté podívat i přímo do tříd na vyučování.  
V atriu školy vystavovala své kresby také bývalá pedagožka školy Jaroslava Koudeláková, 
která v té době studovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Univerzitu třetího věku u 
akademického malíře Bořka Zemana.  
Publikace k výročí 
U příležitosti oslav výročí školy byla rovněž vydána publikace mapující vývoj tohoto ústavu 
od jeho založení až po současnost. Brožurka je uvedena ohlédnutím ředitelky Jarmily 
Růžičkové a dále je postavena zejména na vzpomínkách bývalých významných pedagogů 
školy. Je doplněna bohatou fotodokumentací a přehledem významných úspěchů žáků i 
některými slohovými pracemi současných studentů.             
Historie školy 
V roce 1863 vzniká v Holešově čtyřtřídní farní škola, v níž se vyučovalo celkem v pěti 
odděleních. Škola byla umístěna naproti kostela na náměstí. V čele školy stáli ředitelé Jan 
Woska (1872-1878) a Jan Rozsypálek (1878-1896). 
Vzhledem k tomu, že město se rozrůstalo, dětí přibývalo, škola nestačila. Za správy Jana 
Rozsypálka byl proto 2. června 1888 slavnostně položen základní kámen ke stavbě nové 
obecné a měšťanské školy (dnešní l. základní škola). Stavbu provedl stavitel Antonín Fišer a 
dne 15. 9. 1889 byla škola předána svému účelu. 
Škola byla rozdělena v roce 1907. V jedné polovině se učily dívky a ve druhé chlapci. Proto 
měla a má v průčelí dva vchody. Dělící zeď byla zrušena až za ředitele Bohumila Svačiny. 
Žáci byli převážně z Holešova a nejbližšího okolí. Za dvacet let nestačila a bylo přikročeno ke 
stavbě nové školy pro vzdělávání dívek, která byla otevřena v roce 1911. Na I. ZŠ pracovali 
ředitelé: Jan Rozsypálek, František Štěpán, Adolf Fiala, Václav Stratil, Stanislav Luňáček, 
Bohumil Hanák, Bohumil Svačina, Rudolf Jadrníček, Augustin Konečný, Josef Hostaša, 
František Hadravský, Karel Vosyka, František Stavěníček, Vojtěch Bureš, Libuše 
Kunovjánková, Jaroslav Kubeša (+ 2008), Oldřich Bránecký, František Houserek, Jan Polách 
(+2008), Vlastimil Lochman, Alois Olivík. 
V roce 1914 byly v prostorách obou škol umístěny rozsáhlé expozice velkolepé 
Hanáckovalašské výstavy. Během poválečných let škola a celé školství prošlo několika 
změnami školské soustavy. Od roku 1958 dochází v budově a jejím zařízení k řadě oprav. 
Jsou vybudovány nové šatny, byly zřízeny pracovny fyziky, chemie a nová dílna. V letech 
1972-73 proběhla generální oprava. Od poloviny 80. let je modernizován školní pozemek a je 
vybudováno nové školní hřiště. 
O významu školy a skvělé práci pedagogů svědčí i skutečnost, že jejími lavicemi prošla řada 
slavných osobností, známých i ve světě. Z nich jmenujme alespoň historičku, profesorku 
Masarykovy univerzity v Brně Dr. Vlastu Fialovou, která objevila tiskárnu v Kralicích na 
Moravě, kde byla vytištěna u nás poprvé bible, dnes známá pod názvem Bible kralická, 
hudebního historika Dr. Mirko Očadlíka, který se zabýval především dílem Bedřicha 
Smetany, či sochaře Vladimíra Kýna, autora busty Jiřího Wolkera, stojící před Gymnáziem L. 
Jaroše. Dále uznávaný toxikolog prof. Zdeněk Bardoděj, herec a spisovatel Jiří Zapletal a řada 
dalších. 
Velkými změnami prošel i celkový vzhled školy. l. července 1994 byl slavnostně položen 
základní kámen pro přístavbu dvacetitřídního křídla školy a sportovní haly. 5. října 1995 byla 
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nová část školy slavnostně otevřena, aby sloužila k vyučování žáků 2. stupně, původní budova 
tak byla zcela uvolněna učitelům a žákům l. stupně. 
Žádná informace o dnešní škole by nebyla úplná bez zmínky o chlapeckém pěveckém sboru 
řízeném dnes již zemřelým učitelem Janem Joklem.( Joklovi zpěváčci). Založen byl koncem 
40. let. Sbor byl úspěšný i v celostátních soutěžích, zpívali také v rozhlase. Od září 1997 se 
stala součástí školy také nově zřízena školní družina. 
Další akce školy 
Žáci I. Základní školy secvičili komponovaný hudebně - divadelní program s pohádkovou 
tematikou, kterým ve středu 20. února 2008 v sále kina Svět pobavili obecenstvo. Hru 
nacvičili pod vedení učitelky Moniky Vyhlídalové. Celkem ve třech vstupních blocích v 
průběhu celého dne uvedli nově nastudovanou pohádku Mrazík, po níž vzápětí následovalo 
pásmo písňových melodií ze známých českých pohádkových filmů v podání dětského 
vokálního ansámblu Banana Vox. 
V pondělí 9. června 2008 proběhla protestní stávka pracovníků školství. Stejná akce se konala 
v tomto školním roce již jednou, a to 4. prosince 2007. Tehdy se naprostá většina 
zaměstnanců I. ZŠ Holešov stávky aktivně zúčastnila a dveře školy zůstaly zavřené pro žáky. 
Tentokrát se do stávky pracovníci nezapojili, přesto své požadavky a stávkující plně podpořili 
veřejným prohlášením. Byly podány 3 projekty: "Kamarádství se rodí z poznání"- obdrženo 
40 000 Kč, "Etnická kultura a folklór v podání dětí" - obdrženo 20 000 Kč,  "Rozvoj tvůrčího 
myšlení žáků pomocí informačních technologií"- 3.638 975 Kč. 
V budově 1. Základní školy Holešov se uskutečnil 25. a 26.1istopadu 2008 program lidových 
řemesel a vánočního vyrábění. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky různých technik, 
drátkování, řezbářských prací, vyřezávání, malba na textil, zdobení perníků, keramiky, ukázka 
práce z kukuřičného šustí, slámy, proutí a květinové aranžmá. Možnost koupě a výroby 
drobných vánočních dárků. 
Opravený vchod 
Druhou velkou akcí roku 2008 v první základní škole byla rekonstrukce vchodu do staré 
budovy. Finance na rekonstrukci byly získány poslancem Josefem Smýkalem – členem 
školské rady a starostou a senátorem Zdeňkem Janalíkem ze státních dotací na podzim roku 
2007. 
Práce začaly v prosinci 2007 odstraněním zpuchřelé, vlhké a plesnivé omítky, poté bylo 
instalováno zařízení Hydropol na vysušení prostoru. Zhruba za dva měsíce se zdi jeho 
působením vysušily natolik, že oprava mohla dále pokračovat. Původní návrh ing. arch. 
Habarty, což byla štuková omítka v celém vstupu, byl nahrazen obložením stěn v dolní části 
vstupu leštěným mramorem. Stejný kámen byl použit jako nová  dlažba s vkládanou leštěnou 
žulou. Žulou byly obloženy i schody. Při rekonstrukci byly vyměněny venkovní i vnitřní 
dveře za nové dřevěné, zděné zábradlí bylo zbouráno a nahrazeno kovovým, byla 
namontována nová světla. U vstupních dveří bylo instalováno nové otevírací zařízení 
s čipovým ovládáním. Rekonstrukce vchodu stála přibližně dva miliony korun. 
Při rekonstrukci byl učiněn pozoruhodný objev. Na zadní straně pamětní desky z roku 1918, 
která byla umístěna donedávna na levé straně vstupního prostoru, čekalo řemeslníky, kteří 
desku vybourali, překvapení v podobě vytesaného nápisu tohoto znění: Památce 
čtyřicetiletého slavného panování Jeho Apošt.Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. 
věnováno od města Holešova roku 1888. Právě jméno Františka Josefa 1. zřejmě způsobilo, 
že v roce 1918, tedy v roce vzniku Československé republiky, byla deska vybourána a její rub 
byl využit pro zvěčnění aktuálnějších historických údajů. Přesné znění textu není zatím 
dostupné, smysl je však takovýto: Na památku vzniku Československé republiky, kdy na této 
škole učili tito učitelé..několik jmen. " a dále dva jmenovaní byli na vojně..je zde uvedeno 
rovněž jméno zakladatele ČSR T.G.Masaryka. Při rekonstrukci byl pak vzat na milost i císař 
František Josef I. a pamětní deska je opět viditelná z lícové strany. Současně byla deska 
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přemístěna na pravou stranu vstupu. Pro změnu tak zmizel z očí pamětní nápis z roku 1918. Je 
to škoda, neboť kromě památky spojené se vznikem ČSR jsou zde uvedena i jména tehdejších 
pedagogů. Aby tato památka nebyla zapomenuta, je ředitelka školy Jarmila Růžičková, 
ochotna zadat zhotovení kopie pamětní desky z roku 1918. 
Oprava vstupu do staré budovy  stála zhruba 2 300 000 Kč. Dále došlo k opravě  vodovodu v 
prostorách šaten ve staré budově (cca 112 742 Kč), opravě vodovodních stupaček z dílny 
školníka do l. patra staré budovy (cca 25 000 Kč). Opravená byla i elektroinstalace ve 2 
třídách staré budovy a snížen strop (300 000 Kč). 
Ke dni 23.9.2008 celkem 571 žáků. 
 
 
 

2. Základní škola Holešov – ředitelka Mgr. Drahomíra Konvalinková 
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Rudolf Fuksa - od 3.2.2003 do července 2008 
V první polovině roku 2008 zřídili ve škole jednu zcela novou počítačovou učebnu a 
dokončili rovněž rekonstrukci druhé počítačové učebny. Žáci tak měli k dispozici v každé 
učebně čtrnáct počítačů, k výbavě patří i projektor a ozvučení. Součástí moderní  
komunikační technologie bylo rovněž nonstop připojení na internetovou síť, školní intranet a 
e-mailové služby. K prezentaci školy patřily i webové stránky s širokou škálou informací. 
K vybavení počítačů patří i široká škála výukových programů. Výuku informatiky nabízela 
škola od 6. ročníku jako jeden z volitelných předmětů a navíc ji měla zařazenu společně se 
sportovními aktivitami i v nabídce nepovinných předmětů.  
Odloučené pracoviště:  Školní družina, nám. Dr. E. Beneše 58. Kapacita žáků – 470. Školní 
družina 50 žáků. Školní rok 2007/08 : l. stupeň 5 tříd ( 101 žáků), 2.stupeň 8 tříd (134 žáků) 
Školská rada: zřízena dne 27.6.2005. V tomto školním roce byla také spolupráce se 
zahraničními školami: Turčianské Teplice na Slovensku, tematický zájezd do Londýna, 
ozdravný pobyt Itálie Missano. 
Celkem učeben : 19, z toho odborných 9, školní družina 2. 20. června 2008 proběhla inspekce 
- Zlínský inspektorát: zřizovatelem 2.ZŠ je město Holešov. Škola v době inspekce vzdělávala 
235 žáků ve 13 třídách, indetifikovala 13 žáků se speciálními vzdělávacími programy. Z nich 
byl jeden žák s těžkým tělesným postižením. Na škole působilo 19 pedagogických 
pracovníků. 16 pracovníků splňovalo kvalifikační předpoklady. Celá budova byla upravena 
pro bezbariérový přístup,byl přistaven i výtah. 
Počet žáků: l.stupeň - 101 žáků, 2.stupeň – 124. Celkem: 225 žáků 
 
 
 

3. Základní škola Holešov - ředitelka Mgr. Alena Grygerová 
 
Ve školním roce 2008/09 zasedlo do školních lavic 496 žáků, kteří jsou rozděleni do 23 tříd. 
Ve školní družině jsou v provozu 3 oddělení s 90 zapsanými žáky l. stupně. Výuku zajišťuje 
37 pedagogických pracovníků, 2 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky školní družiny. Na 
provozu školy a školní jídelny se podílí 20 správních zaměstnanců, z toho 11 pracovnic ve 
školní jídelně. Žáci školy jsou vzdělávání podle vzdělávacího programu" Základní škola". 
Byla také otevřena popáté v 1. ročníku speciální třída pro žáky s vadami řeči. 
Vzhledem k tomu, že velké investiční akce se ve škole uskutečnily v minulých letech, rok 
2008 byl ve znamení drobných zlepšování interiéru školy, ale samozřejmě i dalších aktivit. 
V závěru školního roku 2007/2008 například podepsali zástupci školy Memorandum o 
spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách (Úřadem vlády ČR) 
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a 3. Základní školou v Holešově. Tímto podpisem se škola stala členem Lokálního 
partnerství. V rámci tohoto partnerství se zaměřila na další spolupráci při vzdělávání žáků 
romského etnika. 
Dne 29.8.2008 otevřeli ve škole novou počítačovou učebnu. Byla vybavena celkem  
17 výkonnými počítači, LCD panely, laserovou tiskárnou a projektorem. Nová učebna 
umožnila zkvalitnění výuky informatiky a rozšíření multimediální a interaktivní výuky všech 
předmětů. 
Součástí oslav 650 let obce Všetuly a 120 let od otevření budovy školy ve Všetulích byl ve 
škole uspořádán Den otevřených dveří. Do školy zavítalo během sobotního dne téměř 
150 návštěvníků, kteří nešetřili pochvalnými slovy nad moderním vybavením školy a 
především velmi pěknou výzdobou prostor školy. Návštěvníci obdivovali výtvarné a 
keramické práce žáků, vyzdobené třídy a vybavení odborných pracoven. Na prezentaci školy 
se úspěšně podíleli žáci 2. stupně, kteří po celý den návštěvy provázeli. Ředitelkou nadále 
zůstávala Alena Grygerová. 
V pátek 11. dubna 2008 se dětské pěvecké sbory "Plamínek" a "Hallaballa" zúčastnily 
krajského kola celostátní přehlídky školních pěveckých sborů v Uherském Hradišti. Oba 
sbory pod vedením učitelek Gabriely Kovářové, Lenky Hýžové a Veroniky Svobodové 
dosáhly výborných výsledků. DPS "Plamínek 1.místo "Zlaté pásmo",DPS "Hallaballa" 
2.místo"Stříbrné pásmo". Ve školním roce 2007-2008 dosáhli žáci pod vedením svých učitelů 
velmi dobrých výsledků v pěveckých soutěžích, recitační soutěži, konverzační soutěži v 
jazyce německém,ve sportovních soutěžích ve florbalu a fotbalu. V pěveckých sborech 
l.místo "Zlaté pásmo" a žáci 2.stupně - 2.místo – „Stříbrné pásmo“. Plamínek zpíval také 4. 
října u příležitosti oslav otevření všetulské školy a 11. prosince na tradičním Vánočním 
koncertě.  
                                                                                 
Mateřské školy 
V průběhu roku 2008 se uskutečnila investice do celkového snížení energetické náročnosti 
budov mateřských škol na území města a jeho místních částí. Zastupitelstvo proto vyčlenilo 
milion korun pro každou školku na výměnu oken. Současně se chystá společný projekt pro 
budovy všech mateřských školek v Holešově i osadách a také pro budovu SVČ TYMY ve 
Všetulích pro získání peněz z evropských fondů, z nichž by byly financovány zateplení 
objektů, dokončení výměny oken a dveří a další úpravy vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti. „Jestliže s tímto projektem uspějeme, vložíme v příštím roce peníze města jako 
spoluúčast do tohoto projektu. Nebudeme-li při získání dotace úspěšní, budeme v zateplování 
budov pokračovat postupně tak, aby byly mateřské školy po této stránce připraveny na 
očekávanou větší poptávku po jejích službách,“ uvedl starosta města.  
 
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636 
Ředitelka:  Mgr. Jaroslava Turoňová 
Ve školním roce 2008/2009 je zapsaných dětí celkem 56. Od 1. 1. 2003 má škola právní 
subjektivitu a má odloučené pracoviště: Žopy 177. Pro školní rok 2008/2009 je otevřena jedna 
třída a počet zapsaných dětí je 20. 
 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392 
Ředitelka:  Mgr. Alena Kotoučková 
 
Ve školním roce 2008/2009 jsou otevřeny čtyři třídy a počet zapsaných dětí je 112. Mateřská 
škola má k dispozici vlastní kuchyň i s jídelnou. Kapacita kuchyně je 200 vařených jídel 
denně. Budova byla postavena v roce 1972. Má k dispozici krásný zahradní areál o celkové 
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rozloze 6400 m2. Od 1. 1. 2003 má právní subjektivitu a má odloučené pracoviště Dobrotice. 
Ve školním roce 2008/2009 je otevřena jedna třída a počet zapsaných dětí je 28. 
 
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190 
Ředitelka: Mgr. Lenka Pacíková 
Mateřská škola se nachází v sídlištní oblasti. Kapacitně je největší mateřskou školou 
v Holešově. Má vlastní kuchyň s jídelnou. Ve školním roce 2008/2009 je otevřeno šest tříd a 
počet zapsaných dětí je 158. Mateřská škola má svou vlastní kuchyň i s jídelnou. Kapacita 
kuchyně je 500 vařených jídel denně. Tato mateřská škola má zřízenou i speciální třídu, do 
které jsou zařazovány děti, které mají především problémy se správnou výslovností. Od 1. 1. 
2003 má škola právní subjektivitu a odloučené pracoviště: Tučapy 71. Ve školním roce 
2008/2009 byla zřízena jedna třída a počet zapsaných dětí je 19.  
 
Středisko volného času Všetuly – TYMY 
Ředitelka:  Mgr. Jarmila Vaclachová. V sobotu 19. 1edna 2008 se uskutečnila v sále SVČ 
TYMY již pátá Sousedská veselice. Kromě "sousedů" Všetuláků se přišli pobavit také lidé z 
Holešova a okolí. Sousedskou veselicí byly zahájeny oslavy 120. výročí založení Základní 
školy ve Všetulích. V soboru 26.1edna se uskutečnil tradiční karneval, tentokrát v duchu 
starého Řecka. Nechyběl kouzelník a bohatá tombola. 
V pátek 15. února 2008 se uskutečnila beseda na téma  0 životě a díle Oldřicha Vyhlídala. 
Pořad připravila Eva Miláčková z Prahy, která často jezdila do Všetul a navštěvovala také 
zdejší školu. Akce se konala v rámci oslav školy ve Všetulích. Oldřich Vyhlídal, básník a 
překladatel byl všetulský rodák. 
Nové sociální zařízení otevřeli začátkem roku v přízemí Střediska volného času TYMY. 
Rekonstrukce byla započata díky mimořádné dotaci města. Výběrové řízení vyhrála firma 
Vodo-topo  Konečný.  Rovněž  byla vybudován bezbariérová toaleta. 
Dne 14. 3. 2008 proběhla beseda s badatelem a členem Vlastivědného kroužku v Holešově 
Arnoštem Pospíšilem na téma" Mlýny a mlynáři" Beseda se konala v rámci 120. výročí školy 
ve Všetulích. 
Těsně před velikonočními prázdninami se uskutečnil v TYMY již 4. ročník akce "Přišlo jaro 
do vsi". Jedná se o program dětských folklorních kroužků z Hané a Valašska, letos se již po 
druhé zúčastnil také soubor Lúčik z Turčianských Teplic. Akce tedy získala mezinárodní 
charakter. TYMY reprezentoval soubor Zrníčko a Klásek. Kromě uvedených souborů přijely 
do Holešova i "tetičky" z valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Během dopoledne se 
vystřídalo v TYMY 500 dětí, které obdivovaly jak kroje, tak vystoupení svých vrstevníků. 
29.dubna 2008 se uskutečnilo setkání s herečkou Evou Miláčkovou. Během dopoledne se 
vystřídalo celkem 180 dětí v improvizovaném "malém divadélku". Akce se uskutečnila v 
rámci projektu "Celé Česko čte dětem". Akci přišli podpořit také představitelé města. 
Ve středu 14. 5. se uskutečnil již 12. ročník celostátní sbírky "Květinkový den neboli Český 
den proti rakovině". Tuto sbírku organizuje Liga proti rakovině. Dvojice mladých lidí chodila 
ve žlutých tričkách, kteří nabízeli žluté květy- symbol sbírky. Podařilo se vybrat 14.695.-Kč. 
23.1istopadu se uskutečnil již pátý ročník celostátní akce "Rodina od vedle" aneb "Tak trochu 
jiný nedělní oběd". Již podruhé se do této akce zapojilo SVČ Všetuly. Jedná se vždy o setkání 
českých rodin s rodinami cizinců žijících v ČR. V letošním roce to byla mongolská rodina 
A1tanatsetsega Dulbavara, žijící již řadu let v ČR. 
Středisko volného času Všetuly - TYMY bylo založeno 1.1.2007 jako příspěvková organizace 
města Holešova. Zařízení začalo fungovat v bývalé základní škole pod názvem TyMy 
centrum volnočasových aktivit. Již v březnu 2003 byl zde zahájen provoz. Každoročně zde 
pracuje více  jak 30 kroužků. Těmito kroužky projde cca 450 osob. 
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Středisko volného času DUHA 
Ředitelka: Bc. Jana Slovenčíková. 
Jako každoročně v SVČ DUHA fungovala i v roce 2008 celá řada kroužků a dalších aktivit. 
Kromě jiného zde nově zahájilo činnost černé divadlo. Ve složení pár zaměstnanců a přátel 
DUHY uspořádalo několik představení pro mateřské školy. Hrou o dovolené kouzelníka 
Papilona, krásné poetické až magické divadlo. Režisérem nových představení divadla je 
pracovník DUHY Pavel Valiska. Vybavení černého divadla bylo pořízeno z grantu Zlínského 
kraje. Díky tomu je zde špičkové vybavení, včetně světel, samonosné skládací konstrukce a 
nezbytného černého sametu. Je to jediné černé amatérské divadlo na Moravě. 
Zástupkyně Holešovských mažoretek fungujících pod SVČ DUHA zahájily úspěšně novou 
sezónu, když na soutěži v Hulíně získaly první medailová umístění dne 5.4.2008. 
S krásným pocitem vítězství a se sbírkou všech druhů medailí odjížděly zástupkyně 
Holešovských mažoretek SVČ Holešov z mistrovství České republiky pro sóla a dua, které  se 
konalo l7. až 18. května v Ronově nad Doubravou. Lenka Dujková - bronz, titul vicemistr ČR 
a postup na mistrovství Evropy. Lenka Doleželová se stala mistryní ČR a postoupila na 
mistrovství světa. 
První říjnový víkend 2008 se do městské sportovní haly Vodova v Brně sjela nejlepší 
mažoretková špička z 11 zemí Evropy. Přes 700 mažoretek mohlo porovnat své umění s 
hůlkou v 17 disciplínách různých věkových kategorií. Českou republiku reprezentovaly také 
dvě naše mažoretky - Lenka Dujková a Lenka Doleželová, členky Holešovských mažoretek 
při SVČ Duha Holešov. Lenka Dujková získala výsledné  l6.místo a Lenka Doleželová pak 
10. místo. 
 
Sloučení SVČ 
Od prvního ledna roku 2009 bude na území města fungovat jediné středisko volného 
času pod oficiálním názvem Středisko volného času, příspěvková organizace, které bude 
sídlit v areálu bývalé školy ve Všetulích. Rozhodli o tom holešovští zastupitelé v polovině 
roku 2008. Zastupitelé rozhodli o tom, že přejímací organizací se stane SVČ Všetuly 
TYMY a zanikající organizací bude SVČ Holešov DUHA. Vzdělávací komunitní 
centrum, které získalo SVČ Holešov v roce 2006, přejdou na Městské kulturní středisko 
Holešov. Stávající kroužky a další zájmové činnosti v SVČ DUHA budou zachovány i po 
zániku tohoto střediska, a to až do května roku 2009. Ředitelkou zůstala Jarmila 
Vaclachová, ředitelka DUHY Jana Slovenčíková přešla do MKS a stala se zástupkyní 
ředitele.  
 
 
 

2. Jiné školské příspěvkové organizace v Holešově 
  
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 
 
Palackého ulice č. p. 524. Ředitelka: Mgr.   Blažena Kubíčková 
30. ledna 2008 ukončil svůj život skokem z okna z výšky 13 metrů budovy holešovského 
gymnázia osmnáctiletý student oktávy Jiří Stoklásek z Holešova. Ze závěrů policie vyplývá, 
že to byla sebevražda.  
Studenti gymnázia se zapojili do řešení úloh chemických olympiád různých kategorií. 
Studentka septimy Tereza Streckerová skončila v krajském kole na třetím místě a postoupila 
do ústředního celostátního kola, umístila se uprostřed soutěžního pole. Studentka kvarty 
Alena Jurásková vyhrála okresní kolo kategorie D. 
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Ve čtvrtek 21. února zahájila ředitelka Gymnázia Ladislava Jaroše Blažena Kubíčková 
výstavu výtvarných prací žáků školy v prostorách Městské knihovny v Holešově. Slavnostní 
malé vernisáže s kulturním vystoupením studentů se zúčastnil i senátor a zároveň starosta 
města Holešova Zdeněk Janalík. Na výstavě, která trvala do 11. března, byly i výkresy, které 
reprezentovaly školu na mezinárodní výtvarné soutěži Lidická růže. V r. 2007 získala v této 
soutěži ocenění studentka Magda Jiroušková. 
Z iniciativy studentů vznikl v holešovském gymnáziu filmový klub "Jeden svět". Tyto kluby 
jsou projektem agentury Člověk v tísni, podporující rozšiřování informací nejen o sociálních 
problémech. (např. porušování lidských práv, rasová a národnostní nesnášenlivost, 
xenofobie). 
Dne 28. srpna 2008 byly předány zprávy o výchozích revizích elektrických zařízeních v 
Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově. Současně byl přijat i předávací protokol o provedení 
opravy elektroinstalace podle projektové dokumentace a požadavků investora. Celková 
hodnota díla byla 5 mil.Kč. 
 
 
Střední policejní škola Ministerstva vnitra ČR Holešov, ředitel Mgr. Jan Dvořák 
 
V roce 2008 došlo k dalšímu střídání ve vedení školy. Jiřího Veselého, který ve funkci 
ředitele působil rok, nahradil Jan Dvořák. Zástupci ředitele zůstali stejní. Zástupce pro výuku 
René Dočekal, zástupce pro výcvik. Andrej Rohál, zástupce pro ekonomiku Martin Novotný. 
Střední policejní škola ministerstva vnitra v Holešově od roku 2008 zahájila projekt s názvem 
Policie pro všechny, který je zaměřen na nábor a vzdělávání žáků z řad národnostních menšin. 
Na konci školního roku obdrželo při slavnostním vyřazení 56 studentů čtvrtých ročníků 
maturitní vysvědčení. Většina absolventů čtyřletého studia holešovské policejní školy hodlá 
dále pokračovat na vysokých školách nebo se budou hlásit k přijímacímu řízení do řad 
policejního sboru. Za přítomnosti náměstka policejního prezidenta pro uniformovanou policii 
Ivana Bílka a místostarosty Holešova Josefa Bartoška si na konci školního roku převzalo 
osvědčení o absolvování kurzu základní odborné přípravy policistů 50 absolventů. 
Ve dnech 1.- 9. března 2008 v tureckém Adapazzari proběhl projekt pod názvem "Refraction 
of Light". Projekt byl zaměřený na postavení ženy ve společnosti a byl financován Evropskou 
unií. Zúčastnilo se osm zemí světa. Česká republika jako jediná reprezentovala EU a její 
pětičlenná skupina byla zastoupena čtyřmi studenty Střední policejní školy z Holešova a 
Ivanou Mikulenkovou, učitelkou anglického jazyka, jako vedoucí skupiny. Celý projekt se 
odehrál v prostorách soukromé školy ENKA Okullari. 
Ve dnech 19.-20.června 2008 se 2. ročníky maturitního studia SPŠ MV v Holešově pod 
vedením J. Saibertové a I. Kotoučkové zúčastnily výtvarného projektu tematicky zaměřeného 
na multikulturní soužití v rámci projektu školy "Policie pro všechno". 
 
Střední odborná škola Holešov, Pivovarská ulice č.p. 1419 
Ředitel školy: Mgr.  Mojmír Šemnický, zástupce statutárního orgánu: Ing.Olga Pastyříková 
Subjekty spolupracující se školou: Klub rodičů a přátel školy, Školská rada, Žákovský 
parlament. 
Název oboru: Ekonomika a podnikání Obchodně podnikatelská činnost Počet tříd :8,kapacita 
školy - 200 žáků,počet žáků k 30.9.2007 -192 Ve školním roce 2007/08 probíhala výuka v 
jednom oboru denního studia a to obchodně podnikatelská činnost. V rámci inovace byly 
provedeny postupně úpravy osnov českého jazyka, dějepisu, informačních technologií, cizího 
jazyka a občanské nauky. Teoretická výuka se uskutečňuje v budově školy a odborná praxe je 
zajišťována ve firmách a institucích regionu. Dle rozhodnutí MŠMT ze dne 5.2.2008 může 
škola od 1.9.2008 poskytovat vzdělávání v oboru Technické lyceum.  
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Žáci devátých tříd měli opět možnost v rámci Dne otevřených dveří navštívit Střední 
odbornou školu v Holešově. Ve čtvrtek 10. ledna byla přístupná opět veřejnosti. SOŠ nabízí 
žákům dva studijní obory-čtyřleté studium v oboru Ekonomika a podnikání, který je ukončen 
maturitní zkouškou. Pro rok 2008/09 má připravenou novinku nového oboru středního 
vzdělání s maturitní zkouškou Technické lyceum. 
Navázané partnerství SOŠ Holešov a německé školy Eduard Mauer Oberstufenzentrum 
Hennigsdorf nabralo ve dnech 17.-20.6. 2008 konkrétní podoby. Národní agentura pro 
evropské vzdělávací programy rozhodla o poskytnutí grantu profesorce Renatě Juráňové za 
účelem přípravné návštěvy v rámci programu Comenius, který je součástí Programu 
celoživotního učení. 
Ve školním roce 2008/2009 nastoupilo do školy 55 žáků. Maturitu složilo 47 studentů, z nichž 
11 s vyznamenáním, 34 prospělo a dva neprospěli. Ústní maturitní zkoušku konali žáci 
povinně z českého jazyka a literatury, obchodního provozu a účetnictví. Čtvrtý předmět si 
volili z nabídky – matematika, cizí jazyk, ekonomika, občanský základ. Ekonomiku si vybralo 
38 žáků, anglický jazyk 3 žáci a občanský základ 6 žáků. 
Úzká spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí odborného vzdělávání. Při 
realizaci environmentálního vzdělávání zahájili spolupráci s firmou PURUPLAST, která 
spočívá v třídění odpadů, jejich financování (ze strany firmy) a odborné exkurze pro žáky. 
Mimo jiné také škola organizuje adopci na dálku. Spolupracuje také s charitativními 
organizacemi při realizaci charitativních akcí – Červená stužka, Srdíčkový den, Šance dětem a 
akce pořádané Fondem SIDUS.  
 
 
Střední odborná škola PaedDr. J. Stratil s.r.o. 
Ve školním roce 2008 až 2009 byly ve škole vyučovány čtyřleté obory v denním studiu 
Ekonomika a podnikání, Management v automobilové dopravě a Management obchodu.V 
denním i dálkovém studiu škola vyučovala obor Podnikání. V denním styku měla na podzim 
roku 2008 škola 105 žáků, z toho 68 ve čtyřletých oborech a 37 v nástavbovém studiu. 
V dálkovém studiu pak bylo zapsáno 265 žáků. Zřejmě nejdůležitější skutečností, která měla 
v roce 2008 vliv na chod školy, byl prodej budovy, v níž škola sídlila. Majitel budovy – 
Město Holešov - totiž na podzim 2008 tento objekt bývalé radnice prodal společnosti 
Eurostřechy Dobrotice. V této souvislosti vznikla pro školu nejistá situace, protože bylo 
zřejmé, že nový majitel se školou do budoucna nepočítá.   
Škola se prezentovala i řadou mimoškolních aktivit. Mezi nimi také provedla zajímavý 
výzkum mezi občany Holešova. Ve středu 15. ledna 2008 provedli studenti v ulicích města 
dva výzkumy veřejného mínění. Otázky v jednom dotazníku, které studenti občanům kladli, 
byly zaměřeny na názory na bezpečnost ve městě a možnost případného rozšíření počtu 
kamer, které jsou nyní na pěti důležitých nebo problematických místech. Druhý dotazník se 
zajímal o názory na politickou situaci. Co se studenti dovídali? Občanům vadí ve městě v noci 
hluk, který mají na svědomí mladiství nebo opilci, vadí jim auta, která přes město jezdí příliš 
rychle, vadí jim skupinky podivných lidí, kteří se schází v parcích, ruší noční klid a dělají tam 
nepořádek. Přivítali by více kamer u přechodů pro chodce, zlepšení osvětlení – např. u garáží 
na sídlišti U Letiště… A politická situace? Někteří byli překvapeni, že se vůbec někdo zajímá 
o jejich názor. Někteří byli s vývojem v poslední době nespokojení, měli negativní názor na 
politiku i politiky, další byli ze situace zklamaní. Mladí lidé se většinou různě vymlouvali, 
případně přiznali, že se o politiku nezajímají. A jiní konstatovali, že už ztratili přehled.  
Zjištěné údaje byly poskytnuty k dalšímu využití zastupitelům města Holešova. 
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Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov - ředitel Mgr. Miroslav Logaj 
Závěrečné zkoušky ve školním roce 2007-2008 konalo 30 žáků. Dva žáci ZZ – část ústní - 
nevykonali úspěšně a konali jí znovu. Opravnou zkoušku pak oba žáci vykonali úspěšně.  
Pozitivním jevem bylo, že žáci dosáhli při závěrečných zkouškách velmi dobrých výsledků v 
části – praktická zkouška. 
Závěrečné zkoušky 2008 se konaly ve dnech od 10.6.2008 do 19.6.2008. Závěrečné zkoušky 
vykonali žáci 3. ročníků tří učebních oborů: 
Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - Pečovatelské práce - praktická zkouška 
proběhla na oddělení v Nemocnici Milosrdných sester sv.Vincence de Paul v Kroměříži, kde 
žáci vykonávají odborný výcvik. 
Prodavačské práce - praktická zkouška proběhla na pracovišti odborného výcviku v prodejně 
LUKO v Holešově. 
Kuchařské práce - praktická zkouška se konala ve cvičné školní kuchyňce. Žáci připravovali 
samostatně jednoduché menu na zadaný počet porcí. 
V pátek 20.6.2008 byly žákům slavnostně předány výuční listy a závěrečná vysvědčení v 
klubovně školy i za přítomnosti rodinných příslušníků.   
Během školního roku  2007-2008 byla na  OU v Holešově ukončena školní docházka 15 
žákům : 
- 7 žáků vyloučeno za vysokou neomluvenou absenci 
- 5 žáků odešlo na vlastní žádost 
- 1 žák  byl přemístěn do VÚ SŠ Višňová 
- 1 žákyně ukončena docházka - úmrtí 
- 1 žákyně ukončila studium z důvodu těhotenství 
Základní školu navštěvovalo celkem 58 žáků. Vzhledem k nízkému počtu žáků na první 
stupni byly spojeny třídy následovně: 1.+ 2.roč, 3.+ 4.roč a 5.roč + pomocné oddělení. 
 
Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov, Bezručova 675. Ředitel: Mgr. Jaroslav 
Zámečník Zástupkyně ředitele: Sylva Šimečková (od roku 2008). 
Základní umělecká škola F .X. Richtera v Holešově oslavila v roce 2008 60 let od svého 
založení. Ve středu 30. 4.2008 proběhl společný koncert žáků ZUŠ okresu Kroměříž k 60. 
výročí založení ZUŠ v Holešově. II. předjubilejní koncert učitelů k 300. výročí narození F.X. 
Richtera a 60. výročí založení školy proběhl v úterý 10. června 2008 v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Závěrečný koncert a výstava žáků k 60. výročí založení školy se konaly dne 29. 
května 2008 v kině Svět Holešov. O koncert a výstavu byl mimořádný zájem ze strany rodičů 
žáků i ostatní veřejnosti, o čemž svědčil zaplněný sál kina. Podpořit školu přišel i 
místostarosta města Rudolf Seifert. Ve  čtvrtek 6. listopadu 2008 uspořádala škola sérii 
koncertů pro žáky z mateřských škol. Ústředním motivem bylo motto Světem zvířat-letem 
světem. 
Nový pěvecký sbor mladších a starších žáků školy byl založen od školního roku 2008/09, 
který vede učitelka ZUŠ Šárka Šrámková. 26.listopadu proběhl taneční večer v sále školy, kde 
ústředním motivem večera byl Carl Orff: Carmina Burana. 
V roce 1948 byla zřízena z podnětu holešovského ředitele kůru Bohumila Dovrtěla a místního 
zpěváckého spolku Podhoran městská hudební škola. Zpočátku na ni působilo pět učitelů, 
kteří vyučovali 111 žáků. Škola byla umístěna v prostorách holešovského zámku a setrvala 
tam až do roku 1961, kdy se přestěhovala z nevyhovujících prostor do budovy na ulici Petra 
Bezruče, 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 a 3. října 1990 ji MŠMT propůjčilo čestný název 
Základní umělecká škola F.X.Richtera Holešov. V tomto roce navštěvuje školu 678 žáků ve 
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třech oborech: hudebním, výtvarném a tanečním. Žáky vyučuje celkem 25 učitelů. Škola má 
také odloučené pracoviště v Kostelci u Holešova a Prusinovicích. V hudebním oboru, který je 
nejpočetnější, se vyučuje na téměř všechny hudební nástroje, sólovému a komornímu zpěvu. 
Nezbytná je výuka hudební nauky. 
Výtvarný obor patří dlouhá léta k nejúspěšnějším. Má celkem 237 žáků. Výsledky práce žáků 
a učitelů jsou pravidelně prezentovány na veřejných žákovských besídkách, koncertech a 
výstavách. Na závěr studia I. a II. cyklu vystupují žáci všech oborů na veřejných 
absolventských koncertech a výstavách. 



 
 
 
 
  
    



 
 

VIII. Kultura a církve 
 
 
 
1. Kultura 
 
 
Městské kulturní středisko Holešov (MKS)  
Zásadní změnou v činnosti MKS byla změna ve vedení instituce. Od 1. července 2008 odešel 
dlouholetý ředitel Josef Jakubčík do důchodu.  
Od května 2008 úřaduje jako pověřený vedením nový ředitel Mgr.  Pavel Chmelík a v závěru 
roku jej rada definitivně jmenovala novým ředitelem MKS. Pavlu Chmelíkovi je 37 let, 
absolvoval holešovské gymnázium, sociálně právní školu v Brně, univerzitu Palackého v 
Olomouci a Rudolfinskou akademii v Praze. Působil jako pedagog na různých školách, založil 
agenturu ELKA- PECHA pořádající velké projekty zaměřené na setkávání mládeže z celé 
Evropy. Pak působil jako zástupce ředitele v MKS. V průběhu roku se MKS také začalo starat 
o zámeckou zahradu a připravovalo se na převzetí rekonstruovaných prostor zámku. 
Vedle pravidelného provozu kina pořádala MKS celou řadu dalších kulturních programů. 
V Moliérově hře Chudák manžel se představili populární pražští herci, mezi nimi například 
Oldřich Navrátil či Jaroslava Obermaierová, v kině Svět mohli diváci zhlédnout také 
konverzační komedii Na správné adrese, kterou nastudoval  kroměřížský ochotnický herec a 
režisér Jiří Kašík se souborem holešovského Divadla 6. května. 
Za vrchol kulturní sezóny mnozí označovali městské slavnosti „7dnů města Holešova“. 
Sedmidenní festival divadelního, hudebního a výtvarného umění doplněný o další 
společenské akce pro širokou veřejnost trval od pondělí 2. do neděle 8. června. 
2.června - vernisáž výstavy prací žáků I.ZŠ  - studovna městské knihovny zahájení slavností + 
znělka města, ZUŠ+ koncert Banana Vox (I.ZŠ) a rádio Zlín - náměstí Dr. E. Beneše, koncert 
sborů : Moravské děti + Plamínek (l.ZŠ) - kostel sv.Anny. 
 3.6.- 5.6. divadelní přehlídka a přehlídka zájmové umělecké činnosti: Divadlo Hvizd, divadlo 
Vizovice, Malá scéna Zlín, Divadlo 6. května ("Na správné adrese"), divadlo Křenovice. 
"Letní kinematograť' a představení lidových řemesel. Fotbalový turnaj mladších žáků. 
Vystoupení hudebních formací: přehlídka studentských a dalších kapel, holešovský Big Band. 
Hlavní den oslav: Dobývání holešovského zámku Valachy + vojenská ležení, folklorní 
odpoledne: soubory Rusava a Rusovjan,Topolnica (Topolčianky), Povážan (Povážská 
Bystrica) a další soubory (z Turčianských Teplic a polské Pszczyny). Veselice, závody v 
drezúře koní, královská jezdecká disciplína. 
 Závěr slavností města: Slavnostní mše svatá + setkání hornystů - kostel Nanebevzetí P.Marie. 
Ukázka výcviku psů. Průvod hornystů od kostela městem + koncert a řeč starosty města. 
Doprovodný program: Prohlídky památek města, horkovzdušný balón, kolotoče, skákací hrad, 
vláček Pacifik. V rámci oslav vycházel i propagační informátor „Sedmideníček“, který 
informoval o každém dnu oslav, ze zákulisí, přinášel rozhovory s účastníky, představiteli 
města a podobně. 
Kvalitní divadelní představení s názvem Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal a vzal 
obstaraly ve středu 4. června herečky Carmen Mayerová a Tereza Kostková. 
Výjimečným zážitkem pro všechny vyznavače swingové a jazzové hudby bylo vystoupení 
Big bandu Holešov Josefa Hájka, se kterým se ve čtvrtek 10. dubna představila vůbec poprvé 
v Holešově v roli hosta známá jazzová zpěvačka Eva Emingerová. 
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V Drive clubu se představila řada alternativních hostů, například Ivan Hlas a jeho spoluhráči 
Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Norbi Kovács. Sugestivních kytaristky a zpěvačky sestry 
Steinovy, jazzová zpěvačka Jana Koubková. Koncem září se tady konal tradiční Bluesový 
podzimek, tentokrát pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a politiků ODS. 
 
Další akce pořádané MKS 
Jazzové evengreeny, klasiku v nové úpravě i vlastní skladby zazpívala v pátek 15. února 2008 
věhlasná jazzová zpěvačka Jana Koubková. Na koncertě, který se uskutečnil v Drive Clubu, ji 
doprovázel pianista Vojtěch Eckert a kontrabasista Jan Greifoner. 
Začátkem února zahrála v Holešově cimbálová muzika s uměleckým vedoucím Jiřím 
Pavlicou, která patří k nejznámějším a nejlepším cimbálovým kapelám. 
Slovem provázel sám J .Pavlica, byla možnost zakoupení cédéček, kazet a zpěvníků. 
22.února 2008 vystoupily v Drive Clubu Sestry Steinovy, Karolína a Lucie. 
10. dubna zahrál v sále kina Svět Big Band Holešov řízený Josefem Hájkem. Zajímavé 
na tom bylo, že k tělesu, které se představilo v plném bigbandovém obsazení (5 
saxofonů, 4 trumpety, 4 trombony a rytmika), přidala se i známá jazzová zpěvačka Eva 
Emingerová. 
Únorové vystoupení souboru hornistů mělo velký úspěch  
20.4.2008 Koncert duchovní hudby v chrámu Nanebevzetí P. Marie v Holešově sbor 
Moravské děti - dirigent Lenka Polášková, hostem byla sólistka Státní opery v Praze 
Pavlína Senič, klavírní doprovod Lada Bartošová.  
l8.května 2008 se uskutečnil 2. předjubilejní koncert k 300. výročí narození F. X. Richtera, 
nazvaný "Klenoty barokní hudby". V kostele Nanebevzetí P. Marie vystoupilo Collegium 
Musicum Brno (Elen Machová a Jiří Květoň - barokní housle,Věra Mikulášková-barokní 
violoncello, Lucie Fišerová-virginal, Kateřina Hájková (ZDŠ Holešov) j.h.-soprán. Koncert 
uspořádala společnost Castellum Holešov. 
Peter Lipa s kapelou,Vlasta Třešnák a band, Staří psi a další zpěváci a kapely vystoupili 
v rámci tradi čního festivalu Bluesový podzimek,který proběhl ve dnech 26. a 27. září 
2008 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, zastupitele Zlínského kraje 
Tomáše Šimčíka a holešovského starosty Zdeňka Janalíka a poslance Parlamentu ČR 
Pavla Svobody. Festival se odehrál v kině Svět a vstup byl zdarma. Hráli: David 
Dorůžka, Vlasta Třešňák a band, Peter Lipa band, Fernando Noronha a Black Soul z 
Brazílie, P 13B, Teenage beat, Staří psi, Outsider blues, Blues Session, CK band. 
Rekonstrukce největšího setkání vojsk z období napoleonských válek se uskutečnilo o 
víkendu od 24. do 26. října. Do ulic města i zámeckého parku vylákalo stovky diváků. Ostře 
sledovaná byla především rekonstrukce bitvy, která se odehrála v sobotu 25. října na louce v 
zámeckém parku, ale se zájmem se setkaly i doprovodné akce, jako například přednáška o 
napoleonských válkách nebo projížďka na koních, focení s vojáky a střelba z křesadlových 
zbraní. Výpravnou show, která proběhla v režii Městského kulturního střediska Holešov, 
předvedli členové České asociace přátel vojenské historie. 
Slavnostní koncert pořádaný u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky 
proběhl v sobotu l1. října 2008 v holešovském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 
Účinkovali polští vokalisté a členové Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína za řízení 
Vojt ěcha Spurného, dirigenta České komorní filharmonie i zlínské filharmonie, 
vynikající flétnista, cembalista, pianista a hráč na čtvrttónový klavír, p řičemž je známá 
jeho spolupráce s pěvkyní Dagmar Peckovou. 
V rámci oslav 300. výročí postavení holešovského kostela se uskutečnil projekt "Koncert 
barokní hudby" v podání souboru Musica organum ve složení : Kateřina Hájková -soprán, 
Petr Jurášek - trubka a Jiří Šon- varhany. 
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Adventní koncert hornistů - Chrám Nanebevzetí P.Marie - se konal 12. prosince v 18.30 
hod. Od l8. hodin troubení z holešovských věží k 300. výročí farního kostela. 
 
 
 
 
Městská galerie 
Pracovníkem a zároveň průvodcovskou službu provádí Vratislav Brázdil. 
V Městské galerii Holešov se v průběhu roku 2008 uskutečnila celá řada výstav: 
Ve středu 2. ledna byla slavnostně otevřena výstava Krása detailu, kouzlo celku. Svá díla 
ze skla (šperky, vitráže) zde představovala Hana Palečková,  několik autorek techniky 
zvané patchwork. Mezi nimi například Dana Březinová, Dagmar Zajíčková, Jana 
Dušková, Daniela Švábová, Irena Řezníčková, Alena Blažková, Pavla Maďarová, Libuše 
Valušková nebo Marie Šlachtová. 
Ve středu 6. února proběhla v holešovské galerii vernisáž Milana Cahy. Zlínský tvůrce a 
zároveň i „dobrodruh“ zde představuje své fotografie, které pořídil na svých cestách po 
Alorském souostroví. Svými plátny vyzdobil v únoru interiér kavárny Centrál holešovský 
výtvarník Miloš Styk. Kolekce představuje svět autora, který se nechal inspirovat svými sny.  
Od 5. 3. 2008 do 6. 4. 2008 byla v městské galerii Holešov výstava s názvem Petr 
Tomeček – Malby. 
Začátkem dubna byla otevřena výstava fotografií a koláží Kresby světlem 4. Jako autoři se 
představili novinář a spisovatel Robert Rohál, hudebnice Nelly Billová a herec Tomáš Valík. 
Krajinomalby, m ěsto Kroměříž, zátiší i ženské akty - to všechno nabízela výstava 
kroměřížského kumštýře Jana Konečného, která začala ve středu 14. května. 
Vernisáží byla ve středu 18. června 2008 zahájena v Městské galerii výstava obrazů 
Akademického malíře Františka Ondrúška (1861-1932), rodáka z Bystřice pod Hostýnem. 
Retrospektivní výstavu nazvanou Život a dílo připravilo Městské kulturní středisko v 
Holešově. Ondrúškovy obrazy, ale také jeho skici, poznámky, fotografie, dnes už historické 
plakáty či dopisy zapůjčilo muzeum v Bystřici pod Hostýnem. Výstava trvala do 20.července 
2008. 
Šestý ročník výstavy Letní iluze byl k vidění  od 20. srpna v Městské galerii. Vernisáž 
proběhla za účasti všech vystavujících kumštýřů, kteří představili  fotografie, keramiku 
a užité umění. Návštěvníci tak mohli obdivovat díla Karla Jakóbka, Hany a Silvie 
Palečkových, Michaely Štastné, Lenky Bartoškové, Daniely Skýpalové, Barbory 
Winklerové, Vlaďky Dvořákové, Jiřího Kuhla, Jaroslava Stokláska, Jaroslava Juřici, 
Evy Klabalové, Vlastimila Matulíka, Vratislava Brázdila, Romana Juráně, Aloise 
Němčíka, Marie Vrt ělkové, Milana Režňáka, Václava Seiferta, Jitky „Madonny“ 
Hrdli čkové a Rudolfa Seiferta. 
V říjnu patřila holešovská holešovské galerie malířům a výtvarníkům z Polska. Asi čtyřicet 
děl dokumentovalo osmiletou historii plenérů (setkání umělců, neboli venkovního malování), 
které každoročně pořádá partnerské  město Pszczyna a jeho Centrum kultury.  
Vernisáží byla ve středu 29. října v Městské galerii zahájena výstava Naveeny Sambodhi 
nazvaná Poselství z meditací. Zmíněná poselství jsou malovaná na hedvábí. Městská 
galerie Holešov přináší Poselství z meditací, malované na hedvábí technikou podvědomé 
malby. Výstava byla otevřena do 30. 11. 2008. 
Hezký dárek ke stříbrné svatbě si dali ve čtvrtek 6.1istopadu 2008 nejen sobě navzájem, ale i 
umění milovné veřejnosti v kulturním domě ve Vizovicích manželé Irena a Rudolf Seifertovi 
z Holešova. Vernisáž jejich výstavy "Podzimní proměny" proběhla za velké účasti 
návštěvníků. Oba zapálení amatérští výtvarníci, zakladatelé a hlavní organizátoři tradiční 
přehlídky "Letní iluze" v Holešově tentokrát předvádějí široký průřez svou typickou tvorbou.  
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Výstava "Svatí ve sbírkách města Holešova " proběhla od 4. prosince 2008 do 11. ledna 
2009.  Vernisáž byla 3. prosince. Byla to jedinečná příležitost vidět obrazy, plastiky, 
malby na skle a další předměty s motivy svatých, uložené trvale v depozitářích 
Městského muzea. 
 
 
Městská knihovna Holešov 
Vedoucí: Irena Železná 
Vedle  klasické činnosti knihovny v podobě půjčování knih se zde v průběhu roku konala celá 
řada akcí pro školy i veřejnost. Mezi nimi například:  
- v úterý 19. února 2008 proběhla v sále městské knihovny v Holešově přednáška 
amatérského archeologa Dalibora Kolbingera na téma "Dávnověké osídlení Hostýnských 
vrchů. Středověké osídlení povodí Bystřičky-hrady, zaniklé vesnice a další". 
- 26. února se pak uskutečnila přednáška Dušana Macešky s názvem Obrázky z Mexika a 
Guatemaly – cestování po zemích střední Ameriky. 
- ve středu 2. dubna hostila studovna knihovny pravidelné setkání starosty města s občany.  
- 25. září se v 17 hodin uskutečnila v Městské knihovně Holešov přednáška na téma 
Pseudokrasové jeskyně a staré dolování v Hostýnských vrších. Slovem a obrazem provázel 
Dalibor Kolbinger. 
- týden knihoven zahájila 6. 10. akce Velké Říjnové Společné Čtení aneb Pocta Karlu 
Čapkovi, od jehož smrti koncem roku uplynulo rovných 70 let. Holešovská knihovna se k této 
akci připojila samostatnou výstavou Čapkových děl i materiálů o něm. Děti si mohly v soutěži 
dětského oddělení osvěžit znalosti získané četbou jeho knížek a pro všechny příznivce měla 
knihovna i malý bonus. Všem novým zájemcům byl umožněn zápis do knihovny zdarma a 
všem „zapomnětlivým“ čtenářům byly odpuštěny finanční postihy za pozdní vrácení knih. 
Za hojnou účast ve výtvarné soutěži Poštovský panáček a velké množství zdařilých prací se 
tentokrát Městská knihovna Holešov rozhodla koncem roku udělit cenu kolektivní. Děti ze 
školní družiny 1. ZŠ obdržely krásnou encyklopedii o zvířatech. 
 
 
2. Akce 
 
Oslavy 650 let Všetul a 120 let založení školy ve Všetulích 
Pod záštitou starosty města Zdeňka Janalík a statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje 
Vojtěcha Jurčíka proběhly ve dnech od 3. do 5. října oslavy 650 let trvání Všetul a 120 let od 
otevření tamní školy. Třídenní akce, kterou uspořádaly město Holešov a SVČ Všetuly - 
TYMY, se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti. Přijelo hodně rodáků, kteří si už v pátek 
mohli prohlédnout výstavu Všetuly včera a dnes, ale ještě předtím byli svědky pietního aktu u 
pamětní desky Františka Nopa, někdejšího ředitele všetulské školy, který zahynul během 
druhé světové války v koncentračním táboře. Páteční program završil kulturní program, v 
rámci něhož vystoupily například soubor Corda Magico, Zuzana Kantorová-Kubáňová, 
Miroslav Olšina, Josef Vaverka, Eva Miláčková, Hana Stehlíková, Eva Pešková nebo Jiřina 
Šašková. Jedním z hlavních programů následujícího dne bylo slavnostní společenské 
odpoledne, kterého se zúčastnili - vedle představitelů města Holešova - také hejtman 
Zlínského kraje Libor Lukáš a statutární náměstek Zlínského kraje Vojtěch Jurčík. Čestné 
občanství a plaketa byly Všetulské oslavy proběhly důstojně a za zájmu veřejnosti uděleny 
Františku Nopovi, Velká pečeť Jožkovi Vaverkovi, Oldřichu Konečnému, Františku Stojanovi 
a Josefu Stojanovi. Dále byly předány pamětní listy v deskách a pamětní listy starosty - 
oceněných osob bylo více než padesát. V průběhu oslav nechyběla řada doprovodných akcí, 
ať šlo o sportovní utkání, „sousedskou veselici“, vystoupení skupiny Texas, kolotoče nebo 
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ohňostroj. Průvod, který vyšel v neděli odpoledne od 3. Základní školy, se nejdřív zastavil v 
ulici 6. května, kde představitelé města zasadili památný strom, aby potom pokračoval k 
památníku padlých z první a druhé světové války, kde byl položen věnec. Závěrečnou tečkou 
velkoryse pojatých oslav bylo vystoupení folklorních souborů. Na oslavy výročí 650 let 
Všetul a 120. výročí od založení školy ve Všetulích poskytlo: Město Holešov: 200 000 Kč 
(plus prostředky na opravu všetulského památníku padlých z první a druhé světové války a na 
opravu pamětní desky v TYMY) Zlínský kraj: 30 000 Kč, Ministerstvo kultury: 80 000 Kč. 
(Podrobně o všetulských oslavách pojednává Příloha kroniky 2008) 
 
Státní svátky a významné dny 
Město uspořádalo pietní akt kladení věnců u Památníku padlých na městském hřbitově dne 5. 
května 2008 v předvečer osvobození města od fašistů. Akce se zúčastnili představitelé města a 
dalších organizací, mezi nimi zástupci dobrovolných hasičů Sokolů, Svazu bojovníků za 
svobodu a další. 
Státní svátek – 90. výročí založení samostatného Československa si v neděli 26. října 2008 
vpodvečer připomnělo u památníku T. G. Masaryka za účasti veřejnosti město Holešov a další 
organizace. Během pietního aktu byly položeny k památníku věnce a kytice, promluvil 
starosta Zdeněk Janalík. Hudební doprovod obstarala dechová hudba Žopanka.  
  
Vánoční trhy  
Tradiční vánoční trhy se v roce 2008 uskutečnily v sobotu 6. prosince. Pod vánočním 
stromem na nám. E. Beneše probíhal kulturní program, prodejci na náměstí prodávali tradiční 
vánoční zboží, byly zde i ukázky řemeslné výroby. 
V sobotu 6. prosince v noci byl také nahlášen požár nízké budovy v chatové oblasti u 
Rybníčků. Na místo vyjela sdružená jednotka HZS a SDH PS Holešov. Na místě bylo 
zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru chaty a nedalekého přístavku. Hasiči po příjezdu na 
místo události rozvinuli vysokotlaký proud a požár postupně lokalizovali. Ke kompletní 
likvidaci požáru došlo až ráno. Po návratu ze zásahu se hasiči převlékli do kostýmů Mikuláše, 
čerta a anděla a šli nadělovat na náměstí, kde právě probíhaly vánoční trhy. 
 
Prezentace Holešova na veletrzích 
Jako každý rok, tak ani letos si nenechal Holešov ujít již 17. ročník mezinárodního veletrhu 
turistických možností v regionech – Regiontour 2008 konaný opakovaně v Brně. Právě 
veletrhy cestovního ruchu jsou výraznou příležitostí jak zviditelnit nejen produkty našeho 
kraje, ale také vyzvednout zajímavosti a pamětihodnosti našeho města, jakožto i přiblížit 
případným zájemcům turistické možnosti naší oblasti. 
Těmi hlavními událostmi letošního Regiontouru bylo spuštění nového turistického 
informačního portálu s názvem Východní Morava jako na dlani na webové adrese 
www.vychodni-morava.cz a také podpis memoranda o spolupráci mezi moravskými kraji v 
oblasti cestovního ruchu, který stvrdili svými podpisy všichni čtyři moravští hejtmani – 
Stanislav Juránek za Jihomoravský kraj, Evžen Tošenovský za Moravskoslezský kraj, Ivan 
Kosatík za kraj olomoucký a za náš Zlínský kraj hejtman Libor Lukáš. 
Kromě brněnského Regiontouru najdete každoročně zastoupení Holešova v rámci Sdružení 
cestovního ruchu Kroměřížska či v rámci Zlínského kraje také na dalších tuzemských i 
zahraničních veletrzích, jako tomu bylo například v polovině ledna v Bratislavě na ITF 
Slovakiatouru nebo koncem ledna v nedaleké Olomouci na veletrhu Tourism Expo. 
Mezi ty plánované patří rovněž již tradičně letošní 17. středoevropský veletrh Holiday World 
v Praze, který se konal v období 14. – 17. února, z toho jsou první dva dny jako u většiny 
těchto akcí vyhrazeny pro odborníky v oblasti cestovního ruchu.  Holešov se prezentoval v 
březnu na veletrhu Glob v polských Katowicích a v dubnu na 11. ročníku veletrhu Dovolená a 
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Region v Ostravě. V polovině roku se pak Holešov představil na akci Velký Piknik 
v družebním městě Pština.  
 
Plesová sezóna 
Rok 1998 byl ve znamení intenzivních prací na holešovském zámku, kde se také už v roce 
2009 měla konat první plesová sezóna po rekonstrukci. Bylo založeno občanské sdružení za 
účelem pořádání každoročních reprezentačních plesů města. Schválilo to na svém jednání v 
říjnu 2008 holešovské zastupitelstvo. Nejbližším úkolem tohoto sdružení byla příprava 
prvního reprezentačního plesu města v únoru 2009. 
Plesová sezóna 2008 se odehrávala jako i v předcházejících letech zejména v prostorách 
internátu policejní školy, ve společenském sále Hasičského domu v Bořenovské ulici, 
případně v tělocvičně TYMY ve Všetulích.      
V sobotu 23. února uspořádal TJ Holešov, oddíl házené ples v prostorách internátu SPŠ MV 
v Holešově Sportovní ples. Téhož dne pořádali Country bál ve SVČ TYMY ve Všetulích, kde 
hrála skupina Texas. 
 
 
3. Památky 
 
Zámek 
 
Rozsáhlé stavební úpravy v budově zámku přinesly s sebou celou řadu zajímavých objevů a 
poznatků. Pracovníci Národního památkového ústavu-územního pracoviště Kroměříž - 
podrobně sledovali všechny stavební a výkopové práce, mnoho zajímavého zjistili ve 
sklepeních, podobně byly odkryté prostory v přízemí a prvním patře. Pod barokními či 
pozdějšími omítkami se dochovaly pozůstatky renesanční či pozdněgotické stavby. "Dočasné 
štěstí znamená mnoho přátel, když štěstí ztratíš, nezbude přítel žádný", toto konstatování se 
dochovalo s dalšími "dětskými" kresbičkami pod barokní omítkou v přízemních místnostech u 
severozápadní věže. Nápisy a kresby datují odborníci do 17. či počátku 18. století, tedy do 
doby, kdy byl zámek již v současné podobě. V místnostech severozápadní části zámku (čelní 
strana směrem k městu) jsou pod vrchní vrstvou omítek dochovány omítky pocházející ze 16. 
století. Ve zdi je dochováno okno (zazděno mezi arkádami na nádvoří a vnitřními 
místnostmi). Zajímavostí také je, že dnes vnitřní zdi zámku (v místech dřívější vinárny 
Admirál) mají nejen velice kvalitní omítky, ale také ve spodní části rovněž kamenný sokl. To 
dokazuje, že předcházející stavba byla zdobena spodním kamenným ostěním. Další 
zajímavostí je, že v prostorách jihozápadní části čelního křídla narazili archeologové na 
valenou klenbu předbarokního objektu. Dalším překvapením pro stavbaře i památkáře bylo 
odkrytí záchodu v přední místnosti bývalého "Admirálu". Tato místnost sloužila jako 
kuchyně. Toaleta pro kuchaře byla vestavěna do venkovní zdi po polovině 17. století. 
Podobné zařízení bylo v těchto místech o patro výše. Podobně velmi cennou "relikvií" z 
holešovské zámku jsou barokní zachovalé a funkční dveře. Ty byly zazděny v jedné místnosti 
1. patra. Jsou skutečným unikátem. Další překvapení je i skutečnost, že uprostřed severního 
křídla (pod sálem) byl dříve vchod do zámku (úzká místnost). 
Podobně dřívější stavbu dokládají dva pískovcové portály ze 16. popř. z 1 poloviny 17. století 
a také větrací okénka ze sklepa, kolem kterých bylo až dodatečně obestavěno barokní zdivo. 
Další poznatky pozdně gotických zdí (valených kleneb) jsou i v dalších místnostech sklepa a 
především v současných prostorách pod mostem zámku. Podle odhadu památkářů byl vchod 
do zámku řešen nějakým padacím mostem. Další zajímavostí je, že původní plocha nádvoří 
byla asi o třicet centimetrů níže a nemalým oříškem pro stavbaře je vbudování stropu nad 
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velkým sálem. Způsob provedení a realizace je záhadou, která může objasnit stavební 
dovednost našich předků. 
29. dubna 2008 proběhla beseda občanů s představiteli města na téma"Co všechno chcete 
vědět o rekonstrukci zámku".  
První tzv. kontrolní zahajovací den prací na zámku byl 28. dubna 2008. V tento den se sešli 
zástupci města, Městského kulturního střediska, památkáři a zástupci firem Juřík a Bránecký. 
Na základě doporučení a v souladu se zájmy památkové ochrany budou vyměněny vadné 
části pozednic a dolních vazných trámů. Opraví se ostatní prvky plných vazeb. Krokve budou 
z velké části vyměněny. Jen některé části po vhodném ošetření a doplnění zůstanou 
zachovány jako ukázka původní řemeslné práce. 
Rekonstrukce první části holešovského zámku - obřadní síň je dokončována v zářijových 
dnech. Slavnostní otevření sala terreny se uskutečnilo v neděli 28. září v deset hodin za účasti 
hejtmana Zlínského kraje, představitelů města a dalších hostů. Sala terrena sice byla 
opravena, ale vzhledem k pokračujícím pracím na nádvoří zámku do ní zatím vstup nebyl 
umožněn. Svatební obřady se i nadále konají v zasedací místnosti městského úřadu. Práce na 
rekonstrukci sala terreny začaly 14. července 2008. Hlavním dodavatelem je firma RAPOS. 
Rekonstrukce stála 6 258 602 Kč, z toho 5 258 602 Kč bylo z vlastních zdrojů a jeden milion 
korun byl hrazen z programového fondu Zlínského kraje. 
 
Pro památkáře i holešovskou radnici je oprava zámku velkou lekcí diplomacie. Odborníci 
považují holešovský zámek pro jeho zachovalost a slohovou čistotu za jeden z největších 
klenotů celé Moravy. Radnice do něj zase za krátkou dobu dala přes sto milionů korun a chce 
ho co nejdříve proměnit v kulturní a společenské centrum celého Holešovska. Z památky je 
teď rušné staveniště, na němž se památkáři s městským stavitelem a lidmi radnice přetahují o 
detaily projektu. Jednou ustoupí památkáři, jindy město.  „Odkrývá se tu množství 
neznámých skutečností a my máme povinnost je zdokumentovat", tvrdí garantka průzkumu na 
holešovském zámku Alexandra Hurtová. Získané poznatky pak budou sloužit všem. Stejně 
jako zámek.  
 
Probíhá také rekonstrukce hospodářské budovy, která těsně se zámkem sousedí.  Jde o 
státem evidovanou památku, která na rozdíl od holešovského zámku neutrpěla při požáru na 
začátku 20. století. V jejich prostorách vznikne nejen důstojné zázemí pro zaměstnance MKS 
Holešov, kteří pracují v zámecké zahradě a oboře, ale také se zde vybudují veřejné toalety a 
šatny pro případné účinkující v prostorách zámecké zahrady. Původně byl tento objekt 
postaven přibližně na přelomu 18. a 19. století. Z této doby byly zachovány plné vazby krovu, 
některé pozednice a většina vazných trámů, o čemž svědčí způsob a kvalita řemeslného 
opracování. Do dnešní doby byl krov již několikrát opravován a byla měněna také krytina. Ke 
konzultaci při opravách nebyli přizváni pouze památkáři z Kroměříže, ale také znalec z oboru 
ochrany a konzervace dřeva Petr Starosta ze Zlína. Firmy Bránecký a Juřík, které byly 
vybrány pro opravu hospodářské budovy zámku, provedly zadané práce a předaly dílo bez 
závad 28. 7. 2008 se zárukou osmnácti měsíců. Další opravy budovu ještě čekají (vnitřní 
dispozice a zřízení WC). 
 
 
Program RMPR a MPZ 
 
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón přinesl 
do města Holešova, na Městskou památkovou zónu Holešov 400 000 Kč.  Jednalo se tedy o 
navýšení o 100% oproti několika dřívějším létům. Za obdržené prostředky z tohoto programu 
Ministerstva kultury České republiky tedy mohlo být realizováno více akcí než v minulosti.  
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Z kulturních památek, jejichž vlastníkem je město Holešov, byla opravena hvězdárna a 
drobný inventář v holešovském zámeckém parku. Z památek právnických osob to byl filiální 
kostel svaté Anny. Z památek fyzických osob to byl dům č. p. 182. 
 
Hvězdárna 
Opravy spočívající v odvlhčení a obnovu interiéru představují náklady ve výši 149 822 Kč. 
Dotace byla ve výši 74 911 Kč a stejnou částku přidalo město Holešov. 
Hvězdárna se nachází v zámeckém parku, přesněji v Růžové zahradě, která je součástí 
městského památkového okruhu a slouží jako sídlo astronomického kroužku. Díky funkčnímu 
dalekohledu a v minulosti již spravené horní části střechy (kopule) jsou zde během roku 
pořádána např. noční pozorování oblohy pro veřejnost apod. Blíže Kronika města roku 2007. 
 
Restaurování kamenných objektů v zámeckém parku  
Celkem se jednalo o pět objektů. Restaurátorem byl Josef Petr. Tento umělec z Tlumačova 
může díky licenci, kterou získal u Ministerstva kultury ČR, restaurovat staré sochy a 
památkově zapsané objekty. Mimo památník F. X. Richtera se jedná o čtyři památky, jejichž 
vznik se datuje obdobím výstavby zámku. Celková hodnota restaurování činila 101 588 Kč a 
celá tato částka byla poskytnuta jako dotace. 
 
Památník F. X. Richtera – k restaurování byl vybrán i z důvodu velkých oslav jeho 
narození, které proběhnou v roce 2009 (bude se jednat o 300. výročí narození). Památník 
pochází z 50. let 20. století od akademického sochaře Jana Habarty a je vyroben z vápence. 
Pískovcová lavečka v zadní části zámecké zahrady – byl vybudován betonový fundament, na 
který byly obě části lavečky položeny a spojeny.  
Torzo pískovcové lavečky u severního křídla zámku – byl vybudován betonový fundament, 
na který bylo toto torzo přeneseno – a to do blízkosti hvězdárny. 
Torzo pískovcové vázy s rokají v zámecké zahradě – prozatímně bylo uloženo poblíž 
hvězdárny. Pro svou malou velikost však bylo rozhodnuto, že po ukončení rekonstrukce 
zámku bude uloženo v interiéru zámku.  
Pískovcová váza v zámecké zahradě poblíž hvězdárny. Byla vyjmuta zemina z vnitřku vázy a 
bylo zjištěno, že uvnitř vázy je odtokový kanál s lůžkem pro umístění snad tvarovaného 
chrliče. Lze předpokládat, že tento objekt nikdy nesloužil k účelu vázy se zeminou, nýbrž se 
může jednat o část fontány či torza kašny. V tomto případě tedy současné umístění objektu 
neodpovídá jeho původní funkci.  
 
Kostel svaté Anny 
Vlivem zatékání je severní a západní část kostela značně vlhká, což má vliv i na interiér 
kostela. Barokní oltáře se pod vlivem vlhkosti začínají rozpadat. Dříve než se přistoupí k 
restaurování bočních oltářů, které jsou v havarijním stavu, je nutné se nejprve vypořádat s 
vlhkostí. Římskokatolická farnost Holešov tedy pokračovala další etapou v opravách tohoto 
kostela. Celkové náklady činily 176 471 Kč. Dotace z programu byla ve výši 123 501 Kč. 
Farnost dala 17 670 Kč a město Holešov 35 300 Kč.  
Stavební práce na kostele sv. Anny provedla firma Rapos Holešov.  Starost o památku tím 
však nekončí. Je nutné dále zpracovat restaurátorské záměry na nejkritičtější boční oltáře, 
jejichž oprava by mohla být zahájena v roce 2009. 
 
Bývalý trinitá řský klášter 
V září roku 2008 byla zahájena oprava části kulturní památky trinitářského kláštera 
v Holešově (č. p. 182 na náměstí F. X. Richtera). Rekonstrukční práce zahrnovaly opravu 
střechy, oken, vstupních dveří a fasády. Náklady na uvedenou rekonstrukci dosáhnou asi 3,5 
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mi1.Kč. Na rekonstrukci přišla dotace ve výši 100 000 Kč. Město Holešov přispělo částkou 
20.000 Kč. Celá rekonstrukce bude dokončena asi v polovině roku 2009. V budově provozuje 
radioterapii MUDr. Jan Zajíc. 
 
 
Další skutečnosti 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Finanční částkou jednoho milionu korun podpořilo v roce 2008 město Holešov obnovu 
interiéru farního kostela Nanebevzetí P. Marie v Holešově. Na své schůzi o tom rozhodli 
holešovští zastupitelé. Město tímto způsobem podpoří finanční spoluúčast Římskokatolické 
farnosti Holešov v rámci projektu na obnovu interiéru kostela z tzv. Norských fondů. Celkové 
vyčíslené náklady na opravu kostela dosahují dvanáct milionů korun a vypočítaná částka 
spoluúčasti farnosti je 1 400 000 korun. Právě o tuto částku holešovský děkan František 
Cinciala město Holešov požádal. Ve zdůvodnění rada uvedla, že se jedná o obnovu jednoho 
z nejvýznamnějších místních historických objektů, který slouží k prezentaci města v oblasti 
cestovního ruchu, k pořádání mnoha kvalitních kulturních akcí či setkávání místních občanů. 
Celkovou opravou dojde podle stanoviska rady k uchování a k zatraktivnění památky pro 
příští generace v současné ceněné podobě. Zastupitelé milionový příspěvek farnosti 
jednomyslně schválili. V případě, že farnost nebude v programu úspěšná, tyto finanční 
prostředky nebude třeba z rozpočtu města na obnovu kostela vynakládat. Římskokatolická 
farnost je neziskovou organizací, která je financována převážně z darů, a na rozsáhlejší 
opravy musí žádat podporu z různých fondů a programů. 
 
Všetulský památník obětem 1. a 2. světové války 
V souvislosti s velkými oslavami, které proběhly začátkem října ve Všetulích, se též opravil a 
také oplotil všetulský památník obětem světových válek. Restaurování vlastního památníku 
stálo 55 045 Kč. Nové oplocení včetně branky stálo 61 800 Kč. 
 
Prodej staré radnice 
Objekt historické budovy holešovské radnice č.p.24 na náměstí Dr. Edvarda Beneše, v němž 
dnes sídlí střední škola PaedDr. Stratila, Klub důchodců a Městská galerie, změnil svého 
majitele. 
Zastupitelé rozhodli na svém zasedání o jeho prodeji společnosti Eurostřechy Dobrotice, a to 
za částku patnáct milionů korun. Město Holešov zveřejnilo návrh na prodej objektu v létě 
2008. Oficiálně se přihlásila pouze firma z Dobrotic. Nový vlastník chce po rekonstrukci 
využívat objekt pro bytové a komerční účely. Tato budova vždy sloužila jako radnice, po roce 
1948 jako Městský národní výbor, po revoluci 1989 jako škola. Na přelomu roku však nový 
majitel od kupní smlouvy odstoupil. 
 
 
4. Církve 
 
Římskokatolická farnost Holešov 
Celou řadu akcí u příležitosti 300. výročí postavení kostela Nanebevzetí Panny Marie 
připravila na podzim roku 2008 holešovská farnost. Již v neděli 26 října se v 8 hodin ráno 
uskutečnila mše svatá, která byla slavena jako poděkování „za náš chrám a letošní úrodu 
s prosbou o požehnání pro celé město“.  
V rámci oslav následoval 8. listopadu od 17 hodin Varhanní koncert duchovní hudby, 2. 
prosince od 18 hodin Adventní koncert učitelů ZUŠ Holešov, 7. 12. od 15 hodin Mikulášské 
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divadelní představení nejen pro děti, 12. 12. od 18.30 Koncert hornistů a 26. 12. od 16 hodin 
Vánoční koncert Moravských dětí. Ve spolupráci s městem farnost vydala k tomuto výročí 
publikaci.  
Holešovský děkan František Cinciala, který spravuje farnost od roku 2007, se v průběhu roku 
zapojil nejen do církevního, ale i společenského života města. Navázal úzké kontakty 
s vedením radnice i dalšími organizacemi a snažil se propojit duchovní a civilní život. 
Zúčastnil se tak například zájezdu vedení města a dalších zástupců Holešova do chorvatské 
Desiniče, kde byla podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma městy. Vedle tradičních 
církevních obřadů zavedl i do té doby netradiční metody. V květnu tak například posvětil na 
prostranství před kostelem motorkáře a jejich stroje. Jako sportovně založený člověk, který 
kromě jiného provozoval paragliding, jezdil také po okolí na horském kole či na běžkách. 
Finanční částkou jednoho milionu korun podpořilo město Holešov obnovu interiéru farního 
kostela Nanebevzetí P. Marie v Holešově. Město tímto podpoří finanční spoluúčast 
Římskokatolické farnosti Holešov v rámci projektu na obnovu interiéru kostela z tzv. 
Norských fondů. Celkové vyčíslené náklady na opravu kostela dosahují dvanácti milionů 
korun a vypočítána částka spoluúčasti farnosti je 1 400 000 korun. V případě, že farnost 
nebude úspěšná, tyto finanční prostředky nebude třeba z rozpočtu města na obnovu kostela 
vynakládat.  
Více než 55 kilometrů měří nová poutní cesta z Velehradu na Hostýn, o jejíž vznik se 
zasloužily Matice velehradská a Matice svatohostýnská. První pouť na této trase se 
uskutečnila v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ve 
čtvrtek 3. a v pátek 4. července. Z Hostýna vyrazilo bezmála 200 poutníků v čele s děkanem 
velkomeziříčské farnosti a předsedou Matice velehradské páterem Janem Peňázem. Na poutní 
cestě je rozmístěno 25 dřevěných přístřešků s informacemi turistickými, poutnickými i 
náboženskými. Součástí každého přístřešku jsou dvě lavičky a panel, kde je kromě 
místopisných informací napsáno, kolik kilometrů má poutník za sebou a kolik před sebou a 
jména dárců. Na panelech jsou citáty z Písma, které vybral arcibiskup Jan Graubner. Jeden z 
takových přístřešků byl postaven i na Rusavě u kina, a to díky třicetitisícovému 
sponzorskému příspěvku města Holešova. 
V roce 2008 přistoupila římskokatolická farnost k další etapě oprav kostela sv.Anny v 
Holešově. Vlivem zatékání je severní a západní část kostela značně vlhká, což má vliv i na 
interiér kostela. Barokní oltáře se pod vlivem vlhkosti začínají rozpadat. Holešovská fara ve 
spolupráci s městem Holešov podala na Zlínský kraj žádost o dotaci z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón 2008. Tento přiznal 
římskokatolické farnosti částku ve výši 123 501 Kč. Město přispěje částkou 35 300 Kč. 
Farnost jako vlastník kulturní památky uhradí podíl ve výši 22 734 Kč včetně nákladů 
vynaložených na případné vícepráce. Stavení práce na kostele sv. Anny provádí firma Rapos. 
 
 
Sbor Jednoty bratrské Holešov 
21.března se uskutečnilo předvelikonoční pašijní setkání s hudebním doprovodem souboru 
Nelly Billové Corda Magico.  
6.dubna 2008 netradiční nedělní bohoslužba s přednáškou Evalda Rudského a Petra Krásného 
z Liberce o jejich výpravě na Sibiř. 
Po osmadvaceti letech aktivní služby a vedení prusinovických, holešovských a bystřických 
farníků odchází na zasloužený odpočinek prusinovický farář Českobratrské církve 
evangelické Ludvík Svoboda.Ten přišel do našeho kraje - na prusinovickou faru - takřka před 
třemi desítkami let ze západních Čech a za toto  období se spolupodílel na významných 
opravách kostela, zapojil se s nadšením do práce církve a Jeronymovy jednoty a od roku 1990 
i do obecního zastupitelstva. Jeho poslední oficiální bohoslužba proběhla 29. června 2008. 
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Rusavská farnost zůstává dále v jeho správě. Novým prusinovickým farářem Českobratrské 
církve evangelické je Leoš Mach, který také pochází z Čech, ale vztah k našemu kraji má díky 
manželce, která pochází z Kroměříže. V Holešově budou probíhat bohoslužby nadále v 
modlitebně Jednoty bratrské. 
 
Židovská obec 
Pět náhrobních kamenů poškodil neznámý pachatel na židovském hřbitově v Holešově v době 
od 25. do 27. února 2008. Vandal či vandalové vyvrátili pět náhrobků a způsobili tak škodu, 
která byla předběžně odhadnuta na 65 000 korun. Mladí vandalové si vybrali hrob 
významného holešovského lékaře, který přežil nacistické běsnění, Dr.Knopfa, další náhrobky 
u hlavního chodníku, ale i v zadní části areálu. Pachatelé byli odhaleni, rodiny těchto mladých 
osob se podílely na obnově náhrobků. 
Židovský festival 
Ve dnech 27. července až 2. srpna 2008 připravilo občanské sdružení OLAM- Společnost 
Judaica další, v pořadí už osmý Týden židovské kultury v Holešově. Ročník 2008 byl 
tematicky věnován židovské rodině a její etice. Toto téma je předmětem zejména dvou 
přednášek Karla a Jana Bartoškových ve středu 30. července a Jiřího Beneše v sobotu 2.srpna. 
Ale i besedy se spisovatelem Arnoštem Lustigem (28.7.) a s rabínem Karolem Sidonem 
(29.7.) se zabývaly životem židovské rodiny, jejími rituály a morálními principy. Z této 
oblasti čerpá i český film Všichni moji blízcí-29.7.2008. 
V úvodní den,  po slavnostním zahájení a po vernisáži izraelské fotografky Shai Ginott, 
vystavující své barevné kompozice inspirované citáty z bible, ukončil nedělní program 
koncert černošského tenoristy Berta Lindseye, hosta Metropolitní opery v New Y orku. Za 
klavírního doprovodu profesorky kroměřížské konzervatoře Rut Janečkové se představil v 
sále kina Svět. Vystoupení v Drive Clubu Ester Kočičkové, společně s ukrajinskou zpěvačkou 
Katryn KoIcovou.(pseudomuzikál Úklid). 
31.7. 2008 violoncellista Jiří Hošek a jeho dcera Dominika, vystoupení za doprovodu herečky 
Evy Horké (Městské divadlo v Mladé Boleslavi) a holešovského rodáka, herce Jiřího 
Zapletala-Šalamounovy Písně písní. Jeho pražský kolega Bohumil Švarc doprovodil četbou ze 
vzpomínek kroměřížského rodáka Maxe Grünfelda houslisty Alexandra Shonerta a jeho 
matky Natalie. Mimo hudební skupiny a klezmerové kapely, které v Holešově již hrály, 
vystoupily soubory nové El-jazz-er, Tumbalalajka, Ha chucpe. 
Program festivalu: 
Neděle 27.7.2008 10.30 - RUT - vystoupení taneční skupiny z Prostějova -nám.Dr.E.Beneše 
15.00 - slavnostní zahájení týdne židovské kultury za účasti významných osobností a koncertu 
Corda Magico - Šachova synagoga  
16.00 - vemisáž výstavy fotografky Shai Ginott -"Na počátku" kompozice inspirována Biblí -
Městská galerie  
17.30 - Týden židovské kultury v Holešově - dokumentarista a kameraman Oliver Malina 
Mongenstem představuje svůj film o holešovském festivalu - sál kina Svět  
20.00 - Bert Lindsey - stálý host Metropolitní opery v New Yorku zpívá známé spirituály- sál 
kina Svět  
Pondělí 28.7.2008 17.30 - Úklid-prybyranje - Komorní pseudokabaret o úklidu v domácnosti i 
v duši -Ester Kočičková a Katryna Kolcová Drive c1ub Holešov  
19.00 - Arnošt Lustig a František Cinger - beseda O svém životě promluvil slavný spisovatel 
a scénarista spolu se svým přítelem kino Svět  
21.00 - Modlitba za Kateřinu Horowiczovou-film za účasti autora scénáře A.Lustiga - kino 
Svět  
Úterý 29.7.2008 17.30 - Koncert skupiny Avonataj - Šumperk -Šachova synagoga  
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19.00 - Karol Elfram Sidon -beseda. Literát a rabín hovoří s Vojtěchem Jurčíkem, statutárním 
zástupcem Zlínského kraje- synagoga  
21.00 - Golet v údolí - český film - kino Svět  
Středa  30.7.2008 17.30 - Koncert skupiny Tiferet - Znojmo - Šachova synagoga  
19.00 - Židovská rodina v USA - přednáška Karla Bartoška a Jana Bartoška- Šachova 
synagoga  
21.00 - Na konci světa doleva - izraelský film z.r.2001-příběh imigrantů z různých částí světa 
- kino Svět  
Čtvrtek 31.7.2008 17.00 - Koncert skupiny Klezmerim - Praha -Šachova synagoga  
18.30 - Poslední pogrom - promítání filmu a přednáška Petra Pálka z Muzea Kroměřížska - 
Šachova synagoga  
20.00 - Týden židovské kultury v Holešově - Dokumentarista a kameraman O.M.Morgenstem 
přestavil svůj film o holešovském festivalu - Šachova synagoga  
21.00 - Koncert Jiřího Hoška a Dominiky Hoškové- violoncellové duo přeloženo čtením z 
Písně písní krále Šalamouna v podání Evy Horké a Jiřího Zapletala  
Pátek  1.8.2008 16.00 - Yocheved - Třebíč. Židovsko-chasidický taneční soubor, výuka 
židovských tanců. Současně ochutnávka výrobků firmy Rudolf Jelínek - nám. Dr.E.Beneše  
17.00 - Koncert skupiny El-jazz-er- Hradec nad Svitavou - synagoga  
18.30 - Židovská škola-Přijd'te se s námi pohádat na téma :co je židovství, židovské 
náboženství a mystika- Šachova synagoga  
20.30 - Kabalat šabat - zahájení šabatu-bohoslužba pod vedením kantora Michala Foršta  
22.00 - Alexandr Shonert a Natalie Shonert -Legendy židovské čtvrti - koncert při svíčkách 
A.Shonert -housle, N. Shonert -klavír a Bohumil Švarc(herec Z Prahy) čte z povídek Maxe 
Grunfelda  
Sobota 2.8.2008 9.00 - Yocheved- Třebíč - Židovsko-chasidický taneční soubor 
Nám.Dr.E.Beneše  
10.30 - Šacharit - sobotní bohoslužba pod vedením kantora Michala Foršta- Šachova 
synagoga 15.00 - Tumbalajka -Police nad Metují - Klezmer ajidiš písně Šachova synagoga  
16.00 - Etika a sexualita v bibli - přednáška Th.Dr.Jiřího Beneše  
18.00 - Jarmula band - Polsko, Hachupa - Brno, Klec-Praha za kinem Svět 
 
Festival se konal pod záštitou Miloslava Vlčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, Vác1ava Jehličky, ministra kultury ČR, Velvyslanectví státu Izrael, Zdeňka Janalíka, 
senátora a starosty města Holešova, Libora Lukáše, hejtmana Zlínského kraje, Vojtěcha 
Jurčíka, statutárního zástupce Zlínského kraje a za finančního přispění Ministerstva kultury 
ČR. 
Všechny akce se setkaly s velkým ohlasem a za velké účasti občanů, nejen Holešovanů, ale i 
turistů z jiných měst i ze zahraničí. Největší účast byla na koncertu černošského zpěváka 
Berta Lindsey. Tenorista velkého hlasového rozsahu a sugestivního projevu, který za 
doprovodu profesorky kroměřížské konzervatoře Rut Janečkové vystoupil ve svém sólovém 
recitálu. Jeho oblíbeným tématem jsou černošské náboženské písně tzv.spirituály, kterých 
předvedl celkem čtrnáct. 
Součástí letošního ročníku festivalu bylo také promítání dokumentárního filmu Olivera 
Maliny Morgensterna "Holešov očima kamery". Takřka hodinový snímek popisuje loňský 
ročník tohoto festivalu, ale mapuje také místní památky či zajímavosti. Tento snímek je také 
na DVD a zájemci si jej mohli objednat. 
Pořadatele holešovského festivalu Týden židovské kultury čekalo také nepříjemné 
překvapení. Do poštovních schránek dostali DVD plné antisemitských urážek a konspiračních 
teorií obviňujících z napojení na sionistické kruhy mimo jiné i prezidenta Vác1ava Klause. 



91 

Pětadvacet kopií disku se objevilo i v holešovské Šachově synagoze, kde se významná část 
festivalu odehrávala. DVD se snaží vzbudit dojem, že ho vydalo sdružení Olam Judaica, tedy 
organizátor festivalu. Pořadatelé proto přichystali trestní oznámení na neznámého pachatele. 
"Poškozeno je i město a hlava státu, už to není jen naše záležitost," řekl předseda Olam 
Judaica Jiří Richter. "Za celých osm let, co tu festival pořádáme, jsme se s ničím podobným 
nesetkali". Také senátor a starosta města Zdeněk Janalík řekl, že podají trestní oznámení. 
Zmíněné DVD začíná šotem z České televize, kde Jiří Richter s redaktorkou mluví o 
festivalu. Následují záběry z akcí pořádaných sdružením Olam Judaica. "Pak, jako když utne, 
následuje sestřih záběrů Židů porážejících zvířata, těžce tendenčních a nepravdivých záběrů z 
arabské televize, jak židovští vojáci zabíjejí děti, jsou tam informace, že naše sdružení je 
placeno sionisty a podobnými kruhy. Pak následuje výčet všeho, co všechno v Česku Židé 
údajně ovládají a jak dalece je s židovstvím spjat náš pan prezident. Na závěr se rozebírá 
kauza Vladimíra Železného a televize Nova. Zjednodušeně řečeno je to o tom, jak Židé 
okradli daňové poplatníky o několik miliard korun", popsal obsah DVD předseda Olam 
Judaica Jiří Richter. 
"Nejhorší na tom je, že to vypadá jako by to byl náš materiál. Na přebalu jsou veškerá loga, 
která používáme. Jak festivalu, tak našeho sdružení", dodal Richter. Ve schránkách se disky 
objevily den před zahájením festivalu, tedy v sobotu 26.července 2008. Jiří Richter má 
židovské předky a je jedním ze zakladatelů festivalu Týden židovské kultury. Článek o tomto 
DVD jako první uveřejnil deník Mladá fronta dnes. Také občané města toto velmi kritizovali. 
Festival to nenarušilo, naopak návštěvnost na všech akcích byla velká. 
Existence samostatných židovských místních obcí byla moravskou zvláštností, nemajíce 
analogii v ostatních zemích bývalé rakouské monarchie. Tyto obce vznikly po vydání 
prozatimního obecního zřízení v březnu 1849 a přes některé výhrady k oprávněnosti jejich 
existence přetrvaly až do let 1919-1920, kdy byly sloučeny s místními obcemi stejného 
jména. Na Moravě vzniklo celkem 27 těchto obcí. Holešovská židovská obec byla 
samostatnou katastrální obcí o rozloze 5 hektarů, se 156 domy a dle výsledků sčítání lidu z 
roku 1910 zde žilo 852 obyvatel, z nichž 381 se hlásilo k židovskému vyznání. V obci byla 
též dvoutřídní německá škola. Do roku 1919 došlo k dalšímu poklesu počtu židovských 
obyvatel, zejména po pogromu z 3. a 4. prosince 1918. Záměr na sloučení obou obcí 
nevyvolal u židovských představitelů námitek. Byl pouze vznesen požadavek, aby byl zajištěn 
pro německou školu učitel, který by připravil žáky na přestup do českých škol. Tomuto 
požadavku bylo vyhověno a škola v židovské obci ukončila svou činnost v červnu 1919. Na 
místní obec holešovskou byla převedena veškerá aktiva a pasiva židovské obce. Sloučení obcí 
pak bylo schváleno usnesením vlády z 15. května 1919. V Holešově nadále působila židovská 
náboženská obec, která zanikla násilnou likvidací za nacistické okupace. 
 
 
Sbor Církve adventistů sedmého dne 
Sídlo na nám.F. X. Richtera č. p. 1212 
Prvním adventistou v českých zemích se stává začátkem devadesátýchlet 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 
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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 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Čelo startovního pole cyklomaratonu Drásal 2008 míří do Žop. 
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IX. T ělovýchova a sport 
 
 
Úspěšní sportovci 
I v průběhu roku 2008 se v Holešově utěšeně rozvíjela sportovní činnost. V Holešově působí 
desítky sportovních klubů, v nichž celoročně vyvíjí činnost stovky sportovců. Kromě toho 
však někteří Holešované dosahovali skvělých sportovních výsledků i za našimi hranicemi a 
šířili tak dobré jméno Holešova po celém světě. Mezi ty nejznámější bezesporu patřil i v roce 
2008  odchovanec holešovské kopané fotbalista Juventusu Turín a jedna z hlavních opor 
české fotbalové reprezentace Zdeněk Grygera. 
Sedmadvacetiletý stavební inženýr a špičkový cyklista Radoslav Šíbl dal naposledy o svých 
kvalitách vědět na podzim 2007 u protinožců. Vyhrál jednu z etap extrémního cyklistického 
maratonu Crocodile Trophy 07 a celkově obsadil v tomto 1 400 kilometrů dlouhém závodu 
vedoucím australskou pustinou 6. místo. V roce 2008 kromě jiného startoval na závodech 
v Kostarice a zúčastnil se také holešovského Drásala, který ve své věkové kategorii vyhrál.   
Vynikajícím sportovním úspěchem zahájila rok 2008 členka ženské reprezentace České 
republiky do 18 let v hokeji Martina K řupková – na mistrovství světa v kanadském Calgary 
byla členkou bronzového týmu naší vlasti. Česká republika se tak stala nejúspěšnějším 
evropským týmem, a má zřejmě nakročeno k dalším úspěchům v této olympijské disciplině. 
Martina je žákyní 1. ročníku SPŠ MV v Holešově, hokej hraje za brněnský tým Bullddogs 
Brno na postu útočnice s číslem 7. V České republice se hraje celostátní liga žen, ve které ve 
třech skupinách soupeří 16 celků; celkem je v naší republice registrováno asi 400 aktivních 
hráček.  
V listopadu vybojovali titul mistrů republiky v žákovské kategorii mladíci z oddílu vzpírání 
TJ Holešov. Zlato získali Jan Navrátil  a Vojtěch Buček. Čtyřčlenné družstvo pak získalo na 
turnaji v Boskovicích stříbrné medaile.   
Další z výborných výsledků vybojoval na Mistrovství České republiky mladšího žactva 
v Liberci odchovance holešovského stolního tenisu Libor Liška . V barvách KST Zlín se stal 
na severu Čech společně s Tomášem Málkem ze Ždáru nad Sázavou vicemistrem ČR ve 
čtyřhře mladších žáků. S Kristýnou Štefcovou ze Slavoje Praha pak tento holešovský tenista 
vybojoval třetí místo ve smíšených čtyřhrách. Sérii úspěšných vystoupení završil tento 
nadějný holešovský sportovec 5. místem ve dvouhře mladších žáků. Libor Liška již 
v letošním roce nastoupil i na mezinárodním turnaji za českou reprezentaci a po úspěšné 
Hance Matelové se stal druhým holešovským stolním tenistou, který startoval v barvách 
české reprezentace.  V Holešově se dnes věnuje závodně stolnímu tenisu asi padesát 
sportovců. Vedle oddílu TJ Holešov jsou organizování také v klubech KST Holešov a KST 
Količín.  
 
 
Významné sportovní akce 
 
Cyklomaraton Drásal  
Rekordní účast bezmála 1650 závodníků, opět pokořený rekord trati fenoménem jménem 
Ondřej Fojtík, ale také 150 ošetřených závodníků, kterým se nepodařilo stoprocentně 
vypořádat s nástrahami náročné a místy blátivé trati. To byl další ročník Bike Maratonu 
Drásal, který se jel za optimálního počasí v sobotu 5. července 2008 napříč Hostýnskými 
vrchy již po patnácté a který pravidelně pořádá Drásal Team Holešov. „Myslím si, že i 
navzdory pádům se jednalo o velmi povedený závod, mimo jiné i vzhledem k rekordní účasti. 



95 

Na start trasy 120 kilometrům se postavilo 713 závodníků, na 55 kilometrů jich bylo 545, dětí 
bylo celkem asi 300 a na Open jízdě jelo 78 cyklistů,“ uvedl ředitel závodu Jaromír Ondrušák. 
Hlavní stodvacetikilometrový závod vyhrál opět Ondřej Fojtík jezdící v dresu prestižní stáje 
Toyota Dolák. Trať s převýšením 3 200 metrů „prolétl“ v čase 4 hodiny, 59 minut a 24 vteřin, 
čímž posunul svůj loňský rekord o 18 vteřin a cílem v zámecké zahradě projel osamoceně, 
dvě a půl minuty před druhým Václavem Ježkem.  
Prudká bouře před závodem sice trať nijak zvlášť nerozblátila, přesto museli záchranáři ze 
Sanity Car ošetřit asi 150 závodníků. K tomu nejvážnějšímu zřejmě došlo při sjezdu z Poschlé 
na Rusavu. „Jeden ze závodníků utrpěl několikanásobnou zlomeninu obratlů. V prvních 
okamžicích mu podle našich informací pomohla dvojice, která tím ztratila spoustu času a tím 
pádem i své umístění. Svým jednáním pravděpodobně postiženému zachránili život. Vytáhli 
mu zapadnutý jazyk ...,“ stojí na drásalovském serveru. „Velké poděkování patří Liboru 
Foukalovi z Břeclavi a dalšímu, zatím neznámému bikerovi za to, že poskytli zraněnému 
první pomoc, zavolali záchranku a dovezli kolo zraněného do cíle, čímž pro ně závod skončil, 
přestože před touto událostí jeli na dost dobré pozici,“ sdělil ředitel závodu, který v této 
souvislosti poděkoval dalším pořadatelům, kteří zraněné závodníky ošetřovali. Konkrétně 
pracovníkům firmy Sanita Car, MUDr. Jožkovi Pokornému a sestřičce Daně Tomečkové.   
Za nepodložené fámy zároveň označili organizátoři Drásala spekulace, podle nichž měl být 
letošní ročník poslední. Pouze dva hlavní muži spojení s historií i současností holešovského 
Drásala – Jaromír Ondrušák a Jaroslav Bachner – chystali ústup s nejvyšších pořadatelských 
pozic. 
 
Holešovský triatlon 
Bezmála stodvacet závodníků, z toho 16 žen, se postavilo na startovní čáru druhého ročníku 
holešovského triatlonu. Oproti roku 2007 se počet startujících zvýšil o 26.  Pro letošní ročník 
pořadatelé zajistili elektronické čipy, takže kromě jiného mohli sledovat aktuální vývoj pořadí 
na trati.  
Start triatlonu byl na holešovském koupališti, kde na závodníky čekala půlkilometrová 
plavecká část. Pořadatelé pouštěli závodníky do bazénu v několikasekundových intervalech, 
nejprve ženy, následně muže a favority závodu mezi posledními.  Po absolvování plavecké 
části startující přeběhli do cyklistického depa na stadionu Míru, odkud se vydali na 
třicetikilometrovou cyklistickou část do kopců nad Holešov. Závěrečnou část triatlonu tvořil 
pětikilometrový běh zámeckou oborou a v polích kolem Holešova. Nejrychlejší Václav 
Klakurka absolvoval celou trať za 1 hodinu 34 minut a 28 vteřin ( 07:12 plavání, 1:06:07 
kolo, 0:20:19 běh). Z žen se nejlépe umístila Jana Žaludková v čase 2 hodiny 1 minuta a 46 
vteřin (08:31 plavání, 1:29:49 kolo, 0:22:40 běh).  
 
Sportovní oddíly 
 
Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení 
Předsedou jednoty je Milan Hudec a tvoří ji celkem 6 oddílů. K 31. 12. 2008 měla celkem 745 
členů, z toho bylo dospělých 624 (mužů 337, žen 287) a mládeže 121 (dorostenců 40, 
dorostenek 18, žáků 51 a žaček 12). Za rok 2008 tedy celkových členů ubylo jen nepatrně (5), 
členů mládeže však ubylo 28. 
 
1) Oddíl házené – mistrovská utkání i tréninky probíhají ve sportovní hale u 1. Základní 
školy. K 31. 12. 2008 měl celkem 166 členů, z toho bylo dospělých 114 (mužů 113, žen 1) a 
mládeže 52 (dorostenců 25 a žáků 27). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
Muži – 2. liga ( . místo z 12 účastníků) 



96 

Starší žáci – divize?  
Mladší žáci – divize? 
 
2) Oddíl stolního tenisu – mistrovská utkání i tréninky probíhají v herně stolního tenisu u 
kina Svět. K 31. 12. 2008 měl celkem  53 členů, z toho bylo dospělých 52 (mužů 45, žen 7) a 
mládeže 1 (dorostenců 1). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
Muži "A" - Krajská soutěž II. třídy (3. místo z 12 účastníků - postup) 
Muži "B" - Okresní přebor I. třídy (5. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" - Okresní přebor I. třídy (12. místo z 12 účastníků - sestup) 
Velkým úspěchem je postup družstva „A“ do krajské soutěže I. třídy, mrzí sestup družstva 
„C“. Velkou ztrátou bylo úmrtí Oldřicha Kořínka (25. 1. 2008), dlouholetého organizačního 
pracovníka a hráče oddílu. Ze zdravotních důvodů přestal též hrát další dlouholetý tahoun 
oddílu, a to Antonín Procházka. 
 
3) Oddíl odbíjené – mistrovská utkání i tréninky probíhají v tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2008 měl celkem 71 členů, z toho bylo dospělých 61 (mužů 4, žen 57) a mládeže 10 
(dorostenek 10). 
Konečné výsledky družstva v sezóně 2007/08: 
Ženy – Krajský přebor (8. místo z 11 účastníků) 
 
4) Oddíl vzpírání 
K 31. 12. 2008 měl celkem 54 členů, z toho bylo dospělých 44 (mužů 38, žen 6) a mládeže 10 
(dorostenců 7, žáků 3). 
 
5) Oddíl česká asociace sport pro všechny 
K 31. 12. 2008 měl celkem 263 členů, z toho bylo dospělých 253 (mužů 89, žen 164) a 
mládeže 10 (dorostenek 6 a žaček 4). 
 
6) Oddíl plavání 
K 31. 12. 2008 měl celkem 57 členů, z toho bylo dospělých 26 (mužů 13, žen 13) a mládeže 
31 (dorostenců 6, dorostenek 1, žáků 17 a žaček 7). 
 
 
 
Sportovní klub policie Holešov 
 
Předsedou SKP Holešov je JUDr. Vlastislav Pacík a skládá se z 11 oddílů. K 31. 12. 2008 
měl celkem 308 členů, z toho bylo dospělých 251 (mužů 196, žen 55) a mládeže 57 
(dorostenců 15, dorostenek 8, žáků 27 a žaček 7). Celkový počet se mírně snížil. 
 
1) Atletika – předseda i trenér je Mgr. Svatava Ságnerová 
K 31. 12. 2008 měl celkem 14 členů, z toho bylo dospělých 11 (mužů 6, žen 5) a mládeže 3 
(dorostenců 1,  dorostenek 2).  
 
2) Judo – předseda JUDr. Ivan Hýsek, trenéry Ing. Ludvík Urban a Mgr. Jaromír Zbožínek 
K 31. 12. 2008 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 6 (mužů 6) a mládeže 22 
(dorostenek 2,  žáků 16 a žačky 4).  
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3) Kulturistika  –  předseda i trenér od roku 1992 JUDr. Antonín Krulikovský, na činnosti se 
dále podílí  Ing. Vladimír Žalčík a Bc. Iva Malá. 
K 31. 12. 2008 měl celkem 7 členů, z toho bylo dospělých 7 (mužů 6, žen 1).  
 
4) Lyžování – předseda Mgr. Pavel Kubíček 
K 31. 12. 2008 měl celkem 12 členů, z toho bylo dospělých 12 (mužů 10, žen 2). 
 
5) Tenis –  předseda Ing. Miroslav Páleník 
K 31. 12. 2008 měl celkem 22 členů, z toho bylo dospělých 14 (mužů 14) a mládeže 8 
(dorostenců 1, dorostenek 2, žáků 2 a žačky 3).  
 
6) Volejbal –  předseda MUDr. Libor Jiroušek, trenérem dospělých Mgr. Ivo Janečka, 
mládeže Mgr. Antonín Nášel a Jiří Šneidr. 
K 31. 12. 2008 měl celkem 49 členů, z toho bylo dospělých 46 (mužů 46) a mládeže 3 
(dorostenců 3).  
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
Muži "A" – II. liga 6. místo z 10 účastníků 
Muži "B" -? 
Junioři – Zlínský krajský přebor (4. ze 6 účastníků)  
 
7) Vzpírání –  předseda Mgr. Pavel Válek 
K 31. 12. 2008 měl celkem 16 členů, z toho bylo dospělých 11 (mužů 9, žen 2) a mládeže 5 
(dorostenců 3 a žáků 2). 
 
8) Rekreační sport – předseda Miroslav Odstrčil 
K 31. 12. 2008 měl celkem 74 členů, z toho bylo dospělých 69 (mužů 31, žen 38) a mládeže 5 
(dorostenců 3, dorostenek 1 a žáků 1). Zabývá se především turistikou. 
 
9) Střelectví – předseda JUDr. Jozef Tóth, mistr sportu od r. 1989 a také zkušební komisař. 
K 31. 12. 2008 měl celkem 26 členů, z toho bylo dospělých 26 (mužů 26). 
 
10) Nohejbal – předseda Mgr. Vladimír Drápal 
K 31. 12. 2008 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 22 (mužů 22) a mládeže 6 (žáků 
6). 
účast – Krajský přebor Zlínského kraje – muži, 2008 – první místo, turnaje. 
 
11) Aikido – předseda Radek Spáčil 
K 31. 12. 2008 měl celkem 32 členů, z toho bylo dospělých 27 (mužů 20, žen 7) a mládeže 5 
(dorostenců 4, dorostenek 1). 
 
 
SFK ELKO Holešov, o. s. 
 
Předsedou je Ing. Petr Labancz. 
K 31. 12. 2008 měl celkem 323 členů, z toho bylo dospělých 274 (mužů 270, žen 4) a 
mládeže 49 (dorostenců 40, žáků 9). Celkový počet členů stejný, ale úbytek více než 20 
mládežníků.  
Mistrovská utkání i tréninky probíhají na fotbalových hřištích na Střelnici a ve Všetulích. 
Dále užívá areál stadionu Míru. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
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Muži "A" - Krajská přebor (  . místo z 16 účastníků) 
Muži "B" – Krajská soutěž I. B třídy ( . místo z 14 účastníků) 
Starší dorost - Krajský přebor ( . místo z   účastníků) 
Mladší dorost – Krajský přebor ( . místo ze  účastníků) 
Starší žáci – Krajská soutěž  
Mladší žáci – Krajská soutěž 
Starší přípravka –  
Mladší přípravka -  
 
 
Dívčí fotbalový klub Holešov (DFK Holešov) 
 
Předseda klubu je Ing. Jana Doleželová. Trenérka Mgr. Svatava Ságnerová.  
K 31. 12. 2008 měl celkem 152 členů, z toho bylo dospělých 93 (mužů 19, žen 74) a mládeže 
59 (dorostenek 36, žáků 2 a žaček 21). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
Ženy - Moravskoslezská liga žen (8. místo z 12 účastníků) 
Žačky - Okresní přebor mladších žáků (2. místo z 11 účastníků) 
Třetí sezonu hrají žačky úspěšně okresní přebor mladších žáků. Zúčastní se mnoha turnajů 
v celé republice i v zahraničí.  
 
Dne 27. září 2008 se v prostorách TYMY-centrum ve Všetulích konala řádná valná hromada 
Dívčího fotbalového klubu Holešov. Pozitivní atmosféru celé akce navodila předcházející 
vítězství týmu žákyň i žen, a navíc bilancování posledního roku činnosti DFK, která je více 
než úspěšná. Hosty valné hromady byli starosta města Holešov a senátor parlamentu ČR 
Paedr. Zdeněk Janalík, a předseda SFK Elko Holešov p. Petr Labancz. VH zahájila stávající 
předsedkyně ing. Jana Doleželová, poté následovala volba mandátové komise. Zprávu o 
činnosti oddílu přednesla trenérka Mgr. Svatava Ságnerová, která shrnula činnost oddílu za 
poslední rok. Klub změnil své působiště a v současné době děvčata trénují v Holešově na 
stadionu Míru, kde hrají své zápasy žákyně; ženy soutěží na hřišti ve Všetulích. DFK má v 
současnosti velmi dobře fungující týmy žen (1. místo v Moravskoslezské divizi žen sk. A) a 
žákyň ( 2. místo v okresním přeboru mladších žáků skupina A); v obou družstvech působí 40 
aktivních hráček ve věku 8 – 36 let; v současném kádru žen hraje 11 děvčat, která působila v 
týmu žákyň. Cílem týmu žen je postup do 2. Moravskoslezské ligy žen, žákyně se pokusí 
svou soutěž vyhrát. Klub v minulém roce uspořádal 7 turnajů pro ženy, děti a příchozí, 
aktivně se rovněž zúčastnil 7 turnajů. Každoročně pořádáme zimní soustředění v 
Rajnochovicích a dvoufázové letní soustředění v Holešově a Tučapech. Největší letní akcí 
byla účast kombinovaného týmu žen na mezinárodním turnaji v dánské Kodani. O své 
činnosti informuje oddíl v periodikách a tisku – články o dívčí kopané uveřejňují Holešovsko, 
Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský deník a Dnes. Další informace o klubových aktivitách lze 
získat na stránkách: www.dfkholesov-.cz. Činnost oddílu bude pokračovat s ještě větší 
intenzitou,neboť se podařilo zapojit do spolupráce většinu rodičů a příznivců hráček, kteří 
vytvářejí vynikající atmosféru a zázemí při zápasech a společných klubových akcích. Oddíl 
má svůj Fanclub, který jej doprovází při zápasech týmu žen, a protože cestujeme opět 
autobusem, mohou utkání shlédnout všichni naši příznivci. 
V závěru VH byl doplněn výbor o nové členky, takže v současnosti v něm pracuje 8 členů. 
Předsedkyní DFK Holešov byla opět zvolena ing. Jana Doleželová.  
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Fotbalový klub Holešovské holky 
K 31. 12. 2008 měl celkem 33 členů, z toho bylo dospělých 27 (mužů 8, žen 19) a mládeže 6 
(dorostenek 4, žačky 2). Předsedou klubu je Jan Bukovjan.  
Konečné výsledky družstva v sezoně 2007/08: 
Ženy – Moravskoslezská liga žen (1. místo z 9 účastníků). 
 
Florbalový klub Holešov, o. s. (FBC Holešov) 
 
Předsedou klubu je Ing. Oldřich Mikeška. Jednatelem klubu Petr Šíma (Fryšták). Mistrovská 
utkání a tréninky probíhají ve sportovní hale u 1. Základní školy a v tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2008 měl celkem 328 členů, z toho bylo dospělých 258 (mužů 187, žen 71) a 
mládeže 70 (dorostenců 38, žáků 31 a žačka 1). 
 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
3. liga mužů – (2. místo ze 13 účastníků) 

2. liga juniorů – (4. místo z 10 účastníků) 

3. liga juniorů (B družstvo) – (6. místo z 10 účastníků) 

Jihomoravská liga starších žáků – (3. místo z 12? účastníků) 

Jihomoravská liga mladších žáků - (3. místo z 12? účastníků) 

Velkými úspěchy této sezóny jsou udržení v 2. celostátní lize juniorů, ve které byli nováčky, a 
také založení nového mládežnického družstva – juniorů B. Toto družstvo je ve Florbalovém 
klubu Holešov již páté, z toho čtyři jsou mládežnické. Pro srovnání lze uvést, že 
v předchozích 4 sezonách měl florbalový klub družstva 4 a před tím tři. Naopak za neúspěch 
lze označit skutečnost, že družstvu mužů se nepodařilo postoupit zpět do 2. ligy, ze které 
v minulém soutěžním roce sestoupili. 

 
 
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. 2008 měl celkem 85 členů, z toho bylo dospělých 64 (mužů 31, žen 33) a mládeže 
21 (dorostenců 4,  dorostenek 4, žáků 13). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
Smíšené družstvo „A“ – Extraliga (6. místo ze 7 účastníků - sestup) 
Smíšené družstvo „B“ -  II. liga Morava – jih (2. místo ze 7 účastníků) 
Družstvo juniorů  „A“-  Extraliga (5. místo z 5 účastníků, díky baráži se udrželi v extralize) 
Družstvo juniorů „B“ – I. Liga Morava (3. místo ze 3 účastníků) 
Družstvo žáků – I. liga Morava (2. místo ze 2 účastníků – postup do Mistrovství ČR, kde 2. 
místo z 3 účastníků, tedy stříbrná medaile!) 
Družstvo žen – I. liga Morava (2. místo z 3 účastníků – postup do Mistrovství ČR, kde 3. 
místo z 4 účastníků, tedy bronzová medaile!) 
Mezi úspěchy určitě patří stříbrná medaile žáků z Mistrovství ČR a bronzová medaile žen 
z Mistrovství ČR. Juniorské áčko udrželo druhý rok nejvyšší soutěž. Neúspěchem je sestup 
smíšeného družstva z extraligy. Celkový počet družstev v dlouhodobých soutěžích zůstal 
stejný.  
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Tenisový klub Holešov 
 
Předsedou klubu je PaedDr. Zdeněk Janalík. Mistrovská utkání a tréninky probíhají na 
tenisovém areálu na Střelnici.  
K 31. 12. 2008 měl celkem 192 členů, z toho bylo dospělých 162 (mužů 111, žen 51) a 
mládeže 30 (dorostenců 10, dorostenek 5, žáků 7 a žaček 8). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008: 
Dospělí: jihomoravská oblast IV. třída - 3. místo z 8 účastníků 
Dorost: jihomoravská oblast III. třída – 6. místo z 9 účastníků 
Starší žactvo: jihomoravská oblast III. třída - 5. místo ze 7 účastníků 
Za úspěch lze považovat opětovné zřízení družstva dorostu. Poslední dva roky (2007 a 2006) 
družstvo dorostu nehrálo. Naposled hrálo v sezoně 2005, a to obsadilo poslední místo 
v jihomoravské oblasti I. třídy.  
 
 
Šachový klub Holešov (Šachový oddíl při MKS Holešov) 
 
Sportoviště: budova kina "Svět". Předsedou je Pavel Petržela  (Količín č. p. 70). 
K 31. 12. 2008 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 28 (mužů 28). 
 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
Muži "A" - II. liga (9. místo z 12 účastníků)  
Muži "B" - Krajský přebor (3. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" – Regionální přebor I. třídy (6. místo z 12 účastníků) 
Muži "D" – Regionální přebor II. třídy (3. místo z 8 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. 2008 měl celkem 41 členů, z toho bylo dospělých 30 (mužů 28, žen 2) a mládeže 11 
(dorostenců 1, žáků 5 a žaček 5). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
Muži – Divize Zlínského kraje (1. místo z 12 účastníků – postup do 3. Ligy!) 
Žáci - Okresní žákovská liga (. místo ze  účastníků) 
Úspěchem této sezóny je postup mužů do 3. ligy.  
 
 
KST Koli čín (Klub stolního tenisu Količín) 
 
Jednatelkou klubu je Alena Švendová. Sportoviště: sál hostince U Tří lip v Količíně. 
K 31. 12. 2008 měl celkem 30 členů, z toho bylo dospělých 30 (mužů 26, žen 4). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2007/08: 
Muži - Okresní přebor I. třídy (10. místo z 12 účastníků) 
KST Količín v této sezoně opět zredukoval počet družstev.                
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Sokol Holešov 
Ke konci roku 2008 má holešovský Sokol 330 členů, což je o 42 méně než v roce 2007. Z této 
základny tvoří žactvo do 18 let 109 členů, žen je 169 a mužů 62. Starostkou Sokola zůstává 
Irena Smrčková.  
Sportovní aktivity 
Celoroční činnost se odbývaly v oddíle všestrannosti a dále v jednotlivých oddílech, 
konkrétně se jedná o sportovní gymnastiku, orientační běh, šachy a box. Součástí aktivity 
holešovského Sokola tvoří kolektivy s rekreačním zaměřením na florbal, odbíjenou, 
badminton a nově vzniklý paintbol. Volných hodin využívají i žáci 2. ZŠ Holešov, zvláštního 
učiliště Holešov a děti z MŠ Grohova.  
Zásadním problémem, který v roce 2008 pálil členy holešovského Sokola, je nedostatek 
mladých cvičitelů. K nejlepším cvičitelkám patřila Zuzana Poláková, která vedla cvičení 
rodičů s dětmi. 
Oprava sokolovny 
V roce 2008 se také uskutečnil generální úklid sokolovny. Byly vymalovány části chodeb a 
kluboven. Dále byl obnoven odpad do městské kanalizace, proveden generální úklid 
kuchyňky a instalace nového nábytku i teplé vody.  
 
 
Drásal Team Holešov 
Občanské sdružení Drásal Team Holešov má evidováno 67 členů z toho 19 mládeže. Předseda 
Ing. Jaroslav Bachner. 
 
 
Jednota  Orel Holešov 
Zřejmě nejvýraznějším počinem Jednoty Orelské v roce 2008 bylo otevření nového  
sportoviště na pozemcích u železničního přejezdu na Zlínské ulici, které se uskutečnilo 
v pondělí 6. října. Dosavadní tenisové kurty a sportovní zázemí tak doplnilo víceúčelové 
hřiště obehnané mantinely, kurt na plážový volejbal a cvičná tenisová stěna.  
Hřiště slavnostně otevřel starosta holešovského Orla a zároveň náměstek hejtmana Zlínského 
kraje Vojt ěch Jurčík, nové sportoviště posvětil i holešovský děkan a sám aktivní sportovec 
František Cinciala. Přítomni byli představitelé města, poslanci Parlamentu ČR, členové Orla a 
další hosté.  
Samotná stavba započala koncem července a trvala do konce září. Nové hřiště stálo zhruba 
3,5 milionu korun. Postavila je specializovaná firma Ekkl Sportovní povrchy Kroměříž. Tři 
miliony investovalo ústředí Orla a 400 tisíc poskytl v rámci programu rekonstrukce hřišť 
Zlínský kraj. 
Orelské hřiště bylo na tomto místě od nepaměti. V minulosti se tady hrával hlavně fotbal a 
konaly se zde atletické závody. Po roce 1945 režim tento majetek zkonfiskoval a přibyly zde 
některé stavby, například garáže či obchod, z něhož se později stala restaurace.  
Nový impulz dostal plácek za tratí na přelomu tisíciletí. Tehdejší zastupitelstvo Holešova 
rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků na Orla. V čele organizace stál tehdy František 
Gába. Pod jeho vedením vyrostly na orelském hřišti tenisové kurty a zázemí. Prioritou  
činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny a jeho činnost je založena na 
křesťanských hodnotách. Orel má aktuálně v České republice 17 000 členů, kteří jsou členy 
téměř 250 jednot. V Holešově měla v roce 2008 organizace necelou padesátku členů. 
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Paintball 
Dne 1. 10. 2008 se pro chlapce i dívky z řad náctiletých otevřel paintballový kroužek.  
Díky mnohačetnému úsilí a několika sponzorským darům  podařilo pořídit vybavení pro 
sportovní paintball. Tento kroužek je přístupný pro mládež od patnácti let. I přes štědrost 
sponzorů byla stanovena cena kroužku na 900 Kč na období čtvrt roku + kuličky potřebné 
k tréninku (zhruba 100 kusů na jeden trénink) - 60 Kč.  
Starostou klubu byl Richard Bubík . Paintbalové hřiště je umístěno na louce nad Žopami.     
 
Sport  Centrum  Holešov 
K dalšímu rozšíření služeb došlo od 1. února 2008 ve SPORTCENTRU Holešov. V nově 
zrekonstruovaných prostorách bylo zprovozněn masážní bazén. Toto relaxační zařízení bylo 
ojedinělé svého druhu v širokém regionu. V průběhu roku došlo také k větší rekonstrukci 
opláštění plaveckého bazénu.  
 
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. 
 
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). 
                                            
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, Krytý bazén v Holešově, Posilovny, Sauny a masáže, Squash centrum… 
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X. Zdravotnictví a sociální oblast 
 
 

1. Zdravotnictví 
 
Poliklinika 
 
Lékaři: Navazuje na rok 2007 
 
Gynekologie: 
MUDr.Lánská Jiřina, Palackého 134 MUDr.Fabián Tomáš, nám.Dr.E.Beneše 41 
MUDr.Křenková Věra, Palackého 972 MUDr. V.Zezula, Tovární ul. 
 
Lékárny: 
 
Lékárna Atakama, s.r.o.,Sušilova 1505 Lékárna- Dvouletá jitka, Palackého 972 Lékárna Pod 
věží s.r.o.,Nám.Dr.E.Beneše 41 
 
Alternativní medicína: 
Valkounová Taťána, Novosady 1592 Dermatologie,kožní lékař: 
MUDr.Kočvarová Pavla,Sušilova 1505 MUDr.Vávrová Soňa, Sušilova 1505  
Diabetologie: 
MUDr. Hasalová-Zapletalová Jitka, Palackého 972 Chirurgie: 
MUDr.Lajmar Květoslav,Sušilova 478 Chirurgická ambulance Holešov,s.r.o.,Sušilova 478 
Interna: 
MUDr.Francek Lumír,Sušilova 478 MUDr.JanČa Josef, Zlínská 991 MUDr. Červenka 
František, Sušilova 478  
Logopedie: 
Hábová Alena, Sušilova 478 Zárubová Eva, Sušilova 478  
Neurologie: 
MUDr.Železná Jarmila, Palackého 972 MUDr.Medková Andrea, Sušilova 478 Oční: 
MUDr.Minarčík Josef, Sušilova 478  
Ortopedie: 
MUDr.Hrabec Alois, Sušilova 478 MUDr. Škrabal Vojtěch, Sušilova 478  
Pediatrie: 
MUDr.Dúbravčíková Lenka, Grohova 538 MUDr.Hlobilová Věra, Novosady 1580 
MUDr.Hurtíková Milada, Novosady 1580, MUDr.Šindler Tomáš, Novosady 1580  
Plicní 
MUDr.Bednářová Stanislava,Palackého 972 MUDr.Pšikalová Jana, Palackého 972  
Praktický lékař: 
MUDr.Bednář Slavomír, Zlínská 991 MUDr.Červenková Zdeňka,Sušilova 478 
MUDr.Havlíková Jitka, Příční 1475 MUDr.Jiroušek Libor,Zlínská 991 MUDr.Kadlecová 
Zdeňka,Sušilova 1505 MUDr.Manďák Ivan, Sušilova 478 MUDr.Mlčáková Eva,Sušilova 478 
MUDr.Zapletalová Dana,Sušilova 478 MUDr.Zelová Marie,Sušilova 478 MUDr.Zimáková 
Helena,Palackého 972 MUDr.Zlámalová Eva,Sušilova 478  
Psychiatrie,psychologie: 
MUDr.Ošťádalová Marie,Palackého 972 Psychologická poradna PhDr.,Jiří Rak,Sušilova 478 
MUDr.Kašparová Elena, Sušilova 478  
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Radiodiagnostika: 
MUDr.Vodák,Jiří, Sušilova 478 Radiační onkologie: 
MUDr. Zajíc Jan, nám.F .X.Richtera 182  
Rehabilitace: 
Fohýnová,Marcela, Sušilova 478 Sdružení rehabilitačních pracovnic,Tovární 1200 
Revmatologie: 
MUDr.JanuŠková,Olga, Palackého 972  
Stomatologie: 
MUDr.Jokl,Jiří,Novosady 1580 MUDr.Katrňáková,Dita,Kráčiny 296 MUDr.Konečný,Alois, 
nám.Dr.E.Beneše 41 MUDr.Krupařová Eva, nám. Svobody 111 MUDr.Kučera Josef,Střelnice 
472 MUDr.Manová,Marie,Sušilova MUDr.MlČák,Jiří, Sušilova 478 
MUDr.Posoldová,Věra,nám.Svobody 111 MUDr.Slováková Helena,Sušilova 
MUDr.Smýkalová,Jana,SuŠilova 478 MUDr.Stavěl,Jan,Novosady 1580 
MUDr.Vybíral,Karel,Sušilova 477, Zubní centrum Novosady,Novosady 1580 
MUDr.Zakopal,Miroslav, Sušilova 488 Věra Hábová,zubní laborantka - Sušilova ul. 477  
Urologie,sonografie: 
MUDr.Plintovič, Michal, Sušilova 478  
Ušní,nosní,krční: 
MUDr. Tovaryš Jiří,Sušilova 1505  
Zdravotní technika,zařízení: 
Dental technik v.o.s.-laboratoř,Sušilova 478 
Laboratoř klinické biochemie- 
RNDr.Novák,Martin,Sušilova 478 Ledistellar,s.r.o.,Hankeho 247  
Zubní laboratoř  
Loučka Karel,Přerovská 290  
Zdravotnická dopravní služba: 
Dopravní zdravotnická služba Barot,Tovární 1333 Sanita Car,s.r.o.,Sušilova 478 
 
 

2.  Sociální oblast a nezaměstnanost 
 
                                      
Centrum pro seniory (CpS), příspěvková organizace (Příční 1475) 
Ředitelka: Mgr. Ivana Bozděchová  (od 1.8.2006) 
Počátkem měsíce března 2008 v CpS  nově zařídili místnost, která slouží pro pracovní terapii. 
Útulná, vkusně zařízená místnost, je vybavená kuchyňskou linkou, sporákem, pečící troubou, 
ale taky počítačem s tiskárnou. V den svého otevření sem přišlo téměř čtyřicet seniorů a 
personál. Především terapeutky zaměstnané v Centru pro seniory se zasadily o vytvoření 
příjemného prostředí, pořídily květinovou výzdobu, ale taky samy upekly něco sladkého na 
zub. Paní ředitelka toto jejich snažení ocenila ve svém kratičkém projevu, při němž přestřihla 
symbolickou mašli a za zpěvu několika lidových písniček byla činnost v těchto prostorách 
zahájena. Podávala se káva a čaj, štrúdl a bublanina a některé z přítomných seniorek se už 
moc těšily, že si vyzkouší vybavenost kuchyně a její praktičnost při pečení velikonočního 
cukroví. 
Novou službou pro seniory a osoby se zdravotním postižením z našeho regionu a jejich blízké 
je tzv. odlehčovací služba poskytovaná CpS. V rámci odlehčovací služby nabízí krátkodobé 
pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením v prostorách Centra pro seniory. Jedná 
se o nabídku služeb například po dobu dovolené, nemoci, hospitalizace, lázní, služební cesty 
těch, kteří o osobu pečují, nebo při rekonstrukci či jiných stavebních úpravách domu a bytu 
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užívaného seniorem či osobou se zdravotním postižením. Cílem služby je umožnit pečující 
osobě nebo rodině odpočinout si, načerpat další energii nebo realizovat své plány.  
Služba je sjednána vždy na dobu určitou dle potřeby uživatele. Jde o zajištění ubytování, 
stravování, základní zdravotnické a obslužné péče, sociálně terapeutické činnosti. Veškerá 
péče je zajištěna  v plném rozsahu nepřetržitě 24 hodin denně. Službu má na starost vedoucí 
sociální pracovník Kamil Horák. 
Centrum pro seniory Holešov (CpS) ruší k 31. prosinci 2008 denní stacionář. Stalo se tak po 
roce a půl jeho fungování. Důvodem je nezájem veřejnosti o tyto služby a tím ekonomická 
nerentabilnost. Podle ředitelky zařízení Ivany Bozděchové bude možné stacionář v případě 
zájmu znovu otevřít. Na rozdíl od denního stacionáře zájem o tzv. odlehčovací služby zůstává 
a toto zařízení bude v Centru pro seniory zachováno v současné podobě, tzn., že pro zájemce 
jsou k dispozici čtyři lůžka i veškerý servis, který si vyžaduje zařízení tohoto typu a který 
nabízí v mnoha formách holešovské Centrum pro seniory. 
Denní stacionář je zařízení určené seniorům či lidem, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc. 
Funguje tím způsobem, že tito lidé tráví v jeho prostorách dobu, kdy se o ně jejich okolí 
nemůže z důvodu pracovního či jiného zaneprázdnění starat. Jedná se o denní zařízení a 
klienty do něj dovezou buď rodinní příslušníci nebo např. pečovatelská služba (v našem 
případě Charita).  
 
 
 
Charita Holešov 
Ředitel: Mgr. Milan Jelínek Nám. Svobody č. 97 , Ho1ešov 
Novým statutárním zástupcem Charity Holešov se stal od 1. 1. 2008 Milan Jelínek, který tak 
vystřídal v této funkci ředitelku Evu Janalíkovou.  
Tříkrálová sbírka 
Charitní ošetřovatelská služba - komplexní péče o klienty ve vlastním prostředí s cílem 
stabi1izace a zlepšení zdravotního stavu v rovině bio-psycho-sociální a spirituá1ní. 
V sídle charity -vrchní sestra Eva Janalíková. Charitní pečovatelská služba - pomoc osobám s 
péčí o vlastní osobu a domácnost, zajištění obědů, nákupů a doprovodu klientů k lékaři. V 
zařízení DPS Novosady, vedoucí Eva Relichová. Krizová pomoc - poskytnutí neodkladné, 
krátkodobé pomoci osobám, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout nouzovou či 
tíživou situaci. V sídle charity sociální pracovnice Veronika Drábková. 
Bezmála 400 tisíc korun vybrala Charita Holešov v roce 2008 v rámci  Tříkrálové  
sbírky. Do čela koledníků se postavil děkan holešovské farnosti František Cinciala, který 
v roli jednoho z východních mudrců přijel již v pátek 4. ledna společně se svými kolegy 
bryčkou taženou koňmi, aby tradiční tříkrálovou koledou oslovil pracovníky holešovského 
městského úřadu. Samotná sbírky, které se zúčastnili desítky malých koledníků, probíhala 
v sobotu 5. ledna.  
Ve dnech 25.- 28.3. a 15. až 19. září 2008 proběhly sbírky šatstva a jiného zboží Charity 
Holešov. Sbírky byly uskutečněny v prostorách Domu u sv. Martina ve Smetanových sadech. 
Z důvodů ekonomických byla ke dni 30. října 2008 uzavřena a zrušena prodejna charitního 
zboží na nám. Sv. Anny 1027 v Holešově (v objektu chráněných dílen). V průběhu listopadu 
bylo neprodané zboží přemístěno do objektu U sv.Martina, kde byl sortiment vystaven po 
určitou dobu k zakoupení. 
Deset tisíc korun dostalo od města Holešova Kontaktní a poradenské centrum PLUS Oblastní 
charity Kroměříž na protidrogovou prevenci. Rozhodla o tom Rada města Holešova. 
Centrum se zaměřuje na poskytování služeb drogovým uživatelům zneužívajícím 
nealkoholové drogy, jejich rodinám či blízkým. Doložené náklady K centra Plus, spojené s 
terénní prací "streetworkera" v Holešově za rok 2007 byly ve výši 38.315 Kč, celkový počet 
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klientů dosáhl čísla 43. Jedná se o klienty hlášené k trvalému pobytu v Holešově. Z nich je 28 
mužů a 15 žen, jejich průměrný věk je 25 let. Základní drogou je ve 39 případech pervitin, ve 
dvou případech pak opium a ve dvou případech marihuana. V rámci výměnného programu 
bylo v Holešově vydáno 5 829 kusů jednorázových stříkaček. Ve třech případech využili 
rodiče osobní návštěvy pracovníků K centra v Holešově. Příspěvek ze strany města byl použit 
na úhradu nákladů spojených s terénní prací, na nákup zdravotnického materiálu a na nákup 
pohonných hmot, testů na vyšetření HIV a hep.B a C, a likvidaci infekčního materiálu. 
Charita Holešov je nestátní nezisková organizace. V praxi to znamená, že z podstatné části 
tvoří její rozpočet, resp. zdroj příjmů dotace. K poskytování dotace se v roce 2008 přidal i 
Zlínský kraj, který přispěl organizaci formou účelové neinvestiční dotace, a to ve výši 150 
000 Kč. Tato bude využita podporu pečovatelské služby. 
 
 
 
 
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. 
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 tady skončila. 
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. 
 
Školní ulice 
V souvislosti s řešením Školní ulice už řada občanů vyjádřila své obavy, že v tomto prostoru 
radnice a stát pouze postaví nový dům pro romské spoluobčany. Podle starosty Holešova 
Zdeňka Janalíka bude stát nový dům, na jehož výstavbě by se měli podílet Romové ze Školní, 
v jiné části města. Na místě staré kolonky vznikne jakési druhé městské centrum, kde podle 
projektu budou vedle bytů i obchody a občanská vybavenost. Nové centrum propojí nádraží a 
hlavní ulici Palackého s velkým sídlištěm Novosady - vysvět1il starosta. Někteří občané 
nesouhlasí s bouráním této ulice a tvrdí, že část by se měla zachovat jako památka z hlediska 
architektury. 
Holešov se zapojil do projektu sociálního začleňování v romských lokalitách a konkrétním 
záměrem je zlepšení životních podmínek obyvatel Školní ulice. Pilotní fáze působení 
Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR se rozběhla v 
únoru 2008. V Holešově bylo ustanoveno lokální partnerství v dubnu 2008 a mezi jeho členy 
patří například městský úřad Holešov, Policie ČR, střední policejní škola MV, Základní škola 
Družba, Charita Holešov, Jaspis a.s. Kroměříž, Argo společnost dobré vůle Zlín, ÚP v 
Kroměříži, krajský koordinátor pro národnostní menšiny. Na základě schválené Strategie 
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rozvoje města Holešova patří mezi hlavní priority města řešení Školní ulice. Asistentkou 
Lokálního partnerství je Irena Seifertová z Holešova. 
O dalším postupu při plánování revita1izace prostoru Školní ulice jednali 24.1istopadu 2008 
na svém pracovním výjezdním zasedání ve Vizovicích holešovští zastupitelé. Záměrem 
vedení města je sanace nevyhovujících domků ve Školní ulici. V tomto prostoru by mělo 
vzniknout nové městské centrum. Pro nájemníky z těchto domků chce město ve spolupráci s 
vládní agenturou zajistit výstavbu nových bytů. 
 
Veřejně prospěšné práce 
V průběhu prázdnin skončila v Holešově první část projektu veřejně prospěšných prací 
realizovaného ve spolupráci města Holešova a holešovské pobočky kroměřížského Úřadu 
práce. „Myslím si, že projekt byl pro město přínosem a projevil se zvýšenou čistotou a 
upraveností veřejných prostor,“ zhodnotil práce starosta města Zdeněk Janalík.  
Do veřejných prací se na začátku zapojilo 18 pracovníků, po dvou měsících jich zůstalo 
čtrnáct. Těm, kteří pracovali dobře, město nabídlo možnost spolupráce na dalších 5 měsíců. 
Nejaktivnějším a nejšikovnějším pak nabídl úřad práce možnost rekvalifikace. Zaměstnanci 
se v rámci veřejně prospěšných prací soustředili především na centrum města. Okopávali 
chodníky, hrabali listí, natírali mobiliář, pomáhali i v některých příspěvkových organizacích 
města, například i na 3. Základní škole. K úspěšnému výsledku přispělo i dobré počasí, které 
v průběhu těchto prací vládlo. 
 
Nezaměstnanost v roce 2008 
Celkově lze říci, že v roce 2008 se Holešovu vyhnulo výrazné propouštění a situace 
v zaměstnanosti byla stabilizovaná. V mírných výkyvech nezaměstnanosti v řádu desetinných 
čísel se nejspíše projevila větší nabídka pracovních míst v letních měsících související se 
sezónními pracemi. V lednu byla míra nezaměstnanosti 6,1 % a volných pracovních míst bylo 
284. V březnu se míra zvýšila o jednu desetinu na 6,2%, ale počet volných míst se zvýšil na 
317. Příznivý trend pokračoval v další části roku, kdy v červnu úřad práce napočítal míru 
nezaměstnanosti 5,1%  a 342 volných míst. K podzimu se však situace začala obracet. V září 
už se míra opět zvýšila na 5,5% a počet míst klesl na 315. V prosinci pak byla míra 5,7 % a 
volných míst 282. Pro srovnání lze snad dodat, že míra nezaměstnanosti v lednu 2007 byla 
9%, tedy výrazně vyšší než v průběhu celého roku 2008. Nejhůře byla postihnuta kategorie 
občanů nad 50 let, která se pohybovala v průměru kolem 100 občanů. 
 
 
Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova 
Průzkum – co chybí ve městě mládeži a rodičům 
V měsíci únoru 2008 proběhla dotazníková šetření určená pro rodiče a samotnou mládež s 
názvem „Jak tráví volný čas Vaše děti“ a „Jak tráví volný čas mládež města Holešova“. 
V měsíci březnu 2008 byla dotazníková akce vyhodnocena, vráceno bylo 1 068 dotazníků.  
Za pomoci dotazníků jsme zjišťovali, jaké volnočasové aktivity ve městě mládež využívá, jak 
jsou s nimi spokojeni a co by je zajímalo. A naopak rodičů jsme se ptali, jak je zajímá volný 
čas jejich dětí, zda si myslí, že je nabídka služeb dostačující, do jakého kroužku a v jaké 
cenové relaci by své děti přihlásili. 
Dotazník určený pro mládež vyplnilo 834 respondentů, z toho 352 mužů a 482 žen. 
Z vyhodnocení dotazníku vzešly následující priority: 
1. vybudovat sportoviště pro běžné občany, kteří nejsou členy žádné sportovní organizace 
2. vytvořit lepší podmínky pro in-line bruslení, cyklistiku 
3. pořádat rockové koncerty 
4. chybí kavárna, čajovna pro mladé 
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5. zřídit bezpečný, příjemný relax park 
6. jezdecký klub 
 Dotazník určený pro rodiče vyplnilo 234 respondentů, z toho 49 mužů a 185 žen.  
Z vyhodnocení dotazníku vzešly následující priority: 
1. zřídit nízkoprahové centrum pro děti a mládež 
2. vybudovat kluziště 
3. vybudovat sportovní volně dostupné víceúčelové hřiště 
Mládež ve většině případů navštěvuje nějaký zájmový útvar, nejčastěji sportovní. Hodně času 
také tráví s kamarády. Dále by se většina chtěla sama podílet na práci v oblasti volného času. 
Rodiče se ve většině případů zajímají o to, jak jejich děti tráví volný čas a myslí si, že nabídka 
nabízených služeb ve městě je plně dostačující. Děti by nejčastěji přihlásili do sportovních 
kroužků v cenové relaci 500 – 1 000 Kč za rok. Výsledky dotazníkové akce budou dále 
sloužit ke zpracování komunitního (střednědobého) plánu města Holešova. 
 
 
Průzkum mezi zdravotně postiženými 
V měsíci únoru 2008 proběhlo dotazníkové šetření určené pro zdravotně hendikepované 
občany města Holešova a jejich rodinné příslušníky. V měsíci březnu 2008 pak proběhlo jeho 
vyhodnocení. Osloveno bylo 293 respondentů. Za pomoci dotazníku jsme zjišťovali, jaké 
služby cílová skupina užívá, jak jsou spokojeni s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb, 
které služby jim scházejí apod. 
Z vyhodnocení dotazníku vzešly následující priority: 
1. městská doprava, 2. bezbariérové přístupy, 3. místa k odpočinku, 4.domov pro seniory, 5. 
osobní asistence, 6. služby pro mentálně postižené (chráněné bydlení pro osoby s duševním 
onemocněním), 7. pohotovostní služba. 
Nejvíce osob, které dotazníky vyplnily, jsou osoby s pohybovým postižením. Nejvíce lidé 
využívají služeb Sdružení zdravotně postižených Holešovska a Pečovatelské služby Charity 
Holešov. S rozsahem poskytovaných služeb pro dospělé občany se zdravotním postižením 
jsou obyvatelé spokojeni. U služeb poskytovaných pro děti převážně neví. Současnou kvalitu 
a dostupnost sociálních služeb pro cílovou skupinu 61 respondentů hodnotí kladně, 21 
respondentů záporně. Výsledky dotazníkové akce budou dále sloužit ke zpracování 
komunitního (střednědobého plánu města Holešova). 
Jak hodnotí sociální služby senioři 
V měsíci dubnu 2008 proběhlo dotazníkové šetření určené pro seniory města Holešova a 
přilehlých obcí. V květnu 2008 pak proběhlo jeho vyhodnocení. Osloveno bylo 79 
respondentů, 21 mužů a 58 žen, nejvíce dotázaných byli lidé věkové kategorie nad 70 let. Za 
pomoci dotazníku jsme zjišťovali, jaké služby cílová skupina užívá, jak jsou spokojeni 
s rozsahem a kvalitou dosavadních poskytovaných služeb, které služby jim scházejí apod. 
Z vyhodnocení dotazníku vzešly následující priority: 

1. hospic 
2. domov pro seniory 
3. domov se zvláštním režimem 
4. středisko s volnočasovými aktivitami pro seniory 
5. občanská poradna (bezplatné sociálně – právní poradenství) 

Současnou kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro seniory v Holešově většina hodnotí jako 
dobrou a uspokojivou. Nejvíce využívanými službami jsou: Klub důchodců města Holešova, 
pečovatelská služba, bydlení v domě s pečovatelskou službou a využívání služeb odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov. Nejvíce informací o možnostech zajištění 
sociálních služeb obyvatelé získávají z tisku „Holešovsko“. 
Jak hodnotí sociální služby sociálně vyloučení v Holešově 



110 

V měsíci dubnu 2008 proběhlo dotazníkové šetření určené pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. Tato skupina zahrnuje osoby s širokou a různorodou problematikou: 

- osoby s nízkými příjmy 
- nezaměstnaní 
- osoby v krizové situaci 
- etnické menšiny 
- osoby propuštěné z ústavní výchovy nebo výkonu trestu 
- i osoby, které s ohledem na úroveň mentálních schopností, potřebují radu a pomoc při 
řešení svých životních situací. 

V měsíci květnu 2008 pak proběhlo jeho vyhodnocení. Osloveno bylo 120 respondentů, 
z toho 92 žen, 26 mužů, 2 údaje neuvedli. Nejvíce dotázaných byli lidé věkové kategorie 26 – 
39 let.  Za pomoci dotazníku jsme zjišťovali, jaké služby cílová skupina užívá, jak jsou 
spokojeni s kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb, s jakými problémy se nejčastěji 
potýkají a co by jim při řešení jejich krizové situace pomohlo. 
Z vyhodnocení dotazníku vzešly následující priority: 

1. občanská poradna (bezplatné sociálně – právní poradenství) 
2. bydlení pro osoby s nízkými příjmy 
3. pomoc při hledání zaměstnání 
4. schránka důvěry 

Rozsah a kvalitu poskytovaných služeb většina hodnotí kladně. Nejčastějším problémem pro 
cílovou skupinu je špatné a nejisté bydlení, nezaměstnanost, nedostatek financí, nedostatečná 
kvalifikace a také problémy s návykovými látkami. Výsledky dotazníkové akce budou dále 
sloužit ke zpracování komunitního – střednědobého plánu města Holešova. 
Město Holešov v roce 2006 schválilo a zahájilo proces komunitního plánování sociálních 
služeb města Holešova. Jako výsledek společného procesu plánování sítě sociálních služeb ve 
městě Holešově vznikl 1. návrh Komunitního plánu města Holešova. Při jeho tvorbě byl 
respektován princip „triády“, tedy zastoupení zadavatelů (Město Holešov), poskytovatelů 
sociálních služeb (Centrum pro seniory, Charita Holešov aj.) a uživatelů (občanů 
využívajících tyto služby). Tento návrh je pracovní verzí Komunitního plánu města Holešova, 
určený k připomínkování cílovým skupinám i veřejnosti.  
Komunitní plán by měl během období 2009 – 2011 rozvíjet síť sociálních služeb tak, aby 
odpovídala místním podmínkám, specifikům a potřebám našich občanů.  Samotný komunitní 
plán schválilo městské zastupitelstvo na svém podzimním zasedání.  
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V prosinci 2008 oslavila 100 let holešovská občanka Růžena Krejčí. 
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XI.  DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A STATISTIKA  
 
 
 
Statistické údaje v roce 2008 
 
Město Holešov vlastní 47 domů - tj. 380 bytů. Město je spravuje a jsou v kompetenci města. 
Zabezpečuje technický stav a vyúčtování služeb. Byty jsou na ulicích: Školní, Novosady, 
Havlíčkova, Palackého a nám. Dr. E. Beneše, Tyršova, F.X.Richtera (1 byt), Nábřeží (1 
byt.čp.282), U Letiště (2 vchody). Na ul. Havlíčkova a Tyršova jsou Domy s pečovatelskou 
službou. 
V roce 2008 se narodilo v Holešově a místních částech: 151 dětí ( v roce 2007 - 129), 
v samotném Holešově to bylo 129, v Količíně a Žopích po osmi a v Tučapích a Dobroticích  
po třech. 
V roce 2008 zemřelo v Holešově a místních částech 147 občanů (v roce 2007 pak 118). 
V Holešově samotném zemřelo 129 občanů, v Količíně a Tučapích zemřelo 6 občanů, 
v Žopích 4 a v Dobroticích 2. 
V roce 2008 se do Holešova přihlásilo 162 nových občanů, do Količína 6, do  Žop 5, do 
Tučap 10, do Dobrotic  6. Naopak se odhlásilo z  Holešova  225 občanů, z Količína 3, ze Žop 
2, z Tučap 14 a z Dobrotic 7. 
Ze statistických čísel vyplývá, že v průběhu posledních let se počet obyvatel, včetně místních 
částí snížil. V lednu 2007 žilo v Holešově a místních částech 12205 obyvatel, v roce 2008 to 
bylo 12 083 obyvatel. K 28. 1. 2009 pak 12 030 obyvatel. 
V roce 2008 evidovala matrika 74 svatebních obřadů. Ty se konaly většinou v zasedací 
místnosti městského úřadu, ale také v zámecké zahradě. 
V Holešově žijí i občané vietnamské, ukrajinské a mongolské národnosti. Statistika neuvádí 
jejich počet. 
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V roce 2008 zastupitelstvo řešilo záhadu kolem ostatků holešovského obra 
Josefa Drásala 
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XII. Zajímavosti 
 
- V sobotu 1. března se celou republikou přehnala bouře Emma, která zabíjela a spáchala 
obrovské škody. V Holešově naštěstí větší škody neudělala. Hasiči odstraňovali spadlou větev 
z chodníku v ulici Holajka, dále smrk, který spadl na přístřešek a pozemní komunikaci či 
větve mezi internátem policejní školy a Lidlem.   
- Od konce roku 2007 začal pracovat v prostoru letiště tým z prostějovského pracoviště 
Ústavu archeologické památkové péče Brno, vedený archeologem Miroslavem Šmídem. 
Jejich posláním byla záchrana případných archeologických nálezů v místě budoucí 
průmyslové zóny, které by jinak přišly vniveč. Dělali archeologický průzkum v místech, 
kde povedou inženýrské sítě, komunikace či jiné stavby.  
Začátkem roku zatím nalezli jeden objekt z doby halštatské, tedy z doby asi před 3 tisíci 
lety, ve kterém bylo pár střepů. Také narazili na starou vodoteč, koryto nejspíše 
zaniklého potoka širokého zhruba čtyři metry, o kterém zatím nebyly žádné informace. 
Vzhledem k dosavadním poznatkům archeologové očekávali v Holešově výrazné objevy. 
Jejich práce pokračovala v průběhu celého roku.  
- Čtrnáctideník Holešovsko zveřejnil poprvé v historii jízdní řády – pravidelné odjezdy 
autobusů ze zastávek v Holešově a místních částech. 
- Ke srážce tří telat s jedoucím vlakem došlo ve středu 2. ledna ve Všetulích. Jedno zvíře 
uhynulo a dvě byla zraněna.  
V úterý 4. listopadu likvidovali hasiči požár jednoho ze stromů v zadní části zámeckého 
parku.  
- Ke střetu osobního Š Fabia s osobním motorovým vlakem došlo 5. června 2008 na 
železničním přejezdu u holešovského vlakového nádraží. Vlak vozidlo odhodil mimo 
kolejiště a řidička utrp ěla lehké zranění.  
- V Holešovsku č. 3 ze dne 7. února vyšel článek Františka Sovadina o osudech pozůstatků 
obra Josefa Drásala. Je v něm kromě jiného popsána korespondence mezi Městským úřadem 
Holešov a Anatomickým ústavem v Brně. Vědci z Brna zazlívali představitelům města, že 
v roce 1993 nechali pohřbít ostatky Josefa Drásala, které byly předtím exhumovány v roce 
1967. Vědci je chtěli k vědeckým účelům. Představitelé města však argumentovali tím, že plní 
přání Josefa Drásala, který chtěl mít po smrti klid.  
- K požáru letadla ZLIN 143L došlo v pátek 7. března kolem 14 hodiny na holešovském 
letišti. Podle dostupných informací byl nejdříve zjištěn únik paliva z nádrže 
jednomotorového letadla zn. ZLIN 143 L, které bylo po zalétávání odstaveno na letištní 
ploše u hangáru. Sedmdesátiletý muž, který prováděl opravu, utrp ěl při požáru vážné 
popáleniny na rukou, obličeji a dalších částech těla. I přes ohrožující požár se mu 
podařilo odtlačit letadlo od hangáru a od místa vytečeného a hořícího paliva. Požárem 
způsobená škoda byla vyčíslena na 600 000 Kč.  
- Objekt historické budovy holešovské radnice č.p. 24 na náměstí Dr. Edvarda Beneše, 
v němž sídlí střední škola Dr. Stratila, Klub důchodců a městská galerie, změnil svého 
majitele. Zastupitelé rozhodli na svém listopadovém zasedání o jeho prodeji společnosti 
Eurostřechy Dobrotice, a to za částku patnáct milionů korun. Město Holešov zveřejnilo návrh 
na prodej objektu v létě roku 2008. Oficiálně se přihlásila pouze firma z Dobrotic. Nový 
vlastník chce po rekonstrukci využívat objekt pro bytové a komerční účely. Na přelomu roku 
2008 a 2009 však přišly od nového vlastníka informace, podle nichž chtěl od kupní smlouvy 
odstoupit.  
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Při rekonstrukci vchodu do budovy 1. ZŠ v Holešově byl učiněn pozoruhodný objev. Na 
zadní straně pamětní desky z roku 1918, která byla umístěna donedávna na levé straně 
vstupního prostoru, čekalo řemeslníky, kteří desku vybourali, překvapení v podobě 
vytesaného nápisu tohoto znění: Památce čtyřicetiletého slavného panování Jeho Apošt. 
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. věnováno od města Holešova roku 1888 
Právě jméno Františka Josefa I. zřejmě způsobilo, že v roce 1918, tedy v roce vzniku 
Československé republiky, byla deska vybourána a její rub byl využit pro zvěčnění 
aktuálnějších historických údajů. 
(Z článku Vojtěcha Matuly pro čtrnáctideník Holešovsko č. 20/2008) 
Trochu nečekané ocenění získalo město Holešov na tradiční přehlídce filmů zaměřených na 
turistiku TUR-FILM 2008 v Karlových Varech. Festivalu se zúčastnilo 137 zemí, soutěžilo 
775 filmů a 438 multimédií. Město Holešov získalo Cenu poroty v kategorii multimédia za 
CD " Vítejte v Holešově. . . Vítejte na Holešovsku.. ."Toto CD vydalo v roce 2006 Městské 
kulturní středisko Holešov a bylo součástí projektu na vydání celé řady propagačních 
materiálů, které byly zpracovány v rámci projektu INTEREG, tj.v projektu zaměřeném na 
příhraniční spolupráci. Partnerem Holešovu bylo považskobystrické PC Centrum. 
Vítězné logo k oslavám třístého výročí narození F.X. Richtera, které se uskuteční 
v průběhu příštího roku, vybrala začátkem roku komise v čele s předsedou a starostou 
města Zdeňkem Janalíkem. Na základě vyhlášení podmínek soutěže se sešlo celkem 32 
návrhů od šesti autorů – holešovských amatérských výtvarníků. Komise nakonec 
vybrala návrh učitele kreslení ze Základní umělecké školy Holešov  Karla Jakóbka. Na 
objektivnost hlasování dohlížela celá komise. Všechny návrhy loga budou vystaveny na 
vernisáži v rámci oslav a také otištěny ve sborníčku.  
Tibetská vlajka na radnici - V pondělí 10. března si světové společenství připomnělo 49. 
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při kterém zemřelo 80 000 Tibeťanů. 
U příležitosti tohoto výročí vyzvalo občanské sdružení Lungta radnice, aby se připojily ke 
kampani Vlajka pro Tibet a vyvěsily v tento den tibetskou vlajku. Vedení holešovské radnice 
se rozhodlo k této akci připojit a vlajku v pondělí 10. března vyvěsit.  
 
Na obrázku je vítězný návrh loga: 

 
 
 



116 

Tragédie na gymnáziu. Prohlášení ředitelky holešovského gymnázia Blaženy Kubíčkové k 
tragické události na holešovském gymnáziu: „Dne 29. ledna 2008 došlo na naší škole k 
tragické události. Po skončení druhé vyučovací hodiny si žáci všimli otevřeného okna 
na chlapecké umývárně. Při jeho zavírání uviděli ležet na parkovišti mezi auty tělo. Okamžitě 
reagovali a seběhli k němu. Jeden z nich bezprostředně informoval vedení školy, které 
přivolalo zdravotnickou záchrannou službu. Do jejího příjezdu se žáci sexty a 3. A spolu s 
Mgr. Kačorem usilovně snažili přivést zraněného k vědomí masážemi hrudníku a umělým 
dýcháním. Po příjezdu ZZS lékaři navázali na jejich první pomoc. Byl přivolán i vrtulník 
rychlé záchranné služby. Po téměř hodinovém snažení byla záchranná akce ukončena. Pro 
všechny žáky, učitele a zaměstnance školy se stal 29. leden 2008 černým dnem. Spolužák, 
který svým zraněním podlehl, patřil k lidem, kteří kolem sebe šíří klid, pohodu a příjemnou 
atmosféru. Byl bezkonfliktní, kamarádský, otevřený a upřímný. Ve škole neměl žádné 
problémy. Pečlivě se připravoval k dalšímu studiu. Jeho cílem byla farmacie nebo 
fyzioterapie. Proto je pro nás dnešní událost nepochopitelná a nevysvětlitelná. Je nám všem 
moc líto... Byl zmařen mladý a nadějný život. Jménem všech žáků, učitelů a zaměstnanců 
školy si dovoluji vyjádřit hlubokou účast s bolestí všech příbuzných, blízkých a známých 
našeho žáka.“ 
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XIII. Osobnosti a významná výročí v roce 2008 
 
Stoletá občanka 
Sté narozeniny oslavila koncem roku 2008 nejstarší obyvatelka Holešova paní Růžena Krejčí, 
rozená Večeřová. Dvacátého prosince se uskutečnila v restauraci Pumpa rodinná oslava, na 
kterou přišli jubilantce popřát také starosta Holešova Zdeněk Janalík, místostarosta Rudolf 
Seifert a matrikářka města Jarmila Medková. Jménem svým i ministra práce a sociálních věcí 
Petra Nečase se ke gratulantům přidala i ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení 
v Kroměříži Eva Nováková. Nechyběla pochopitelně celá početná rodina. Mezi nimi dvě děti, 
čtyři vnuci, 7 pravnuků a jeden prapravnuk. 
Když spadl meteorit 
V roce 1908 dopadl na Sibiř známý Tunguský meteorit, bulharský kníže Ferdinand vyhlásil v 
Buchlově na Moravě nezávislost Bulharska na Turecku, Švýcar Jacques Edwin Brandeberger 
vynalezl celofán a v zemích koruny české byl vydán poslední díl Ottova slovníku naučného. 
Právě na samém sklonku onoho roku – 19. prosince -  se v nedalekých Pacetlukách narodila 
paní Večeřová, jako prostřední ze tří dětí. Starší sestra i mladší bratr už zemřeli. Otec zemřel, 
když byly paní Večeřové čtyři roky a tak je vychovávala matka. Už od dětství pracovala 
v zemědělství a často vykonávala chlapské práce. Školní docházku začala v tragickém roce 
1914. V roce 1933 se provdala za úředníka nemocniční pojišťovny v Holešově Karla 
Krejčího. O rok později se nastěhovali do domu na bývalém Buchingrovém (dnes Šrámek). 
V roce 1937 koupili s manželem novostavbu v Bartošové ulici, kde paní Krejčí bydlí u svého 
syna a snachy dodnes.  
Překonala vážnou nemoc 
V roce 1935 se manželům narodila dcera Alena, o tři roky později syn Milan. Podobně jako 
její matka i paní Krejčí brzy ovdověla a tak své dvě děti vychovávala sama. Po odchodu ze 
zemědělství pracovala od roku 1946 až do penze v roce 1965 ve Sfinxu. V osmapadesáti 
letech prodělala vážnou nemoc a těžkou operaci, ale nakonec se uzdravila.  
„Život se s maminkou nemazlil, přesto se dožila tak vysokého věku. Recept na dlouhověkost 
asi žádný nemá. Žila střídmě, nepila ani nekouřila, zato se dodnes intenzivně zajímá o dění 
kolem sebe,“ sdělila dcera oslavenkyně Alena Jurásková. I ve svém věku má podle své dcery 
obdivuhodnou paměť, ví přesně, kdy má kdo narozeniny nebo svátek. Nejvíc ji zajímá 
politika, pravidelně například sleduje nedělní Otázky Václava Moravce. Dříve se taky hodně 
zajímala o sport, zejména tenis a hokej.  
Puk od Holečka 
Právě k hokeji se váže zajímavá historka, kterou paní Krejčí pověděla novinářům. Před lety 
vyrazila do Zlína na hokejový zápas. Nastřelený puk se odrazil od hokejky slavného brankáře 
Jiřího Holečka a přistál jí na kabátě. „Než jsem se vzpamatovala, už puk sebral někdo jiný. 
Vnuci mi pak trochu vyčítali, že mohli mít doma puk známého sportovce,“ vzpomínala 
během oslavy paní Krejčí. 
 
Josef Jakubčík - Velkou pečeť města Holešova udělilo na svém jarním jednání 
Zastupitelstvo města Holešova Josefu Jakubčíkovi u příležitosti jeho odchodu z funkce 
ředitele Městského kulturního střediska (MKS) Holešov. Josef Jakubčík stál v čele této 
kulturní instituce od roku 1995. Druhé volební období je také členem Zastupitelstva města 
Holešova za ODS  a v současnosti i holešovským radním. „Pod jeho vedením se činnost MKS 
rozvíjela a zkvalitňovala. V Holešově se zasloužil o vznik jednoho z nejlépe hodnocených 
městských informačních center v ČR. Výrazně se podílel na zvýšení úrovně propagace města 
Holešova i v oblasti cestovního ruchu,“ uvádí se v důvodové zprávě k udělení Velké pečeti 
města Holešova. Josef Jakubčík je členem výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského 
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kraje a je iniciátorem vzniku sdružení „Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch“, v jehož 
výboru jako zástupce města Holešova do letošního roku aktivně pracoval. 
 
Oceněné osobnosti - Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase věnují vytrvale a 
nezištně práci s dětmi a mládeží, ocenil v září v Komorním sále Základní umělecké školy Zlín 
hejtman Libor Lukáš a další nejvyšší představitelé kraje. Mezi těmito oceněnými byly i dvě 
ženy z Holešova. Ludmila Štaudnerová z 2. Základní školy v Holešově a Milada Květáková 
ze Střediska volného času TYMY Všetuly.  Ocenění dobrovolní pracovníci převzali z rukou 
představitelů regionu pamětní medaile Zlínského kraje, pamětní dekrety a věcné dary. 
Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných. 
Ludmila Štaudnerová - Od roku 2003 je předsedkyní Metodické rady Zlínské krajské 
asociace sport pro všechny, především se ale věnuje dětem a mládeži jako trenérka žákyň a 
dorostenek ve sportovní gymnastice, a to od roku 1971. Mezi její aktivity patří i činnost 
rozhodčí v gymnastických soutěžích. 
Milada Kv ětáková - Již řadu let se věnuje práci s dětmi ve folklorním souboru Zrníčko. Děti 
vede od útlého věku nejen ke zpěvu a tanci, ale učí je poznávat i kulturní charakteristiky kraje 
- lidové tradice, kroje… S dětmi se účastní mnohých kulturních akcí a přehlídek folklorních 
souborů v regionu. 
Ilona Augusti – Pracovnice Odboru školství a kultury Městského úřadu v Holešově obdržela   
na podzim Pamětní plaketu „Péče o válečné hroby“.  Pamětní plakety uděluje Odbor 
mimorezortní spolupráce Ministerstva obrany ČR. Jedná se o ocenění obcí, sdružení i 
jednotlivých osob příkladně se starajících o hroby padlých hrdinů z různých válečných 
konfliktů. V rámci Zlínského kraje plaketu obdrželo 14 oceněných. 
 
Otta Šaler. Kdybychom měli vytvořit seznam výjimečných osobností našeho regionu, určitě 
by v něm nechybělo jméno PhMr. Otty Šalera. Všechny kapely, které kdy v našem okrese 
založil a vedl, měly dobré jméno. Když hráli Šalerovci, znamenalo to záruku dobré muziky.  
Na neděli 13.ledna 2008 ohlásil kapelník Šaler poslední koncert (v Holešově v prosinci 2007) 
KM Big Bandu v Kroměříži. O tři dny později oslavil své 80. narozeniny. Tento rodák z 
Dobrotic, absolvent holešovského gymnázia, vystudoval farmacii v Brně, kde se také v roce 
1951 seznámil s Gustavem Bromem. Ten mu také nabídl místo trumpetisty ve své kapele. Ota 
dal však přednost studiu. Působil v řadě lékáren, mimo jiné dlouho v Holešově (na 
nám.Dr.E.Beneše) a poté zakotvil ve Zdounkách. Privatizační projekt podával už v 
důchodovém věku, tehdy také založil KM Big Band, který po 17 letech končí. Ze zdounecké 
lékárny odešel po 33 letech. Ani ne měsíc a půl před svými osmdesátinami. V kapele také 
hráli jeho dva synové, Rostislav na kytaru a Otta zpíval.Jedním z mnoha vystupujících hostů 
na koncertech byl zpěvák Laďa Kerndl. 
 
 
 
Páter František Alex - Před dvaceti lety - 24. června 1988 - zemřel v nemocnici na Malém 
Valu v Kroměříži kanovník, děkan a farář v.v. v Holešově P. František Alex. Nesmazatelně se 
zapsal do novodobé historie našeho města jako mimořádně oblíbený duchovní otec farnosti, 
svědomitý ochranář církevních památek a jako inspirátor a vydavatel uměleckých děl s 
holešovskou tematikou. Rodák z Drahotuší u Hranic (nar. 11. 8. 1913) prožil v Holešově 
plných 46 let (od 1. 6. 1942). O svěřenou farnost se vzorně staral, díky své přirozené autoritě 
a diplomatickým schopnostem dokázal za minulého protinábožensky zaměřeného režimu 
zaštítit mnohé tehdy nežádoucí nebo režimem přímo zakazované aktivity svých mladých 
kaplanů a farníků, především křesťanské mládeže. Od studentských let projevoval zájem 
o hudbu, literaturu a výtvarné umění. 
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Úmrtí v roce 2008 
Karel Košárek - Vynikající pedagogický pracovník, skvělý sbormistr, jehož zásluhou dosáhl 
Holešovský dětský sbor špičkové úrovně, velký kumštýř a zároveň milý a skromný člověk, 
otec dvou mimořádně muzikálních dětí - tak lze charakterizovat Karla Košárka st., který 
odešel v srpnu ve věku nedožitých 71 let. Je to bezmála deset let, co se mu dostalo 
prestižního uznání v podobě Ceny Františka Lýska za rok 1997, kterou mu udělily - jako 
výraz uznání mimořádného přínosu interpretační sbormistrovské činnosti - Nadace Český 
hudební fond, Nadace Františka Lýska a Unie českých pěveckých sborů. Další ocenění, které 
Karel Košárek st. obdržel - Velkou pečeť města Holešova - mu udělilo zastupitelstvo města 
při příležitosti jeho sedmdesátin loni začátkem září. 
Karel Košárek se narodil 3. září 1937 ve Zlíně. Po dokončení základní školy byl přijat 
na pedagogickou školu v Kroměříži. Potom odešel do Brna na Vysokou školu pedagogickou, 
kterou absolvoval v roce 1961. Protože při studiu nemohl absolvovat vojnu, musel narukovat 
do Hradce Králové. Naštěstí však na tamějším letišti působila tzv. Ústřední hudba 
československého letectva, a tak zde mohl dirigovat třicetičlenný mužský sbor. Jeho prvním 
působištěm byla škola v nedalekém Fryštáku, kde jeho přijetí do učitelského sboru 
bezprostředně souviselo se zájmem ředitele mít na škole pěvecký sbor. Ve Zlíně už tehdy 
probíhal každý rok filmový festival pro děti a mládež a ředitel školy chtěl viditelným 
způsobem svou školu prezentovat. Než přišel do Holešova, učil ještě tři roky a přitom ještě 
vedl sbor v Lidové škole umění ve Zlíně. Do holešovské lidové školy umění nastoupil 
1. září 1974 a v Holešově, kam se nakonec i s rodinou přestěhoval, postavil také rodinný 
dům. V té době si „vymyslel“ i Holešovský dětský sbor, který se stal mimořádně úspěšný 
nejen doma. Od 1. června roku 1990 začal pracovat ve funkci ředitele 3. Základní školy 
v Holešově, kde působil až do důchodu.  
31.1edna 2008 zemřela dlouholetá členka komise města Sboru pro občanské záležitosti a 
členka Divadla 6.května Libuše Sitková ve věku 83 let. 
V dubnu 2008 zemřel člen Zastupitelstva města Holešova za KSČM a předseda komise 
výstavby města Josef Pašuth. Pohřeb se konal 18. 4.2008. 
Divadlo 6. května v Holešově a celá kulturní veřejnost ztratily v těchto dnech další výraznou a 
významnou osobnost - paní Kamilu Ševčíkovou, zakládající členku Divadla 6.května. 
Narozena 10.1.1923 v Holešově, zemřela 23.4.2008 v Praze. 
 
 
 
Výročí v roce 2008 
 
Rudolf Janovský – čestný a obětavý pracovníka Spořitelny města Holešov, významný 
kulturní pracovník, jenž přispěl k rozvoji života v Holešově, se narodil před 135. lety -  17. 
září 1873 v Žeranovicích.  
 
Vojt ěch Rygal - 60.výročí smrti katechety a vzdělavatele Jednoty Čs. Orla Holešov. Ke 
známým osobnostem poválečného veřejného života v Holešově patřil katecheta na 
holešovských školách, obětavý vychovatel mládeže, všestranný sportovec a trenér P.Vojtěch 
Rygal. Tento vzdělavatel Jednoty čs. Orla se trvale zapsal do paměti poválečné generace 
mladých lidí našeho města, od níž byl násilně odtržen po únoru 1948. Svoji cestu za svobodou 
zaplatil životem, když byl ve svých 38 letech zastřelen při pokusu o ilegální odchod do 
zahraničí. 
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Profesor Jaromír Gogela st. se narodil 15. 2. 1908 (100 let). Téměř polovinu života prožil 
na holešovském gymnáziu, kde vyučoval klasické i moderní jazyky. Věnoval se překladům, 
psal básně i beletrii. Sbírka "Básně" (1997) obsahuje hluboce lidskou "Baladu o židovském 
hřbitově v Holešově". Obdiv také vzbuzuje i poslední práce věnovaná výkladu a překladům 
epigramů na starořeckých náhrobcích. Dlouhá léta byl také činorodým členem holešovského 
Vlastivědného kroužku, členem Komise památkové péče. V roce 1996 mu bylo uděleno in 
memoriam Čestné občanství města Holešova. 
 
 
Josef Matonoha se narodil 3. 9.1908 v Holešově, jako nejstarší z pěti dětí Karla Matonohy a 
jeho ženy Anny rozené Vitáskové. V roce 1919 nastoupil do primy holešovského gymnázia, 
po dvou letech však byl nucen studia přerušit.Vyučil se obchodním příručím v železářství 
pana Kync1a, toto povolání jej však neuspokojovalo. Zdokonaloval se dále ve hře na housle 
samostudiem. Založil v Holešově malou hudební skupinu, která brzy získala popularitu. V 
pouhých 18 letech získal kapelnický živnostenský list. Vedl salonní orchestr "straussovského 
typu",bez něhož se neobešla žádná společenská událost v Holešově a okolí. Základ tvořili 
bratři František a Adolf Hadravští - housle, učitelka Helena Zedková - klavír, fotograf Karel 
Truhlář - kontrabas a Antonín Kukla - bicí nástroje. Orchestr hrál při divadelních 
představeních divadla 6. května, dětských akademiích, kabaretech, estrádách a plesech. Při 
výkonu vojenské základní služby si Josef Matonoha rozšířil kvalifikaci a po návratu z vojny 
nastoupil na místo účetního v tiskárně firmy Balatka a později ve všetulském cukrovaru. 
Později v padesátých letech v TONu Holešov. Podnik využíval i ostatní jeho dovednosti. Jeho 
fotopřístroj i filmová kamera dokumentovaly desítky událostí nejen podnikových, ale i 
městských událostí. Později přijal nabídku zaměstnání v holešovských kinech. Zasloužil se o 
vybudování letního kina v Holešově. V roce 1980 se přestěhoval společně s manželkou do 
domu své dcery Vlasty Krasnické-Matonohové (hrála ve Středočeském orchestru na 
violoncello) do Senohrad u Prahy. Životní pout' Josefa Matonohy skončila 10.dubna 1997 o 
čtvrté hodině ranní. Zemřel ve věku 88 let. Na Holešov nikdy nezapomněl. Rád četl 
Zpravodaj města Holešova a Holešovsko. Holešované na něj rádi vzpomínají. 
 
Julius Dolanský – Heidenreich - Literární historik, kritik a kulturní publicista, slavista PhDr. 
Julius Dolanský, původním jménem Heidenreich, se narodil 23.února 1903 v Holešově-
Všetulích.  
 
Významné letopočty města Holešova  
1358 – 2008 - 650 let trvání obce Všetuly 
1578 (430 let) - Štemberkové majiteli holešovského panství  
30.8. 1648 (360 let) - Jan Rottal, majitel holešovského panství, zemský hejtman, hrabě, pán na 
Napajedlích a Kvasicích, ustanoven zemským hejtmanem a předsedou královského tribunálu  
1708 (300 let) - na místě starého gotického kostelíka byl Janem Zikmundem Rottalem  
postaven dnešní barokní kostel N.P.Marie  
15. 4. 1733 (275 let) - započala stavba první holešovské kašny, původně se sochou Neptuna s 
trojzubcem  
1888 (120 let) - založena Základní škola ve Všetulích - 8.září  
1888 (120 let) - založena l. Základní škola v Holešově  
2.června 1888 - položen základní kámen ke stavbě 1. základní školy v Holešově -120 výročí  
1893 (115 let) - postavena Nová synagoga v maursko-orientální slohu- v r.1942 vypálena 
nacisty  
1898 (110 let) – instalace čtvercových  hodin na kostelní věži, které tam byly do 30. let 
minulého století 
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překladatel a básník, autor publikace "Nástropní malby ve státním zámku v Holešově 
(+28.9.1995)  
1918 (90 let) - začaly vycházet noviny Holešovský obzor  
1928 (80 let) - začaly vycházet noviny Echo Holešova  
23. 6 1928 (80 let) - T.G.Masaryk navštívil Holešov  
1938 (70 let) - začaly vycházet noviny Holešovský kraj  
13. 5. 1938 (70 let) - zastupitelstvo města se usneslo na pojmenování náměstí - náměstí Dr. E. 
Beneše  
1. 10. 1948 (60 let) - v Holešově otevřena hudební škola, která byla umístěna v zámku, v čele 
stál ředitel kůru Bohumil Dovrtěl  
1. 11. 1958 (50 let) - založen Dřevopodnik v Holešově  
1973 (35 let) - začal vycházet čtvrtletník Zpravodaj města Holešova  
 


