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Kronika města Holešova 2009 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. 
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Úvod 

 
Největší událostí roku 2009 v Holešově bylo bezesporu otevření zrekonstruované části 
zámku, ke kterému došlo na přelomu ledna a února. Nový kabát postupně začala dostávat také 
zámecké zahrada s oborou. Starší generace Holešovanů opět mohly začít navštěvovat kulturní 
akce v prostorách, které důvěrně znaly z dřívější doby. Do opravených sálů zámku našli cestu 
také mladí lidé. V průběhu roku se na zámku uskutečnily desítky akcí, kterých se zúčastnilo 
tisíce návštěvníků. Lidé z Holešova i širokého okolí chtěli na vlastní oči vidět výsledek 
nákladné rekonstrukce zámku.    
Druhou významnou událostí roku 2009 bylo dokončení stavby infrastruktury strategické 
průmyslové zóny. Uprostřed všudypřítomné celosvětové hospodářské recese, která provázela 
celý rok 2009, řada Holešovanů vzhlížela na rovinu bývalého letiště s nadějí, že tady jednou 
skutečně vyrostou továrny, které zajistí prosperitu celému regionu. Jenže Zlínský kraj se 
v roce 2009 nemohl pochlubit jediným investorem, který by chtěl v průmyslové zóně stavět. 
A tak bylo nezřídka slyšet i hlasy skeptiků, podle nichž byla investice do zóny 
nezodpovědným plýtváním peněz (a v neposlední řadě také nezodpovědným záborem kvalitní 
orné půdy na pramenech pitné vody), které nepřinese zamýšlené efekty. V roce 2009 nezbylo 
než čekat na budoucnost, která jediná mohla objektivně posoudit, který z výše uvedených 
názorů má blíže ke pravdě. 
Pod tlakem krize začaly škrty ve státním rozpočtu, kromě jiného i na stavbu dálnic a silnic. To 
se dotklo i připravované výstavby rychlostní komunikace R 49 z Hulína do Fryštáku.  
Předpoklad připojení Holešova na dálniční síť se díky tomu posunul zhruba o tři roky.  
Špatná ekonomická situace se v průběhu roku projevila i v růstu nezaměstnanosti v Holešově.  
Zatímco v lednu byla míra nezaměstnanosti 6,8 procent, v prosinci se vyšplhala na 10,5 
procent.   
Rok 2009 byl rokem hospodářské krize a v jeho závěru nic nenasvědčovalo tomu, že by se 
mohla situace obrátit k lepšímu.  
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I. Významné události v Holešově v roce 2009 
 
Leden 
Událostí číslo jedna celého roku 2009 bylo lednové slavnostní otevření zrekonstruované části 
holešovského zámku. Kulturní a historická dominanta města se tak po dlouhé době opět 
otevřela k užívání holešovské veřejnosti. Zámek byl otevřen slavnostním koncertem v sobotu 
31. ledna 2009. 
Únor  
V neděli 1. února se konal den otevřených dveří na zámku a o týden později v sobotu 7. února 
se konal v zámku 1. reprezentační ples města. V průběhu února stavbaři zlikvidovali 
v souvislosti s pracemi na strategické průmyslové zóně odletovou halu s řídící věží a hangáry, 
což byly dlouhá desetiletý dominanty holešovského letiště.    
Březen 
V tomto měsíci definitivně ukončilo činnost holešovské letiště. V březnu rovněž začala stavba 
nové lávky přes říčku Rusava. 
Duben 
U části ekonomických činností města, které nejsou veřejnou správou, došlo od 1. 4. 2009 k 
navýšení cen z důvodu toho, že se město stalo plátcem daně z přidané hodnoty. Díky tomu 
došlo ke zvýšení některých cen, především čtrnáctideníku Holešovsko a parkovného. 
Květen 
Slavnostní akademií si připomněly na 3. základní škole 35. výročí od založení této vzdělávací 
instituce. Výbor TJ Holešov - oddíl házené připravil oslavy 90 let od založení házené 
v Holešově.  Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předal starostovi Holešova 
osvědčení o udělení nové vlajky města.  
Červen 
Konaly se volby do Evropského parlamentu. V Holešově vyhrála ČSSD  před ODS, KSČM a 
KDU-ČSL.  V prostorách bývalého letiště byla dostavěna nová meteorologická stanice.  
Červenec 
V roce 2009 padl traťový rekord při tradičním cyklomaratonu Drásal. Výsadkoví veteráni 
uspořádali vzpomínkové shromáždění ke 40. výročí násilného rozpuštění 7. výsadkového 
pluku zvláštního určení.   
Srpen  
V rámci tradičního Týdne židovské kultury se v Holešově uskutečnilo na čtyřicet kulturních, 
společenských a osvětových akcí.  
Září 
Netradiční zahájení školního roku čekalo na dvacet prvňáčků v 1. Základní škole Holešov. Ti 
dostali ortopedické boty se speciální stélkou od výrobce Josefa Hanáka. Klub českých turistů 
(KČT) v Holešově si v rámci tradiční turistické akce Rusavskými kotáry na kole i pěšky 
připomněl 95. výročí založení KČT v Holešově. Byla otevřena nová lávka přes Rusavu. 
Holešovský skauting oslavil 90 let od svého založení. V průmyslové zóně dokončili novou 
dominantu Holešova - věžový vodojem. 
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Říjen 
Na holešovské poměry nebývalý byl policejní zásah, který se uskutečnil ve Školní ulici. 
V Holešově se uskutečnilo slavnostní zahájení výstavby továrny na výrobu fólií do 
automobilových skel.  Slavnostně byla dokončena stomilionová stavba kanalizace Dobrotice 
– Žopy. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner požehnal prapor města. 
Listopad 
Došlo k slavnostnímu otevření osvětleného chodníku, který spojil Holešov a Žopy. 
V Holešově se uskutečnily akce k připomenutí 20. výročí sametové revoluce. V zámeckém 
sklepení byl otevřen nový hudební klub. Byla dokončena výstavba strategické průmyslové 
zóny. 
Prosinec 
Na náměstí se uskutečnily vánoční trhy, které poprvé trvaly dva dny. První akcí v novém 
zámeckém hudebním klubu byl Bluesový podzimek. Hostem zde byl Michael Prokop a jeho 
skupina Framus Five. Vyvrcholily oslavy narození Františka Xavera Richtera. 
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II. Město, městský úřad a organizace města 
 
 

1. Volené orgány a městský úřad 
 
V roce 2009 došlo k zásadní změně v nepolitickém vedení města. Z funkce tajemníka odešel 
k poslednímu únoru do starobního důchodu dlouholetý tajemník JUDr. Václav Lang. 
Zastupitelstvo mu při této příležitosti udělilo Pamětní list v deskách. Od 1. března 2009 
nastoupil do funkce tajemníka úřadu Ing. František Fuit z Rymic, který do té doby působil 
jako ředitel kroměřížské nemocnice.  
Ke změně došlo i ve složení holešovského zastupitelstva. Z funkce člena zastupitelstva 
odstoupil Doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph. D ze strany Koalice pro Holešov a nahradila jej Mgr. 
Ivana Bozděchová z téže strany, která pracuje jako ředitelka Centra pro seniory Holešov. 
Ke změněn rovněž došlo v kontrolním výboru zastupitelstva, z něhož byla na vlastní žádost 
odvolána Zdeňka Machalová a novým členem byl zvolen Bohumil Rerko. 
Z funkce člena kontrolního výboru byl odvolán také Oldřich Závojský a Rada města 
Holešova vyzvala zástupce KDU-ČSL k podání nového návrhu na doplnění počtu členů 
kontrolního výboru. Volba nového člena se měla uskutečnit na 1. zasedání zastupitelstva 
města v roce 2010.  
V ostatních směrech byla politická i personální otázka ve volených orgánech města 
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).  
V roce 2009 nedošlo k žádným změnám ve struktuře městského úřadu ani ve vedení 
jednotlivých odborů. V průběhu roku však vedení radnice připravovalo organizační změny, 
které měly začít platit od ledna 2010.  

 
2. Volby do Evropského parlamentu 

 
Volby do Evropského parlamentu v Holešově vyhrála České strana sociálně demokratická. 
Druhá skončila ODS, třetí KSČM a čtvrtá KDU-ČSL. Ostatní strany v Holešově jako celku 
nepřekročily pětiprocentní hranici.  ČSSD zvítězila ve většině ze třinácti holešovských 
volebních okrsků. V Količíně, v Dobroticích a také v obvodu okrsku č. 5 budovy městského 
úřadu na Tovární ulici byla nejúspěšnější KSČM. ODS pak slavila úspěch v okrsku č. 4 
v budově  2. Základní školy a také v Žopích. Z ostatních stran, které se v jednotlivých 
okrscích Holešova dostaly nad pět procent, to byly ještě Suverenita Jany Bobošíkové, 
Starostové a nezávislí a v Dobroticích také Pravý blok Petra Cibulky.   
Nejvyšší volební účast v rámci Holešova 35,65 % zaznamenala komise v budově městského 
úřadu na Tovární, nejméně voličů pak přišlo v Dobroticích (20,56).  
Volební výsledky (první číslo za pol. stranou znamená počet hlasů, druhé procenta) 
Holešov 
Česká str. sociálně demokrat. 795 - 28.55, Občanská demokratická strana 689 - 24.74, 
Komunistická str.Čech a Moravy 506 - 18.17, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 265 - 9.51.   
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Volební okrsek č. 1 - Centrum pro seniory 
Česká str. sociálně demokrat. 85 - 32.94, Občanská demokratická strana 68 - 26.35, 
Komunistická str.Čech a Moravy 33 - 12.79, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 26  - 10.07. 
Volební okrsek č. 2 - 1. ZŠ Smetanovy sady 
Česká str. sociálně demokrat. 81 - 32.79, Občanská demokratická strana 51 - 20.64, 
Komunistická str. Čech a Moravy 51 - 20.64, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 - 6.88.  
Volební okrsek č. 3 - Střední odborná škola Pivovarská  
Česká str. sociálně demokrat. 105 - 31.34, Občanská demokratická strana 89 - 26.56, 
Komunistická str. Čech a Moravy 55 - 16.4, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 34 - 10.14, 
"STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 17 - 5.07.  
Volební okrsek č. 4 - 2. ZŠ Smetanovy sady 
Občanská demokratická strana 78 - 38.23, Česká str. sociálně demokrat. 50 - 24.50, 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 - 8.33, Komunistická str. Čech a Moravy 15 - 7.35, 
Suverenita 12 - 5.88.  
Volební okrsek č. 5 - budova městského úřadu Tovární ulice 
Komunistická str. Čech a Moravy 84 - 32.43, Česká str. sociálně demokrat. 71 - 27.41, 
Občanská demokratická strana 53 20.46, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 - 5.79.  
Volební okrsek č. 6 - Středisko volného času DUHA - Školní ulice 
Česká str. sociálně demokrat. 86 - 28.47, Občanská demokratická strana 85 - 28.14, 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 38 - 12.58, Komunistická str. Čech a Moravy 29 - 9.60.  
Volební okrsek č. 7 - Středisko volného času DUHA - Školní ulice 
Česká str. sociálně demokrat. 80 - 30.18, Občanská demokratická strana 53 - 20.00, 
Komunistická str.Čech a Moravy 47 -17.73, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 26 - 9.81.  
Volební okrsek č. 8 - 3. ZŠ Družby 
Česká str. sociálně demokrat. 90 - 30.61, Občanská demokratická strana 65 - 22.10, 
Komunistická str. Čech a Moravy 58 - 19.72, Křesť. demokr.unie-Čs.str.lid. 21 - 7.14.  
Volební okrsek č. 9 SVČ TYMY Sokolská 
Občanská demokratická strana 62 - 25.40, Česká str. sociálně demokrat. 57 - 23.36, 
Komunistická str. Čech a Moravy 51 20.90, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 25 - 10.24, 
"STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 13 - 5.32.  
Volební okrsek č. 10 - Tučapy 
Česká str. sociálně demokrat. 29  - 26.60, Občanská demokratická strana 24  -22.01, 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 - 15.59, Komunistická str. Čech a Moravy 15 -13.76.  
Volební okrsek č. 11 - Dobrotice 
Komunistická str. Čech a Moravy 20 - 27.39, Občanská demokratická strana 15 - 20.54,  
Česká str. sociálně demokrat. 13 - 17.80, Suverenita 7 - 9.58, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 
- 6.84, Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 4 - 5.47.  
Volební okrsek č. 12 - Žopy 
Občanská demokratická strana 32 - 24.80, Česká str. sociálně demokrat. 31 - 24.03, 
Komunistická str. Čech a Moravy 28 - 21.70, Křesť. demokr.unie-Čs.str.lid. 20  - 15.50.  
Volební okrsek č. 13 - Količín 
Komunistická str. Čech a Moravy 20  - 30.76, Česká str. sociálně demokrat. 17 - 26.15, 
Občanská demokratická strana 14 - 21.53,  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4  - 6.15. 
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Výsledky voleb v Mikroregionu Holešovsko 
Sociální demokracie zvítězila i ve většině obcí Mikroregionu Holešovsko. ODS byla druhá, 
na třetím a čtvrtém místě se pak podobně jako na celostátní úrovni umístila KSČM a KDU-
ČSL. Pětiprocentní hranici překročily v některých obcích regionu i jiné politické subjekty. 
Nejčastěji to byla strana Suverenita Jany Bobošíkové, ale také strana Starostové a nezávislí. 
V Třeběticích překročili hranici pěti procent Zelení, naopak v této obci naprosto propadly 
ČSSD i KSČM. V Zahnašovicích pak uspěla Dělnická strana, která je odborníky považována 
za extremistickou.        
V rámci Mikroregionu Holešovsko byla nejvyšší účast v Pacetlukách (41,94) a nejmenší 
v Němčicích (22,05). 
 
 

3. Organizace zakládané městem Holešov 
 
Tepelné hospodářství Holešov, spol.s.r.o. nám. sv. Anny č.p.1030: 
Ředitelem společnosti zůstává i nadále Zdeněk Chudárek z Přílep.  V měsíci červenci a 
srpnu 2009 došlo k plánované opravě kotelen PK 33 a PK 35, které zásobují teplem a teplou 
vodou sídliště Novosady (PK 33) a ulice Slovenská, Kráčiny, Dukelská a Družby (PK 35). Po 
dobu těchto oprav docházelo ke krátkodobým odstávkám dodávky teplé vody. Teplené 
hospodářství se připravovalo na organizační změny, které měly nastat od roku 2010 na 
městském úřadu. V rámci nich měla pod tuto organizaci přejít správa městských bytů. 
 
Technické služby Holešov, s.r.o., Květná č.p.1555. 
Ředitelem společnosti je nadále Ing. Miroslav Strnad, jinak také člen zastupitelstva města 
Holešov za ODS.  
Od 1. 1. 2009 začal platit nový ceník ukládání odpadů  ve  Sběrném dvoře. Navýšení bylo 
ovlivněno zvýšením zákonných poplatků za odpady, zvýšením cen energií, mezd a ostatních 
dopravních nákladů. Tento ceník se týká občanů mimo Holešov, právnických a fyzických 
podnikajících osob. Pro občany města Holešova zůstávají podmínky ukládání odpadů na 
úrovni roku 2008.  Od 1.1. 2009 se také změnily podmínky výkupu železa, které se řídily 
novou vyhláškou, podle níž vedou Technické služby evidenci fyzických osob: jména, 
příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo 
jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny. 
Dále Technické služby nevykupovaly odpady mající povahu uměleckého díla nebo jeho části, 
pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového strojního zařízení 
nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro 
hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a 
pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení a podobně. 
Vyhláška měla zabránit krádežím železných předmětů, které byly následně prodávány ve 
výkupnách. Technické služby provedly jako každoročně v sobotu 4. dubna sběr biologicky 
rozložitelného odpadu ze zahrádek.  
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4. Zasedání městského zastupitelstva 2009 
         (Uvedena jsou pouze vybraná usnesení) 
 
Schůze z 19. ledna 2009 
Zastupitelstvo města Holešova I schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
opatření města Holešova č. 1/2009 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně, II uložilo finančnímu a kontrolnímu výboru předložit zastupitelstvu 
města informaci o zjištěných skutečnostech ve věci porušení rozpočtové kázně v roce 2005 u 
investiční akce "Poliklinika Holešov".  
Přijaté usnesení č. 5/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, dodatek č.  4 ke zřizovací listině Městského kulturního 
střediska Holešov, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.  
 
Schůze z 23. února 2009 
Zastupitelstvo města Holešova odložilo 1. projednání dodatku č. 3 ke zřizovací listině 
Střediska volného času, příspěvková organizace, a 2.dodatku č. 5 ke zřizovací listině 
Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace, do příštího jednání 
zastupitelstva města. 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace typového 
projektu - Czech POINT - Kontaktní místo (Upgrade) v předloženém znění. 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření smluv o spolupráci s obcemi v 
působnosti ORP Holešov při zavádění a realizaci projektu e-Government v obcích. 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 6 ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov v předloženém 
znění. Termín: bezodkladně. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo udělení Pamětního listu JUDr. Václavu Langovi 
v souvislosti s ukončením  práce ve  funkci tajemníka městského úřadu. 
 
Schůze z 20. dubna 2009 
Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí složení slibu členky Zastupitelstva města 
Holešova Mgr. Ivany Bozděchové. 
 Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 44 s použitím § 55 odst. 2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
pořízení změny územního plánu města Holešova spočívající ve změně způsobu 
odkanalizování místních částí Količín a Tučapy a sousedních obcí s napojením na ČOV 
Holešov - Všetuly.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu. 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo nabytí majetku formou daru od jednotlivých 
vlastníků, vše k.ú. Dobrotice, z důvodu opravy komunikace. 
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Jedná se o tyto vlastníky: 
  1.  Ambrožová Iva, Janalíková Ludmila, p.č. 878/2 
  2.  Barotová Jitka, p.č. 903/7 
  3.  Černoch Zdeněk, Černochová Ivona, p.č. 915/5 
  4.  Halašková Iveta, p.č. 10/9 
  5.  Halaška Zdeněk, Halašková Věra, p.č. 1809/30 
  6.  Hlobílek Drahomír, Hlobílková Marie, p.č. 1809/28 
  7.  Janalík František st., Janalíková Zdeňka, Janalík František   
       ml., Janalíková Věra, p.č. 1809/29 
  8.  Javořík David, p.č. 1809/22 
  9.  Komžáková Karla, p.č. 1809/21 a p.č. 1809/34 
10. Konečná Pavlína, p.č. 1809/27   
11. Kratochvíla Arnošt, p.č. 903/6 
12. Křížek Zdeněk, Křížková Dana, p.č. 10/8 
13. Kutra Miroslav, p.č. 1809/25 
14. Mizera Miroslav, p.č. 881/3 
15. Ondrůšková Erika, p.č. 1809/33 
16. Pospíšilíková Jana, p.č. 1809/32 
17. Sedláček Milan, p.č. 1809/24 
18. Stoklasa Patrik, Stoklasová Vlasta, p.č. 1809/26 
19. Zbranek Michal, p.č. 1809/23 
 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. revokaci usnesení č. 145/2008 Zastupitelstva 
města Holešova ze dne 3.11.2008 týkající se prodeje městských nemovitostí - objekt čp. 
24 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, společnosti EUROSTŘECHY s.r.o., 
2. přijetí daru od manželů Břetislava a Evy Darebníčkových - budovy bez čp./če. -garáž 
postavenou na pozemku p.č. 67/3 a pozemek p.č 67/3, o  výměře 30 m2, dále budovu bez 
čp./če. - garáž postavenou na pozemku p.č. 67/4 a pozemek p.č. 67/4, o výměře 42 m2, 
zast. plocha a nádvoří, v předloženém znění, 3. koupi budovy bez čp/če postavené na 
pozemku p.č. 67/5 a pozemek p.č. 67/5, výměra 66 m2, zast. plocha, za cenu 250.000 Kč + 
náklady s tímto spojené od Olšanské Petry, bytem Holešov, 4. smlouvu o budoucím 
uzavření darovací smlouvy a smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene mezi městem 
a manželi Břetislavem a Evou Darebníčkovými dle předloženého návrhu, 5. zveřejnění 
záměru prodeje městských nemovitostí - objekt čp. 24 na pozemku p.č. 68, pozemek p.č. 
68, zast. plocha, o výměře 1.660 m2 a části městského pozemku p.č. 69, zahrada, o 
výměře cca 735 m2, vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu, 6. pověření starosty 
města zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p.č. 67/3, p.č. 67/4 a p.č. 69 dle GPL a 
budovy - garáže postavené na p.č. 67/3 a p.č. 67/4, a to ke dni nabytí právní moci 
vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem dle předloženého návrhu a 7. 
pověření starosty města zveřejněním záměru daru části pozemku p.č. 67/3, p.č. 67/4 a 
p.č. 69 dle GPL a pozemku p.č. 67/5 a budovy čp. 1277 na pozemku p.č. 67/5 manželům 
Darebníčkovým dle předloženého návrhu.  
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Zastupitelstvo města Holešova schválilo obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 1/2009 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem s účinností od 1.5.2009.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozdělení dotace města Holešova na činnost a 
aktivity v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. Akce milion 2009, dle 
předloženého návrhu.  
Zastupitelstvo města Holešova uložilo Radě města Holešova nařídit provedení hloubkového 
auditu v rušené příspěvkové organizaci Středisko volného času Holešov, aby byly ověřeny 
závazky a majetek předávaný nástupnické organizaci k 31. 12. 2008 a vztahy mezi všemi 
propojenými subjekty SVČ Holešov, zejména s o.p.s. Moravské děti a o.s. TOM Medvědí 
stopa.  
Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo  zařazení území města Holešova do územní 
působnosti MAS - Partnerství Moštěnka, o.s., II. vzalo na vědomí  integrovanou strategii 
rozvoje „My a svět“ a strategický plán Leader „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ pro 
období 2008-2013  a III. pověřilo místostarostu Josefa Bartoška zastupováním města 
Holešova v MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.  
 
Schůze z 15. června 2009 
Zastupitelstvo města Holešova udělilo "Velkou pečeť města Holešova" Mgr. Aleně 
Grygerové za dlouholetou obětavou práci ve školství a pro rozvoj města Holešova.  
Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo revokaci usnesení č. 7/2002, bod 2., část 1) 2) 3) 
4), Zastupitelstva města Holešova ze dne 19.12.2002 týkající se Regulačního plánu části 
města Holešova - lokalita Za Kozrálovem a II. vydalo podle § 84 odst. 2) písm.h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku města 
Holešova č. 2/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2002 o 
vyhlášení závazné části Regulačního plánu části města Holešova - lokalita Za Kozrálovem.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. žádost o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu na program "Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků - 
Podprogram A. Podpora terénní práce" ve výši 200 tis. Kč a  2. finanční spoluúčast 
města Holešova ve výši 60 tis. Kč dle podmínek programu. 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí majetku od jednotlivých vlastníků, 
vše k.ú. Žopy, v souvislosti s výstavbou cyklostezky do Žop. Jedná se o tyto vlastníky: 1. 
Hilda Vaverková   p.č. 385/1 o výměře  2.193 m2  p.č. 385/2 o výměře   920 m, 2. Ing. Milan 
Skýpala a Vlasta Skýpalová st. p.č. 180 o výměře 663 m2, 3. Ing. Mojmír Adámek  p.č. 358/2 
o výměře 1.820 m2. Skutečná výměra pozemků bude určena po dokončení stavby a 
vyhotovení GPL.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012 dle 
předloženého návrhu. 
Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo Komerční banku, a.s., jako vítěze výběrového 
řízení na poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci zámku a II. pověřilo starostu 
města podpisem smlouvy.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města 
Holešova za rok 2008, a to bez výhrad. 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru bezúplatného převodu městských 
pozemků v souvislosti s dokončenou akcí: "SILNICE II/490 HOLEŠOV - OKRUŽNÍ 
KŘIŽOVATKA" v předloženém znění.  
Přijaté usnesení č. 99/2009. Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 208/35, ost. plocha, o výměře 19 m2, k.ú. 
Holešov, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: bezodkladně. 
Zastupitelstvo města Holešova I. odvolalo Zdeňku Machalovou na její vlastní žádost z 
funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova a II. zvolilo členem 
kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova Bohumila Rerka, bytem Holešov. 
 
 
Schůze ze 14. září 2009 
Zastupitelstvo města Holešova I. zrušilo usnesení č. 57/04/2006/Z ze dne 21.9.2006 a II. 
schválilo bezúplatné nabytí vlastnického práva k pozemkům p.č. 1801/4, p.č. 1828/10 a 
p.č. 1828/11, vše v k.ú. Dobrotice, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových dle předložené smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 
UZSVM/BKM/643/2009-BKMM.  
Zastupitelstvo města Holešova souhlasilo s přijetím finančního obnosu ve výši 350.000 Kč od 
společnosti gate seven, a.s., Olomouc, Riegrova 373/6, na veřejně prospěšné účely.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí vlastnických práv k pozemkům 
od jednotlivých vlastníků za cenu 80 Kč/m2 v souvislosti s realizací investiční akce 
"Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat" dle přiloženého seznamu.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatné nabytí vlastnického práva k pozemkům 
p.č. 461/1, 428/2 a 2001/2, vše v k.ú. Holešov, od České republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových v souvislosti s realizací investiční akce "Silnice II/490: Holešov 
- jihovýchodní obchvat".  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatné nabytí vlastnického práva k 
pozemku p.č. 2345, k.ú. Dobrotice, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových v souvislosti s realizací investiční akce "Silnice II/490: Holešov - 
jihovýchodní obchvat".  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo dohodu o podmínkách zřízení stavby s Ředitelstvím 
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, K majáku 5001, IČ: 70934860, v 
souvislosti s realizací investiční akce "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat" v 
předloženém znění.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací: 1/ dodatek č. 3 ke zřizovací listině 1. Základní školy Holešov 2/ dodatek č. 4 
ke zřizovací listině 2. Základní školy Holešov  3/ dodatek č. 4 ke zřizovací listině 3. 
Základní školy Holešov  4/ dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy, Holešov, 
Masarykova 636 5/ dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy, Holešov, Havlíčkova 
1190 6/ dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392 7/ 
dodatek č. 7 ke zřizovací listině Městského kulturního střediska Holešov  8/ dodatek č. 3 
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ke zřizovací listině Centra pro seniory 9/ dodatek č. 6 ke zřizovací listině Střediska 
volného času 10/ dodatek č. 3 ke zřizovací listině Ústřední školní jídelny Holešov dle 
předloženého návrhu.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 44 s použitím § 55 odst. 2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
pořízení změny územního plánu města Holešova na návrh Petra Vokouna, bytem Holešov, ze 
dne 27.5.2009 spočívající ve změně funkčního využití areálu bývalé farmy Žopy na plochy 
zemědělské výroby - chov koní a agroturistika, drobné výroby a živnostenských provozoven. 
Své usnesení podmínilo úhradou nákladů spojených s pořízením změny v dané lokalitě 
navrhovatelem.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 44 s použitím § 55 odst. 2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
pořízení změny územního plánu města Holešova na návrh společnosti Eurostřechy, 
s.r.o., Holešov, Dobrotice 28, ze dne 8.6.2009 spočívající ve změně funkčního využití 
pozemku p.č. 2600/54 v k.ú. Holešov na plochu občanské vybavenosti - polyfunkční 
zařízení se záměrem výstavby ubytovny. Své usnesení podmínilo úhradou nákladů 
spojených s pořízením změny v dané lokalitě navrhovatelem.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 44 s použitím § 55 odst. 2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
pořízení změny územního plánu města Holešova na návrh Milana a Olgy Kulheimových, 
bytem Holešov,  ze dne 2.9.2009 spočívající ve změně funkčního využití pozemků p.č. 
1806/1, 1806/2, 1806/3 a 1806/6 v k.ú. Holešov na plochy bydlení. Své usnesení podmínilo 
úhradou nákladů spojených s pořízením změny v dané lokalitě navrhovatelem.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 44 s použitím § 55 odst. 2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
pořízení změny územního plánu města Holešova spočívající ve změně funkčního využití 
pozemků p.č. 1047/4, 965 a částí pozemků p.č. 1047/3 a 1048/5 v k.ú. Všetuly na smíšené 
plochy výroby a služeb.  
 
Schůze  z 12. listopadu 2009 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 6 odst. 5) a § 44 s použitím § 55 odst. 2) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, pořízení změny územního plánu města Holešova na návrh Milady 
Jakubčíkové, bytem Holešov, ze dne 12.10.2009, spočívající ve změně funkčního využití 
pozemků p.č. 750/4, 781/4, 781/5, 781/6, 781/7, 781/8 a 781/17, k.ú. Všetuly, na plochy 
výroby se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny. 
Zastupitelstvo města Holešova zrušilo usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 81/2009 ze 
dne 15.6.2009,  týkající se ukončení platnosti Regulačního plánu části města Holešova - 
lokalita Za Kozrálovem. 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 6 odst. 5) a § 64 odst. 1) s použitím § 71 
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, pořízení změny Regulačního plánu části města Holešova - 
lokalita Za Kozrálovem, spočívající v ukončení jeho platnosti a předává předložený 
návrh zadání změny pořizovateli.  
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Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy 
Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž dle předloženého návrhu a 2. podání 
žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se dodatku č. 4 ke 
zřizovací listině této mateřské školy.  
 
Schůze z 21. prosince 2009 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatné nabytí vlastnického práva k 
pozemkům p.č. 2345/1 a 2345/2, vše k.ú. Dobrotice, od České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s realizací investiční akce "Silnice 
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat".   
Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočet  města Holešova na rok 2010 v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu Rady města Holešova.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo kritéria pro poskytování finanční dotace z 
rozpočtu města Holešova na činnost a aktivity v oblasti sportovní, kulturní a 
společenské, tzv. Akce milion.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo kritéria pro udělování jednotlivých ocenění města dle 
předloženého návrhu.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo výplatu odměn členům kontrolního a finančního 
výboru zastupitelstva města a členům osadních výborů za výkon jejich funkcí v roce 
2009 dle předloženého návrhu.  
Zastupitelstvo města Holešova I. vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Holešova z kontrol provedených ve IV. čtvrtletí 2009 a hodnocení jeho činnosti v roce 
2009 a II schválilo 1. plán práce kontrolního výboru na rok 2010, 2. odvolání Oldřicha 
Závojského z funkce člena kontrolního výboru a 3. návrh nového člena kontrolního výboru. 
III. uložilo Radě města Holešova 1. vyzvat zástupce KDU-ČSL k podání nového návrhu na 
doplnění počtu členů kontrolního výboru a  2. připravit volbu nového člena na 1. zasedání  
zastupitelstva města v roce 2010.  
Zastupitelstvo města Holešova schválilo navržené kandidáty do funkce přísedících 
Okresního soudu v Kroměříži pro volební období 2010-2014 dle předloženého návrhu. 
Zastupitelstvo města Holešova uložilo finančnímu výboru předložit Zastupitelstvu města 
Holešova stanovisko ke zprávě nezávislého auditora k ověření účetní agendy ve Středisku 
volného času provedené v souvislosti se zánikem této příspěvkové organizace k 31.12.2008.  
 
 

5. Zasedání městské rady 2009 
(zveřejněna jsou pouze vybraná usnesení) 
 
Schůze z 12. ledna 2009 
Rada města Holešova schválila nařízení města Holešova č. 1/2009, kterým se zrušují 
vyhlášky bývalého Okresního úřadu Kroměříž: 
 1) Vyhláška ze dne 20.5.1994 o zákazu vypouštění uměle odchovaných populací kachny 
divoké (Anas platyrhynchos) a jejích kříženců na území okresu Kroměříž a  
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2) Vyhláška ze dne 16.1.1992, kterou se prohlašuje ochrana hlemýždě zahradního (Helix 
pomatia) na území okresu Kroměříž.   
Rada města Holešova schválila obsah zápisu do kronik místních částí  Dobrotice, Količín, 
Tučapy  a Žopy za rok 2007 v předloženém znění.  
Rada města Holešova vzala na vědomí změnu úhrad v zařízení Centrum pro seniory, 
příspěvková organizace, pro rok 2009. 
Rada města Holešova uložila řediteli Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková 
organizace, aby vydal pravidla pro provoz městského zámku, schválená radou města 
29.12.2008, na období leden – červen 2009 a aby uzavřel nájemní smlouvu se společností 
RAMIREST, s.r.o. Holešov, o pronájmu nebytových prostor v městském zámku k 
provozování občerstvení v dohodnutém znění.  
 
Schůze z 26. ledna 2009 
Rada města Holešova schválila Centru pro seniory, p.o., Holešov, Příční 1475, přidělení 
veřejné zakázky "Rekonstrukce osobních výtahů" společnosti VYMYSLICKÝ - Výtahy, spol. 
s r.o., Uherské Hradiště, Pivovarská 54, za cenu díla 2.181.630 Kč včetně DPH 
Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se sdružením 
"Rovina - KKS", Hulín, Kroměřížská 134, na veřejnou zakázku "Dobrotice, Žopy - 
odkanalizování" v předloženém znění.  
Rada města Holešova schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky na stavební práce  
"Novosady 1580 - výměna oken - I. etapa" v předloženém znění. Osloveny budou firmy : 
Vondřejc spol.s.r.o., Kvítková 2434, Zlín, Termolux s.r.o., Mostní 100, Valašské Meziříčí, 
VOKNO s.r.o., Skaštice 149, Kroměříž, A.O.P, s.r.o., Slušovice.  
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5.000 Kč 
turistickému oddílu mládeže TOM Medvědí stopa Holešov, občanské sdružení, IČ: 
71207287, na celostátní akci Kukla 2009 - Svátek múz, která se bude konat v Holešově 
ve dnech 6. - 8. 2. 2009 pod organizační záštitou tohoto oddílu. Částka bude čerpána z 
kapitoly 51 - Rada města.  
Rada města Holešova vzala na vědomí výroční zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 
2008. 
Rada města Holešova schválila a) místnost nacházející se v přízemí holešovského zámku 
- sala terrenu, za úředně určenou místnost k uzavírání manželství s účinností od 1. 
února 2009, b) každou třetí sobotu v měsíci jako dobu určenou k uzavírání manželství v 
úředně určené místnosti.  
Rada města Holešova I. Jmenovala s účinností od 1.2.2009 do funkce vedoucí organizační 
složky Mateřské centrum Srdíčko paní Evu Fuksovou, bytem Holešov. II. schválila s 
účinností od 1.2.2009 plat vedoucí organizační složky Mateřské centrum Srdíčko, Evě 
Fuksové, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: 
bezodkladně.  
Rada města Holešova schválila 3. Základní škole Holešov použití finančních prostředků 
z rezervního fondu ve výši 147.967,49 Kč  na vyrovnání hospodářského výsledku této 
školy za rok 2008.  
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Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, v 
předloženém znění.  
Rada města Holešova schválila Středisku volného času Holešov a) účetní závěrku za rok 
2008 dle přiloženého přehledu hospodářských ukazatelů, b) rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku za rok 2008 dle předloženého návrhu.  
 
Schůze z 9. února 2009 
 Rada města Holešova schválila příspěvkovým organizacím 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, MŠ 
Masarykova, MŠ Grohova, MŠ Havlíčkova, SVČ Všetuly, MKS, CPS a ÚŠJ  výsledky jejich 
hospodaření v roce 2008 a současně jim schválila rozdělení jejich hospodářského výsledku za 
rok 2008 do fondů.  
Přijaté usnesení č. 34/2009. Rada města Holešova schválila příspěvkovým organizacím 
1.ZŠ, 2.ZŠ, 3.ZŠ, MŠ Masarykova, MŠ Grohova, MŠ Havlíčkova, SVČ, MKS, CPS a 
ÚŠJ rozpočet na rok 2009 včetně plánu odpisů majetku v předloženém znění. Rozpočet 
1.ZŠ  a 3.ZŠ je podmíněn schválením druhé  změny rozpočtu města Zastupitelstvem 
města Holešova dne 23. 2. 2009.  
Rada města Holešova schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
"Holešov - lávka pro pěší a cyklisty" v předloženém znění. Osloveny budou firmy: 1. 
POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, Zlín 2. Rudolf Duba, Březinova 653, Kroměříž 3. RAVAL 
INTERIER,s.r.o., Sušilova 1234, Holešov 4. LENA stavební, s.r.o., Palackého 62, Holešov.  
Rada města Holešova  I schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3.000 
Kč společnosti PROMPT SERVIS, spol. s r. o., Kroměříž, IČ 49966308, na ocenění 
nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu Kroměříž v roce 2008 a II. 
doporučila k ocenění  Ladislava Lindu, Radoslava Šíbla a Ing. Radka Doležela. Částka 
bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města.  
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3.000 Kč 
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, fakultě multimediálních komunikací, k podpoře projektu 
studentů  "Cena Salvator 2008 - cena hejtmana Zlínského kraje". Částka bude čerpána z 
kapitoly 51 - Rada města.  
Rada města Holešova I udělila souhlas se zahájením stavebního řízení, s vydáním 
stavebního povolení, s následnou realizací stavby, se vstupem na výše uvedené pozemky 
za účelem realizace stavby a s umístěním stavby "INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA 
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV", v rozsahu: Stavba č. 7 - Napojení na silniční síť, 
Stavba č. 9 Okružní křižovatka na pozemcích p.č. 953/13 a p.č. 959/2 v k.ú. Všetuly, a na 
pozemcích p.č. 2166/2, p.č. 3515/3 a p.č. 3520/3 v k.ú. Holešov a II. pověřila starostu 
města Holešova podpisem souhlasu se zahájením stavebního řízení, s vydáním 
stavebního povolení, s následnou realizací stavby, se vstupem na výše uvedené pozemky 
za účelem realizace stavby a s umístěním stavby „INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA 
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV“, v rozsahu: Stavba č.9 Okružní křižovatka, a SO 
112 Přeložka Mojeny na pozemcích p.č. 3679/2 a p.č. 2241/7 (doposud vlastnictví Česká 
republika) v k.ú. Holešov v případě, že vlastnické právo k výše uvedeným pozemkům 
bude zapsáno na město Holešov.  
Schůze z 23. února 2009 



21 

Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 
Ing. Ladislav Alster - projektová kancelář A - S, Holešov, Družby 1381, na vypracování 
projektové dokumentace na akci "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat" v 
předloženém znění.  
Rada města Holešova schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
"Holešov cyklostezka Holešov". Osloveny budou firmy: 1. STRABAG a.s., Tovární 3, Brno, 
2. KKS, spol. s r.o., Příluky 386, Zlín, 3. SMO a.s., Zlínská 172, Otrokovice, 4. ALPINE 
stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, 
5. Stavby silnic a železnic, a.s., Vídeňská 104, Brno.  
Rada města Holešova schválila udělení Pamětního listu v deskách Jiřině Pechekové, 
bytem Holešov, za dlouholetou práci v  příspěvkové organizaci Městské kulturní 
středisko Holešov.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit Podmínky 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace typového projektu - Czech POINT - Kontaktní místo 
(Upgrade) v předloženém znění.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření smluv 
o spolupráci s obcemi v působnosti ORP Holešov při zavádění a realizaci projektu e-
Government v obcích.  
 
Schůze  ze dne 6. března 2009 
Rada města Holešova I zrušila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku "Novosady 
1580 - výměna oken - I. etapa" a II. uložila vedoucí odboru připravit výzvu k podání nabídky 
na  veřejnou zakázku „Výměna oken na domě čp. 1580 Holešov, Novosady“.  
Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na akci 
"Holešov - lávka pro pěší a cyklisty" společnosti LENA stavební, s.r.o., Holešov, 
Palackého 62,  IČ: 26981351, za cenu 2.175.687 Kč včetně DPH.  
Rada města Holešova schválila ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově v 
předloženém znění.  
Rada města Holešova schválila vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky 3. Základní školy Holešov v předloženém znění.  
Rada města Holešova schválila změnu cen u ekonomických činností města podléhající DPH v 
předloženém a upraveném znění.  
Rada města Holešova vzala na vědomí umístění dvou mobilních stavebních a dvou 
mobilních pískových překážek  na městském pozemku p.č. 245/9, k.ú. Žopy, který má v 
pronájmu Golfový klub Holešov, o.s.  
Rada města Holešova schválila změnu v již uzavřené smlouvě 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, v 
předloženém znění.  
Rada města Holešova I. vzala na vědomí vzdání se funkce vedoucího organizační složky 
Pomocná hospodářská správa JUDr. Václava Langa, bytem Holešov,  a II. jmenovala s 
účinností od 9.3.2009 do funkce vedoucího organizační složky Pomocná hospodářská 
správa Ing. Františka Fuita, bytem Rymice, a určila mu tyto práva a povinnosti:  - plnit 
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úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do organizační složky, zodpovídat 
za správu rozpočtové kapitoly organizační složky.   
 
 
Schůze ze dne 23. března 2009 
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pořízení změny 
územního plánu města Holešova spočívající ve změně funkčního využití pozemku p.č. 2728/1 
v k.ú. Holešov na plochu občanské vybavenosti - Centrum pro seniory.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit poskytnutí 
půjček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu.  
Rada města Holešova schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč na 
podporu uspořádání tří jezdeckých závodů v zámeckém parku v Holešově. Částka bude 
čerpána z kapitoly 51 - Rada města.  
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 
3.000 Kč na realizaci "Vzpomínkového večera" u příležitosti 40. výročí založení SORRY 
KLUBU, který se uskuteční dne 17. 4. 2009. Částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada 
města.  
Rada města Holešova schválila udělení Pamětních listů v deskách Mgr. Jiřině Kučerové, Mgr. 
Libuši Kořínkové, Bc. Lence Jánské, Mgr. Ivoně Vávrové, Mgr. Marii Zapletalové, Janě 
Hyánkové, Vlastě Lopreisové, Miladě Zycháčkové, Magdě Kulové a Věře Hradilové u 
příležitosti Dne učitelů 2009.  
Rada města Holešova schválila rozpis finančních podílů na obnovu kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2009 takto:  
- restaurování torza pískovcové lavečky v zámeckém parku, Program regenerace: 
15.696 Kč, - - oprava plotu zámeckého parku, 2. etapa, Program regenerace: 121.336 
Kč, město Holešov: 121.336 Kč,  
- odvlhčení kostela sv. Anny, Program regenerace: 90.460 Kč, město Holešov: 25.846 Kč,  
vlastník: 12.923 Kč,  
- restaurování oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Program regenerace: 433.268 
Kč  
- restaurování pískovcového portálu na čp. 182 na nám. F. X. Richtera, Program 
regenerace: 39.240 Kč,  
- oprava fasády čp. 8 na nám. F. X. Richtera, Program regenerace: 100.000 Kč, město 
Holešov: 20.000 Kč, vlastník: 80.000 Kč.  
Rada města Holešova jmenovala předsedu a další členy konkursní komise pro konkurs na 
funkci ředitele/ředitelky 3. Základní školy Holešov takto:  
předseda komise:  
Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta města Holešova  
členové komise:  
Mgr. Zdeňka Konopecká, pracovnice Městského úřadu Holešov,  
Mgr. Dalibor Blecha, pracovník Krajského úřadu Zlínského kraje,  
Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka 1. Základní školy Holešov,  
Mgr. Ivo Junášek, pedagogický pracovník 3. Základní školy Holešov,  
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Mgr. Marcela Orságová, školní inspektorka České školní inspekce,  
Ing. Vlastimil Zachara, člen školské rady.  
Rada města Holešova schválila vyhlášení výzvy k podání cenové nabídky na stavební 
práce "Novosady 1580 - výměna oken" v předloženém znění. Osloveny budou firmy : - 
Vondřejc, spol. s.r.o., Kvítková 2434, Zlín, Termolux, s.r.o., Mostní 100, Valašské 
Meziříčí, VOKNO, s.r.o., Skaštice 149, Kroměříž, A.O.P., s.r.o., Kvítková 5548, Zlín a 
VPO Prom, s.r.o., Masarykovo nám. 9/5, Kroměříž.  
Rada města Holešova schválila způsob stanovení sazby za energie a za ostatní služby v 
doplňcích  smluv o pronájmu nebytových prostor na poliklinice v Holešově dle předloženého 
návrhu s platností od 1.4.2009.  
 
 
Schůze ze dne 6. dubna 2009  
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 cyklostezka Holešov", kterou předložila firma KKS, 
spol. s r.o., Zlín, Příluky 386, IČ: 42340802, za cenu díla 12.850.675 Kč včetně DPH.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem.  
Přijaté usnesení č. 104/2009. Rada města Holešova vzala na vědomí  
1. informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva města Holešova Doc. Ing. Ivana Zelinky, 
Ph.D. dnem 17. března 2009 na vlastní žádost a  
2. informaci o nástupu náhradnice z kandidátní listiny Koalice pro Holešov  Mgr. Ivany 
Bozděchové, bytem Holešov, nám. Svobody 131, která se dnem 18. března 2009 stala členkou 
Zastupitelstva města Holešova z důvodu uprázdněného mandátu. 
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova v souladu s Kritérii pro 
poskytování finančních prostředků schválit z rozpočtu města Holešova poskytnutí 
finančních dotací na činnost a aktivity v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. 
Akce milion, v předloženém znění.  
Rada města Holešova schválila s účinností od 1. 4. 2009 plat 
- ředitelce 1. Základní školy Holešov, Mgr. Jarmile Růžičkové, 
- ředitelce 2. Základní školy Holešov, Mgr. Drahomíře Konvalinkové, 
- ředitelce 3. Základní školy Holešov, Mgr. Aleně Grygerové, 
- ředitelce Mateřské školy Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž, Lence 
Pacíkové, 
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, Aleně Kotoučkové, 
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, Jaroslavě Turoňové, 
- ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace, Mgr. Jarmile Vaclachové, 
- ředitelce Ústřední školní jídelny Holešov, Mileně Michalcové, 
- ředitelce Centra pro seniory, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Bozděchové, 
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- řediteli Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace, Mgr. Pavlu 
Chmelíkovi a- vedoucí organizační složky města Holešova - Mateřské centrum Srdíčko, Evě 
Fuksové 
dle předloženého a upraveného návrhu.  
Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu areálu koupaliště v 
Holešově na ul. Partyzánská v předloženém znění.  
 
Schůze  ze dne 20. dubna 2009  
Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken, vstupních dveří a 
stavební úpravy s tím související na budově č.p. 1580 na ul. Novosady v Holešově s firmou 
Vondřejc, spol, s r.o., Zlín, Kvítková 2434 , IČ: 63489597, za celkovou cenu díla 756.465 Kč 
včetně DPH.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pořízení změny 
územního plánu města Holešova spočívající ve změně způsobu odkanalizování místních 
částí Količín a Tučapy a sousedních obcí s napojením na ČOV Holešov - Všetuly.  
Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností 
RAPOS, spol. s r.o., Holešov, Nerudova 325, IČ: 25504487, na veřejnou zakázku "Holešov - 
rekonstrukce kulturního a společenského centra 1. etapa" v předloženém znění.  
Rada města Holešova vyřadila jednoho uchazeče z konkursního řízení na funkci ředitele 
3. Základní školy Holešov dle předloženého návrhu konkursní komise.  
 
 
Schůze ze 4. dne května 2009 
Rada města Holešova schválila udělení Pamětního listu v deskách Eriku Fišerovi, bytem 
Holešov, za bezpříspěvkový dar kostní dřeně. 
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 15.000 Kč 
Tělovýchovné jednotě Holešov, IČ 18188389, na realizaci oslavy 90. výročí vzniku házené v 
Holešově, která se uskuteční dne 29. 5. 2009.  
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s Tomášem Svobodou, 
Holešov, IČ: 46292918, o pronájmu městského koupaliště v Holešově na ul. Partyzánská 
za roční nájemné 10.000 Kč včetně DPH s účinností od 1.7.2009. 
 
 
Schůze dne 18. května 2009  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova  1.schválit vypsání 
výběrového řízení na poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na financování rekonstrukce zámku 
a 2. pověřit radu města provedením výběrového řízení.  
Rada města Holešova schválila Centru pro seniory, příspěvková organizace, opravené 
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 dle předloženého návrhu.  
Rada města Holešova 1. schválila uspořádání jednodenní osvětové a propagační akce v rámci 
Evropského dne bez aut dne 22. 9. 2009 a II. pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka 
podpisem Charty 2009.  
Rada města Holešova jmenovala s účinností od 1.8.2009 do funkce ředitele 3. Základní 
školy Holešov Mgr. Jitku Heryánovou.  
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Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5.000 Kč 
Sdružení rodičů a přátel školy při 3. Základní škole, občanské sdružení, IČ: 46998055, na 
realizaci oslav 35. výročí založení této školy. Částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města.  
Rada města Holešova udělila u příležitosti oslav 90. výročí vzniku házené v Holešově 
Pamětní list v deskách  Karlu Kotoučkovi, mistru republiky v roce 1959,  Ing. Janu 
Uličnému, mistru republiky v roce 1959, Vilému Vyňuchalovi, mistru republiky v roce 
1959, JUDr. Lubomíru Bartoškovi, mistru republiky v roce 1959,  Rudolfu Osobovi, 
mistru republiky v roce 1959, Zdeňku Ehrlichovi, dlouholetému hráči a trenérovi, 
Františku Nesrstovi, hráči a dlouholetému trenérovi,  JUDr. Ivanu Hýskovi, 
dlouholetému hráči a trenérovi,  Pavlu Brimusovi, hráči a dlouholetému trenérovi,  
Romanu Pavlasovi, dlouholetému hráči a trenérovi, Tomáši Procházkovi, dlouholetému 
hráči a dlouholetým aktivním členům oddílu házené: Janu Florovi, bytem Holešov,  Ing. 
Evženu Horákovi, bytem Holešov,   Oldřichu Dostálovi, bytem Holešov, a Zdeňku 
Barboříkovi, bytem Holešov jako poděkování za obětavou práci ve prospěch holešovské 
házené.  
Rada města Holešova I. jmenovala za předsedkyni redakční rady regionálního čtrnáctideníku 
města Holešova - Holešovska Gabrielu Hradilovou, bytem Holešov, za členy Libora Lišku, 
bytem Holešov, Mgr. Ivanu Bozděchovou, bytem Holešov, Ing. Františka Rafaju, bytem 
Holešov, Mgr. Petra Chvátala, bytem Holešov, Bc. Františka Sovadinu, bytem Přílepy, 
Roberta Rohála, bytem Holešov, a II. schválila pravidla pro fungování redakční rady 
Holešovska dle předloženého návrhu.   
Rada města Holešova schválila 1.výši neinvestičních výdajů základních a mateřských 
škol, které zřizuje město Holešov a 2. snížení vypočtených částek neinvestičních výdajů u 
mateřských škol v případě dětí s trvalým pobytem mimo město Holešov o 7.000 Kč.  
                  
 
Mimořádná schůze ze dne 18. května 2009 
 Přijaté usnesení č. 179/2009. Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na 
poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na financování rekonstrukce zámku dle předloženého 
návrhu 
 
Schůze ze dne 1. června 2009 
Rada města Holešova udělila příspěvkovým organizacím města předchozí souhlas pro 
přijímání všech finančních darů neúčelově určených do výše 10 tis. Kč s platností od 1. 6. 
2009. 
Rada města Holešova pověřila starostu a místostarostu města podepsáním dodatku 
pojistné smlouvy na rok 2009 s pojišťovnou Kooperativa, a.s. 
Rada města Holešova schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zprávu o provedené inventarizaci 
majetku a závazků města města Holešova k 31. 12. 2008. 
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit závěrečný účet 
města Holešova za rok 2008, a to bez výhrad. 
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zmocnit radu města provádět 
rozpočtová opatření v rámci schválených ukazatelů. 
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Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit udělení "Velké 
pečeti města Holešova" Mgr. Aleně Grygerové u příležitosti ukončení výkonu funkce 
ředitelky 3. Základní školy Holešov.  
Rada města Holešova schválila Mateřské škole Holešov, Grohova 1392, vypsání výběrového 
řízení k výběru firmy na akci "Zateplení budovy Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392". K 
podání nabídek budou vyzvány společnosti: RAPOS, spol. s r. o., Holešov, Nerudova 325,  
RK plus, spol. s. r. o., Holešov, F. X. Richtera 985, KKS, spol. s. r. o., Zlín, Příluky 386. 
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. žádost o 
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na program "Předcházení sociálnímu vyloučení a 
odstraňování jeho důsledků - Podprogram A. Podpora terénní práce" ve výši 200 tis. Kč 
a 2. finanční spoluúčast města Holešova ve výši 60 tis. Kč dle podmínek programu. 
Rada města Holešova schválila zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 3706/10, a 
3706/11, vše k.ú. Holešov, pro společnost České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 
1222, IČ: 70994226, v souvislosti s investiční akcí "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
Holešov", a to za cenu 10.000 Kč vč. DPH. 
 
Schůze z 15. června 2009  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města  Holešova schválit  Komerční banku, 
a.s., jako vítěze výběrového řízení na poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci 
zámku.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit  1. zřízení 
třetího místa poskytovaného vzdělávání mateřské školy na ulici Sokolská 70 v Holešově 
u právnické osoby Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž, 
od 1. 1. 2010, 2. zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 194 na 244 
u právnické osoby Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž, 
od 1. 1. 2010, 3. zřízení druhého místa poskytovaných školských služeb školní jídelny - 
výdejny na ulici Sokolská 70 v Holešově u právnické osoby Mateřská škola Sluníčko, 
Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž, od 1. 1. 2010, 4. zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně - výdejně ze 32 na 82 u právnické osoby 
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž, od 1. 1. 2010, 5. 
zrušení druhého místa poskytovaného vzdělávání střediska volného času na ulici Školní 
1582 v Holešově u právnické osoby Středisko volného času, příspěvková organizace, k 
30. 6. 2009, 6. dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Sluníčko, Holešov, 
Havlíčkova 1190, okres Kroměříž, dle předloženého návrhu,  7. dodatek č. 5 ke zřizovací 
listině Střediska volného času, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu,  8. 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřského centra Srdíčko dle předloženého návrhu a 
9. podání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném 
termínu dle předchozích bodů.  
 
Schůze ze dne 29. června 2009 
Rada města Holešova schválila Mateřské škole, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, 
uzavření smlouvy o dílo na zateplení budovy s firmou RAPOS, spol. s.r.o., Holešov, 
Nerudova 325, za celkovou cenu díla 1.749.995 Kč včetně DPH. 
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Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3.000 Kč 
Golfovému klubu Holešov, IČ 26577691, na podporu realizace golfového turnaje "O 
pohár starosty města Holešova" konaného pod záštitou starosty města Holešova, který 
se uskuteční dne 18. 7. 2009 ve Slušovicích. Částka bude čerpána z tzv. Akce milion. 
 
Schůze ze dne 3. srpna 2009 
Rada města Holešova schválila uzavření rámcové smlouvy o správě majetku s JUDr. Petrem 
Skopalem, notářem v Holešově,  nám. Dr. E. Beneše 25, dle předloženého a upraveného 
návrhu.  
 Rada města Holešova schválila  1. vyřazení nepotřebného majetku ve Středisku volného 
času, příspěvková organizace, Holešov dle přílohy a 2. prodej nebo likvidaci uvedeného 
majetku s tím, že výnosy z případného prodeje budou převedeny do investičního fondu 
této příspěvkové organizace. 
  
 
Schůze ze dne 17. srpna 2009  
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanalizační sítě 
se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666, IČ: 
49451871, dle  předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova přijetí finančního obnosu ve 
výši 350.000 Kč od společnosti gate seven, a.s., Olomouc, Riegrova 373/6, na veřejně 
prospěšné účely. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 14. 9. 2009. 
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace  1. ve výši 3 000 
Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, IČ: 65270029, Muzejní a vlastivědné společnosti v 
Brně, IČ: 00462152,  České archeologické společnosti, IČ: 00444655,  Olze Rypkové pro 
Český červený kříž Holešov, 2. ve výši 10 000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ: 
18189750. Finanční částka bude čerpána z kapitoly 13 - Odbor školství a kultury.  
Rada města Holešova schválila 1. prodej movitého majetku k 1.9.2009 firmě Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r.o., dle předloženého návrhu a 2. změnu přílohy č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 20.2.2004 mezi městem Holešov a firmou Tepelné hospodářství Holešov, 
spol. s r.o., kdy celkový pronajatý majetek města ve výši 47.290.719,21 Kč se snižuje o 
prodaný majetek za 347.118,- Kč na 46.943.601,21 Kč s tím, že výše nájemného se nemění. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně. 
Rada města Holešova I projednala cíle, obsahové a organizační zaměření programu 
"Děti v pohybu" v podmínkách města Holešova - jeho mateřských a základních školách 
a II. doporučila autorům programu projednat jeho realizaci s řediteli těchto škol.  
Rada města Holešova schválila s účinností od 1. 1. 2010 v souladu se zák.č. 107/2006 Sb., o 
jednostranném zvyšování nájemného z bytu, úpravu nájemného v městských bytech takto: 
byty standardní: 55 Kč /m2, byty se  sníženou kvalitou: 40 Kč/m2, startovací byty (Palackého 
čp. 1400): 55 Kč/m2.  
Rada města Holešova schválila společnosti Investigation Securities, s.r.o., Holešov 
krátkodobě podnajímat smuteční obřadní síň a chladírnu jiným poskytovatelům 
provozujícím pohřební službu za účelem konání smutečních obřadů.  
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Rada města Holešova schválila uzavření "Smlouvy o vývoji a správě webového systému 
města Holešova" se společností W3M, s.r.o., Chomýž 51, IČ: 277 13 849, dle předloženého 
návrhu. 
 
Schůze ze dne 31. srpna 2009  
Rada města Holešova schválila udělení Pamětního listu v deskách bývalým příslušníkům 7. 
výsadkového pluku v Holešově Vladimíru Košanovi, bytem Plzeň, a Jiřímu Dufkovi, bytem 
Praha,  za jejich statečnost a pomoc městu v srpnu 1968.  
Rada města Holešova I. zrušila 1. Volební řád pro volby členů školské rady při 1. 
Základní škole Holešov a 3. Základní škole Holešov schválený Radou města Holešova 
dne 5. 5. 2005 a  2.Volební řád pro volby členů školské rady při 2. Základní škole 
Holešov schválený Radou města Holešova dne 5. 5. 2005. II. vydala 1. Volební řád pro 
volby členů školské rady při 1. Základní škole Holešov a 3. Základní škole Holešov dle 
předloženého návrhu a 2. Volební řád pro volby členů školské rady při 2. Základní škole 
Holešov dle předloženého návrhu.  
Rada města Holešova schválila výjimku ze stanoveného počtu dětí v jednotlivých třídách 
mateřských škol pro období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 takto:  
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, první třída 28 dětí , druhá třída 
28 dětí , třetí 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, sedmá třída 28 dětí.  
Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o podpoře výkonnostního a 
mládežnického sportu mezi 1. městem Holešov, 1. Základní školou Holešov a 
Tělovýchovnou jednotou Holešov dle předloženého návrhu a  2. městem Holešov, 1. 
Základní školou Holešov a Florbalovým klubem Holešov dle předloženého návrhu.  
Rada města Holešova schválila 1. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón v roce 2009 číslo: D/2080/2009/KUL dle předloženého návrhu a 
2. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 
2009 číslo: D/2081/2009/KUL dle předloženého návrhu.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pořízení změny 
územního plánu města Holešova na návrh Petra Vokouna, bytem Holešov, ze dne 
27.5.2009 spočívající ve změně funkčního využití areálu bývalé farmy Žopy na plochy 
zemědělské výroby - chov koní a agroturistika, drobné výroby a živnostenských 
provozoven.  
Rada města Holešova schválila mandátní smlouvu se společností MCI SERVIS, s.r.o., Zlín, 
Vavrečkova 5262, IČ: 27718158,  1. na výkon zadavatelských činností v souvislosti s 
realizací investiční akce "Odpadové centrum Holešov" dle předloženého návrhu a 2. na výkon 
zadavatelských činností v souvislosti s realizací investiční akce "Rozšíření systému separace 
odpadů ve městě Holešov" dle předloženého návrhu.  
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Rada města Holešova I. projednala usnesení z jednání redakční rady čtrnáctideníku 
Holešovsko dne 22.6.2009 ve znění: "Redakční rada čtrnáctideníku Holešovsko 
doporučuje Radě města Holešova, aby uložila vedoucímu Odboru kultury a školství ve 
spolupráci s redakcí čtrnáctideniku Holešovsko zpracovat analýzu nákladovosti výtisku 
jednoho čísla (od současného dodavatele) v porovnání k jiným předběžným nabídkám 
konkurenčních dodavatelů" a na základě tohoto usnesení II. uložila Odboru kultury a 
školství ve spolupráci s redakcí čtrnáctideníku Holešovsko zpracovat a předložit na 
příští schůzi rady města analýzu nákladovosti výtisku jednoho čísla.  
 
Schůze ze  dne 14. září 2009 
 Rada města Holešova schválila udělení Pamětního listu v deskách Janu Urubovi, bytem 
Holešov, u příležitosti jeho osmdesátého bezpříspěvkového daru krve.  
Rada města Holešova schválila udělení Pamětního listu v deskách u příležitosti 90. 
výročí založení Junáka v Holešově  Aloisi Reimerovi, bytem Holešov, Mileně 
Machálkové, bytem Holešov, Haně Reimerové, bytem Holešov, Stanislavu Štěpánovi, 
bytem Holešov, Pavlu Šťastnému, bytem Holešov, Žanetě Mlodzikové, bytem Holešov, 
Kateřině Staňkové, bytem Přílepy, Zdeňku Hlobilovi, bytem Dobrotice.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit dohodu o 
podmínkách zřízení stavby s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, 
Zlín, K majáku 5001, IČ: 70934860, v souvislosti s realizací investiční akce "Silnice II/490: 
Holešov - jihovýchodní obchvat" v předloženém znění.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit pořízení změny 
územního plánu města Holešova spočívající ve změně funkčního využití pozemků p.č. 
1047/4, 965 a částí pozemků p.č. 1047/3 a 1048/5 v k.ú. Všetuly na smíšené plochy výroby 
a služeb.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej městského 
pozemku p.č. 1947/1, orná půda, o výměře 10.090 m2, k.ú. Holešov, společnosti SYNER 
Morava, a.s. (dříve SYNER Manďák, a.s.), Kroměříž, 1. máje 532/5, IČ: 63493675, za 
účelem vybudování infrastruktury a následného prodeje stavebních pozemků dle schválené 
studie zastavitelnosti zpracované Ing. arch. Dujkou z 08/2007 č. 22/2007 v aktualizovaném 
znění Ing. arch. Petra Vrány z 03/2009 za kupní cenu 250 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené. Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: ZM 14. 9. 2009. 
Rada města Holešova schválila uzavření rámcové smlouvy o službách elektronických 
komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství s 
podmínkou uzavření dohody o kompenzaci formou poskytnutí slevy se společností T - 
Mobile Czech Republic, a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ: 649 49 681, v předloženém 
znění.  
Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci Centrum pro seniory u příležitosti 30. 
výročí otevření Pamětní list v deskách a vyslovila pracovníkům této organizace poděkování 
za náročnou práci.  
 
Schůze ze dne 12. října 2009  
Rada města Holešova vzala na vědomí informaci o zahájení řízení ve věci stanovení 
"Průzkumného území Rajnochovice". 
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Rada města Holešova schválila návrh smlouvy mandátní se společností MCI SERVIS, s. 
r. o., Zlín, Vavrečkova 5262, IČ 27718158, na výkon zadavatelských činností v 
souvislosti s realizací akce "Odpadové centrum TS Holešov - výkon TDI" v předloženém 
znění.  
Rada města Holešova jmenovala koordinátorkou programu "Děti v pohybu" Mgr. Svatavu 
Ságnerovou, bytem Holešov. 
Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o udělení licence a podpoře provozu 
"Programového vybavení RADNICE VERA" se společností VERA, spol. s r. o.,  Praha 6 
- Vokovice, Lužná 2, IČ 625 87 978, v předloženém znění.  
Rada města Holešova schválila jako dodavatele docházkového systému pro Městský úřad 
Holešov firmu Estelar, s.r.o., Holešov za dohodnutou cenu 110.206 Kč.  
 
Schůze ze dne 26. října 2009  
Rada města Holešova schválila podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního 
programu (ROP) "Střední Morava" -  výzva 15, prioritní osa 2.2.2. - Infrastruktura pro 
rozvoj sociálních služeb na rekonstrukce a opravy v Centru po seniory, p.o., Holešov v 
celkové výši 18.970.000 Kč se spoluúčastí z rozpočtu CPS ve výši 15 %, tj. 2.845.500 Kč.  
Rada města Holešova schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce MŠ Všetuly" dle předloženého návrhu. Osloveny budou firmy: 1. Rudolf Duba 
- Stavoservis, Kroměříž, Březinova 653, 2. Rostislav Vlček - zednictví, Holešov, Masarykova 
1391, 3. RAVAL INTERIER, s.r.o., Holešov, Sušilova 1234, 4. Topič, s.r.o., Roštění 101, 5. 
LENA STAVEBNÍ, s.r.o., Holešov, Palackého 62.  
Rada města Holešova I. schválila výpůjčku parkovacích ploch Technickým službám 
Holešov,  s.r.o., za účelem zpoplatnění parkování. Jedná se o tyto lokality (parkoviště): - 
nám.  Dr.  E.  Beneše, ulice Plačkov,  ulice Grohova, ulice Nerudova, ulice Novosady u 
domu č.p. 1600 – 1602 a II. pověřila starostu města uzavřením příslušných smluv o 
výpůjčce.  
Rada města Holešova pověřila ředitele Městského kulturního střediska zajištěním ozvučení, 
scénického osvětlení a vybavení hudebního klubu zámku včetně potřebných výběrových 
řízení.  
Rada města Holešova schválila 1. udělení Pamětního listu v deskách u příležitosti 30. 
výročí založení oddílu vzpírání TJ Holešov Františku Nedopilovi, Vladislavu Doleželovi, 
Lence Orságové, Jiřímu Orságovi a Danielu Kolářovi za zásluhy o rozvoj vzpírání v 
Holešově a 2. poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3.000 Kč TJ Holešov oddílu 
vzpírání, IČ 181 88 389, na podporu realizace soutěže ve vzpírání "Mezinárodní velká 
cena Holešova", která se uskuteční 7. 11. 2009. Částka bude čerpána z kapitoly 51 - 
Rada města.  
Rada města Holešova vzala na vědomí vyhlášení volného dne na 1. Základní škole Holešov a 
2. Základní škole Holešov dne 16. 11. 2009 z technických a organizačních důvodů.  
Rada města Holešova schválila přijetí finančního daru - dotace  od Zlínského kraje na 
podporu činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holešov ve výši 60.000 Kč.  
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Schůze ze dne 9. listopadu 2009  
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 9.000 Kč 
na podporu realizace peer programu 1. Odbornému učilišti a Základní škole praktické 
Holešov, IČ 47935910, 2. Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, a 3.Vyšší 
policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově, IČ 64422402.  
Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci Centrum pro seniory předchozí souhlas 
k přijetí daru v těchto případech: 1/ chodítko od organizace Fatima Arnhem za cca 3.000 Kč, 
2/ zdravotnické potřeby od firmy Martek MEDICAL, a.s., Třinec za cca 20.000 Kč, 3/ 10.000 
Kč od paní Antonie Květákové na aktivizační činnosti seniorů, 4/ zdravotnické potřeby od 
firmy Martek Medical, a.s., Třinec za 3.935,61 Kč.  
Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení k uzavření rámcové smlouvy 
na "Zabezpečení provozu a údržby veřejného osvětlení v Holešově a jeho místních 
částech" dle předloženého návrhu. K podání nabídek budou osloveny firmy: 1. 
PROGRES Holešov, spol. s r.o., Holešov, Tučapy 118, 2. Chropyňská strojírna, a.s., 
Chropyně, Komenského 75, 3. E.ON ČR, s.r.o., RCDs Otrokovice, Otrokovice, Zlínská 
230, 4. Miroslav Kunc - EMKa, Holešov, Masarykova 635, 5. ELTRO Bystřice p. H., 
s.r.o., Bystřice pod Hostýnem, Čs. Brigády 109.  
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s dopravní zdravotní službou  
SANITA CAR, s.r.o., IČ 276 650 46, na užívání městských nebytových prostor (garáže) v 
objektu čp. 478 na ul.  Sušilova v Holešově, a to :  nájemné za garáž o výměře 44 m2: 8.692 
Kč/rok vč.DPH,  energie, napojení na PCOO: 11.996 Kč/rok vč.DPH s účinností od  1. 1. 
2010.  
Rada města Holešova schválila vyhlášení výběrového řízení na dodávku výpočetní 
techniky a softwaru pro potřebu projektu „Vzdělávání v eGon Centru Holešov“. V 
rámci této výzvy budou na základě průzkumu trhu osloveny firmy:  SQC s.r.o., Pod 
Rozhlednou 1822, 760 01 ZLÍN 1,  TENO PLUS, s.r.o., tř. 3. května 325, 763 02  Zlín-
Malenovice,  AVEX COMPUTER SYSTEMS, spol. s r. o., Smetanova 2401, 760 01 Zlín, 
DELCOM – CZ , s.r.o., Kroměříž, Malý Val 1552/9.  
 
Schůze ze dne 23. listopadu 
Rada města Holešova I schválila vybudování dětského bazénu v budově Sportcentra 
v Holešově na základě žádosti nájemce objektu Tomáše Svobody a II. uložila vedoucímu 
odboru ISÚ a právníkovi města zpracovat potřebné smlouvy. 
 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci o nákupu poukázek pro klienty 
pobírající dávky hmotné nouze od firmy SODEXO PASS Česká republika, a.s., Praha 5, 
Radlická 2. 
Rada města Holešova schválila 1. Kroniku města Holešova 2007 a 2. Kroniku města 
Holešova 2008 dle předložených návrhů. 
Rada města Holešova vzala na vědomí vyhlášení volných dnů na 3. Základní škole 
Holešov ve dnech 21. a 22. 12. 2009 z technických a organizačních důvodů. 
Rada města Holešova schválila uvolnění finanční částky 10.000 Kč z kapitoly 51 – Rada 
města k zajištění programu k výročí 17. listopadu.  
Rada města Holešova I. schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky na vydávání 
regionálního čtrnáctideníku města Holešova - Holešovsko a dalších materiálů dle 
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předloženého a upraveného návrhu. Osloveny budou firmy: 1. Tigris, spol. s. r. o., Zlín, 
Nábřeží 599, 2. HART PRESS, spol. s. r. o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1574, 3. 
Vladimír Šiška, Holešov, Masarykova 650, 4. Graspo CZ, a. s., Zlín, Pod Šternberkem 
324, 5. GRAFIA NOVA, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 2331, 6. Grafická dílna 
RENO spol. s. r. o., Kroměříž, Vejvanovského 468/10. a za II. jmenovala výběrovou 
komisi ve složení: Gabriela Hradilová, Mgr. Ivana Bozděchová, Mgr. Rudolf Seifert, 
Mgr. Petr Chvátal a Libor Liška.  
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 50.000 Kč 
Tělovýchovné jednotě Holešov, IČ 18188389, na podporu rozvoje mládežnického sportu. 
Částka bude čerpána z kapitoly 51 – Rada města. 
Rada města Holešova schválila změnu osobního příplatku a výši finanční odměny Evě 
Fuksové, vedoucí organizační složky Mateřské centrum Srdíčko, dle předloženého 
návrhu.  
Rada města Holešova schválila Charitě Holešov přenechání části nebytových prostor o 
výměře 20 m2 v městském objektu čp. 1029 na nám. Sv. Anny v Holešově organizaci Charita 
sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, IČ 462 76 262, za účelem realizace služby „Terénní 
program Samaritán“. 
 
 
Schůze ze dne 7. 12. 2009 
Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
akci "Rekonstrukce MŠ Všetuly" společnosti RAVAL INTERIER, s. r. o., Holešov, Sušilova 
1234, IČ 26276143, za cenu 3.948.320 Kč včetně DPH. 
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 služby "Odpadové centrum TS Holešov - výkon TDI", kterou 
předložila společnost Projekce Lochman, s. r. o., Holešov, Masaykova 654/17, IČ 
28327055, za cenu díla 1.393.609 Kč včetně DPH. 
Rada města Holešova schválila nabídku firmy E-ON na dodávky elektřiny pro veřejné 
osvětlení v roce 2011 za cenu 1.280 Kč za MWh. 
Rada města Holešova schválila 1. mandátní smlouvu o správě nemovitostí se společností 
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., dle předloženého návrhu a 2. pověřila 
starostu  města podpisem této smlouvy.  
Rada města Holešova schválila prominutí pohledávek příspěvkové organizace Středisko 
volného času ve výši 19.100 Kč. 
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit kritéria pro 
poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na činnost a aktivity v oblasti 
sportovní, kulturní a společenské tzv. Akce milion dle předloženého návrhu. 
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit kritéria pro 
udělování jednotlivých ocenění města. 
Rada města Holešova I. schválila s účinností od 1. 1. 2010 : 1. provozní řád městského 
objektu čp. 1582 na ul. Školní v Holešově, dle předloženého návrhu a 2. výši nájmu za 
krátkodobý pronájem nebytových prostor v městském objektu čp. 1582 na ul. Školní v 
Holešově, a to : 200 Kčhod. – sál, 100 Kč/hod - ostatní prostory II. pověřila Evu 
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Fuksovou, vedoucí Mateřského centra Srdíčko, výkonem funkce správce objektu č.p. 
1582 na ul. Školní v Holešově. 
Rada města Holešova schválila nový organizační řád Městského úřadu Holešov s účinností od 
1. 1. 2010 dle předloženého návrhu. 
Rada města Holešova schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, stanovení celkového počtu zaměstnanců v Městském úřadu 
Holešov na 97 s účinností od 1. 1. 2010. 
Rada města Holešova projednala petici za navrácení skateboardových překážek na hřiště na 
ul. Partyzánská a konstatovala, že se jedná o veřejné prostranství, na kterém byly nalezeny 
nebezpečné prvky a tyto byly odstraněny. Pro provozování hřiště pro sportovní aktivity je 
třeba, aby provozovatel zpracoval a dodržoval potřebná pravidla. 
Rada města Holešova projednalal petici za odstranění zápachu z nové kanalizace v 
Dobroticích a konstatovala, že stavba je postavena v souladu se všemi technickými a 
právními předpisy. Požadavky občanů bude odbor ISÚ dále monitorovat ve spolupráci s 
osadním výborem s tím, že případně zjištěnou závadu odstraní. 
 
Schůze ze dne 21. prosince 2009  
Rada města Holešova rozhodlo na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
akci "Zabezpečení provozu a údržby veřejného osvětlení ve městě Holešově a jeho místních 
částech" společnosti Miroslav Kunc - EMKa, Masarykova 635, Holešov, za cenu 69.480 Kč/ 
měsíc včetně DPH.  
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Technické 
služby Holešov, s.r.o., o pronájmu městského koupaliště v Holešově na ul. Partyzánská 
za roční nájemné 10.000 Kč s účinností od 1. 1. 2010.  
Rada města Holešova I. vzala na vědomí podnět ke změně rozhodnutí o parkování vozidel v 
ulici Grohova v Holešově a majetkoprávním vztahům k pozemkům Ing. Jaroslava Chytílka a 
II. pověřila starostu města jednat v této záležitosti s vlastníkem pozemků.  
Přijaté usnesení č. 447/2009. Rada města Holešova schválila smlouvu o dílo na 
provozování vodohospodářského zařízení - kanalizace se společností Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, IČ 49451871, v souvislosti s investiční akcí "ZTV 
RD "Nad Sadovou" - I. etapa - 1., 2. a 3. část - kanalizace" dle předloženého návrhu.  
Rada města Holešova schválila smlouvu o dílo na provozování vodohospodářského zařízení - 
vodovod se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, IČ 49451871, v 
souvislosti s investiční akcí "ZTV RD "Nad Sadovou" - I. etapa - 1., 2. a 3. část - vodovod" 
dle předloženého návrhu.  
Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se společností 
RAPOS, spol. s r.o., Holešov, Nerudova 325, IČ 25504487, na veřejnou zakázku 
"Holešov - rekonstrukce kulturního a společenského centra 1. etapa" dle předloženého 
návrhu.  
Rada města Holešova I. zrušila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Odbor správy nemovitostí Městského úřadu Holešov 
dnem 31.12.2009 a II. schválila uzavření dohody o přechodu práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů mezi městem Holešov a Tepelným hospodářstvím Holešov, spol. s 
r. o., dle předloženého návrhu.  
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Rada města Holešova udělila  souhlas pro přijetí sponzorských darů pro: 1. Městské 
kulturní středisko Holešov, p.o., ve výši: 1/ 100.000 Kč - Rovina Hulín, 2/ 50.000 Kč - 
Multigate Olomouc, 3/ 150.000 Kč - KKS Zlín, 4/ 117.500 Kč - RAPOS Holešov, 5/ 
20.000 Kč – ČD.  2. Centrum pro seniory, p.o., ve výši 9.958,20 Kč od společnosti 
Lékárna Pod Věží, s.r.o., Holešov, nám. Dr. E. Beneše 41. Na darovacích smlouvách 
bude uvedeno číslo tohoto usnesení.  
Rada města Holešova schválila udělení Pamětního listu v deskách zakládajícím členům 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrotice Oldřichu Piskořovi, bytem 
Dobrotice,  a Josefu Vinklárkovi, bytem Dobrotice.  
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit navržené 
kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro volební období 2010-
2014 dle předloženého návrhu.  
Rada města Holešova schválila termíny konání schůzí rady města a jednání zastupitelstva 
města v I. pololetí roku 2010 takto: Rada města Holešova: 11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. 
února, 8. března, 22. března, 6. dubna (úterý), 19. dubna, 3. května, 17. května, 31. května, 14. 
června a 28. června, -  Zastupitelstvo města Holešova: 8. února, 19. dubna a 28. června.  
Rada města Holešova schválila 1. změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem 
Holešov a církevní organizací Charita Holešov, IČ 47930063, ze dne 15. 4. 2004 dle 
předloženého návrhu a 2. Charitě Holešov přenechání  části nebytových prostor o 
výměře 7,50 m2 v městském objektu čp. 1029 na nám. Sv. Anny v Holešově organizaci 
Oblastní charita Kroměříž, Ztracená ul. 63, IČ 18189750, za účelem poskytování 
sociální služby Kontaktní a poradenské centrum PLUS. 
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 10.000 Kč 
Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, na tisk publikace "Nebylo jim přáno žít." 
Částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města.  
Rada města Holešova I. zrušila výběrové řízení na tisk čtrnáctideníku Holešovsko, II. 
pověřila starostu města uzavřením smlouvy na tisk tohoto čtrnáctideníku pro rok 2010 a 
III. pověřila místostarostu Mgr. Rudolfa Seiferta přípravou nového výběrového řízení, a 
to tak, aby bylo ukončeno nejpozději k 30. 9. 2010.  
 
Schůze ze dne 29. prosince 2009 
Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov - prohlídkový okruh sály II. NP".  
K podání nabídek budou osloveny firmy: 
1. VW WACHAL s.r.o., Kroměříž,  Tylova 220/17 
2. RK plus, s.r.o., Holešov, F. X. Richtera 985 
3. RAPOS, spol. s r.o., Holešov, Nerudova 325 
4. Zlínstav a.s., Zlín, Bartošova 5532 
5. Stav consult, s.r.o., Kroměříž, Jožky Silného 2349/4 
Rada města Holešova schválila výplatu odměn členům komisí rady města za výkon 
jejich funkcí v roce 2009 dle předloženého návrhu.  
Rada města Holešova udělila souhlas pro přijetí darů pro Mateřskou školu Holešov, Grohova 
1392, okres Kroměříž, od SRPŠ ve výši:  
- 28.000,- Kč pergola č.1 
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- 28.000,- Kč pergola č.2 
- 6.827,20 Kč knihy 
- 15.139,- Kč hračky 
Změna vyhlášky města 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo na svém dubnovém zasedání obecně závaznou 
vyhlášku města Holešova č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem s 
účinností od 1.5.2009. 
Odbor životního prostředí předložil návrh nové Obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 
1/2009  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem z důvodu 
potřeby změnit některá stanoviště sběrných nádob na využitelný odpad (Pet láhve, sklo a  
papír), dále byly doplněny výkupny surovin a provedeny úpravy vyhlášky podle metodického 
pokynu Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, územní odbor 
Kroměříž.  
Nová vyhláška změnila stávající vyhlášku následovně  
Článek 3 - sběrné nádoby umístěné na veřejném prostranství na k.ú.  Holešov : 
- nové stanoviště Novosady  čp.1642, dříve stanoviště Plačkov u sokolovny (stanoviště  
Plačkov nevyhovující, úzký chodník, stížnosti vlastníka sokolovny na ničení plotu; rozšíření 
bytové zástavby Novosady vyvolalo i potřebu stanoviště nádob na tříděný odpad) 
- změna stanoviště  z uličky spojující Dlažánky a Malou ulici na stanoviště ul. Malá    
u  domu čp. 91 (změnu vyvolaly stížnosti  obyvatel domu čp.312) 
Sběrné nádoby umístěné na veřejném prostranství v k.ú.  Količín : 
-  stanoviště přemístěno k parčíku na návsi (vlastník objektu bývalého obchodu požadoval 
přemístění stanoviště, jednalo se o soukromý pozemek) 
Doplnění výkupen surovin - Josef Petráš,  areál Agrobazaru, Dobrotice K-INDUSTRIES CZ 
s.ro., Tovární  1248, Holešov. 
Článek 5 - Původci odpadů. Tento článek byl na výzvu Odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra ČR,  územní odbor Kroměříž vypuštěn. Zákon o odpadech 
zmocňuje obce upravit obecně závaznou vyhláškou vztah obce vůči občanům,  vyhláškou 
nelze nic stanovit  právnickým osobám 
Článek 6 a 7 nově pod čísly 5 a 6. 
Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města vyznačil, popř, zpevní místa určená 
pro umístění sběrných nádob  během měsíce dubna 2009.  
Vyhláška nabyla účinnost od 1. května 2009. 
Elektronizace státní správy 
Od 1. července roku 2009 došlo fakticky ke zrovnoprávnění elektronické a „papírové“ formy 
komunikace s úřady. Ke zrovnoprávnění došlo formou tzv. datových schránek. Nejinak tomu 
bylo i na Městském úřadě v Holešově.  
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6. Mikroregion Holešovsko 
 

Zřejmě nevětší problém, který v roce 2009 pálil obce MH Holešovsko, bylo opět fungování 
skládky v Bystřici pod Hostýnem, kterou Holešov a okolní obce spoluvlastnily. Tento 
problém se vlekl již několik let a spočíval v tom, že starostové z Holešova a okolních vesnic 
nemohli proti obcím z Bystřicka a samotné Bystřici pod Hostýnem,  které skládku rovněž 
spoluvlastnila, prosadit své představy o tom,  jak by měla společnost provozující skládku 
fungovat.  Přičemž současný stav byl pro obce Mikroregionu Holešovsko finančně 
nevýhodný.      
O tom, jakými problémy se zabýval MH Holešovsko v roce 2009, svědčí i struktura jeho 
výdajů. Ty směřovaly do školení starostů obcí, které se týkalo práce na počítači. V posledních 
čtyřech obcích se podařilo v tomto roce dokončit varovný systém. Mikroregion rovněž 
zakoupil pro státní policii přístroj na detekci alkoholu a kromě jiného zprovoznil své 
internetové stránky.  Příspěvky obcí do kasy mikroregionu, které tvořily v roce 2009 15 korun 
na občana, se nezvýšily. 
Na listopadové zasedání MH v Lechoticích se dostavili i představitelé Parlamentu ČR -  
Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda a senátor Zdeněk Janalík, ten zároveň v roli zástupce 
Holešova v MH. Přítomni byli také krajští zastupitelé Tomáš Šimčík a Rudolf Seifert. 
Přítomní poslanci starosty informovali o tom, že peníze na regionální akce ve státním 
rozpočtu nejsou. V debatě vystoupil rovněž krajský zastupitel Tomáš Šimčík, který je zároveň 
členem výboru Regionální rady soudržnosti Střední Moravy. Prostřednictvím této rady jdou 
do Olomouckého a Zlínského kraje v rámci tzv.  Regionálního operačního programu Střední 
Moravy peníze z Evropské unie. Tomáš Šimčík přítomným starostům nabídl pomoc při 
čerpání peněz z evropských fondů.  
 

 
7. Činnost městské policie Holešov 

Ředitelem byl i nadále Antonín Zalabák.  
Strážníci městské policie dále sloužili ve dvoučlenných službách, což značně omezovalo 
možnosti jejich zásahů. Na pořádek ve městě navíc dbal i kamerový systém, jehož centrála 
byla v budově městského úřadu. U šesti obrazovek kamerového systému seděl nepřetržitě 
službu konající pracovník.  Díky kamerám městská policie předešla řadě vandalských činů, 
ale také odhalila a zadržela pachatele trestné činnosti či hledané osoby. Činnost městské 
policie byla podobně jako v jiných městech terčem kritických připomínek občanů, podle 
nichž strážníci spíše obtěžovali pokutami za parkování a jiné drobné přestupky a přitom se 
nedostatečně starali o pořádek ve městě, zejména v nočních hodinách. Dva strážníci se však 
ani při té nejlepší vůli nemohli efektivně starat o pořádek ve všech částech Holešova a 
přilehlých místních částech. V této souvislosti byla nejen ze strany občanů, ale také starosty 
města kritizována činnost státní police. Problematická místa z hlediska porušování veřejného 
pořádku byla před některými nočními podniky v centru, na nádraží, na stadionu Míru, 
v zámeckém parku, ve Školní ulici i na dalších místech. Ve spolupráci se státní policí a 
sociálními pracovníky strážníci často kontrolovali dodržování zákazu podávání alkoholických 
nápojů mladistvým – nejčastěji v podnicích Rokový klub, Pivovar, Tropic bar a jinde. V říjnu 
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se účastnili rozsáhlého policejního zásahu ve Školní ulice, kde kriminalisté zadrželi dvě osoby 
podezřelé z trestné činnosti. Strážníci pravidelně řídili dopravní omezení při různých 
masových akcích ve městě, opět začali měřit rychlost zejména na výjezdech z Holešova na 
Martinice, Přílepy, ve Všetulích, Dobroticích a vykonávali celu řadu dalších činností.  
                                                                   

     8. Čtrnáctideník Holešovsko, místní rozhlas a regionální publikace 
 
Holešovsko - Regionální čtrnáctideník města Holešova 
V roce 2009 vycházel čtrnáctideník Holešovska ve stejné podobě jako v letech 
předcházejících. Na výrobě novin, distribuci a dalších činnostech spojených s vydáváním 
novin se i nadále podíleli Bc. František Sovadina a Robert Rohál. Korektury četla Jana 
Kutrová z Martinic, která pracovala jako korektorka celostátních novin Deník.  Noviny dále 
fungovaly v rámci odboru školství a kultury pod vedením Mgr. Petra Chvátala. V průběhu 
roku začaly vycházet na území města nové noviny s názvem Naše adresa Holešovsko, které 
vycházely v rámci celého okresu a zaměřovaly se na nejnižší komunální úroveň. Jejich 
vydavatelem byl nejbohatší Čech Petr Kellner, který hodlal své noviny postupně rozšířit na 
celé území České republiky.  
V průběhu roku 2009 se náklad Holešovska udržoval v rozmezí 1950 až 2000 kusů. Celkové 
tržby za reklamu a prodej novin se oproti předcházejícímu roku opět zvýšily. Na zvýšených 
tržbách se nejvíce projevilo zdražení novin. Od dubna se zvýšila cena za noviny z 10 na 12 
Kč. Za prodej novin utržil městský rozpočet částku 370 720 Kč, za reklamu pak 309 005 Kč, 
celkově tak dosáhly příjmy Holešovska 680 325 Kč.  V roce 2008 dosáhly tržby částku 
673 941 Kč (v roce 2007 to bylo 550 876 Kč).  Náklady na vydávání novin bez zahrnutí platů 
redaktorů činily zhruba 763 000 Kč (v roce 2008 804 000 Kč a v roce 2007 750 000,-). 
V nákladech i příjmech byl zohledněn fakt, že se město v průběhu roku stalo plátcem daně 
z přidané hodnoty. Sazbu, zlom i tisk novin zabezpečovala i nadále tiskárna TYPOservis 
Holešov. Noviny byly v elektronické podobě pravidelně umísťovány na webové stránky 
města. 
 
Místní  rozhlas 
Hlášení městského rozhlasu fungovalo v nové podobě už třetím rokem. Předtáčelo se vždy 
v úterý nebo ve středu přes polední přestávku městského úřadu 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 
zabezpečoval nadále pracovník Městského úřadu v Holešově Bc. František Sovadina. V druhé 
polovině se změnila znělka. Hlášení městského rozhlasu uváděla nově úvodní znělka k 300. 
výročí F. X. Richtera, kterou složil Josef Bím a nahrál ji Komorní soubor ZUŠ F. X. Richtera 
Holešov.  
 
Publikace vydané v edici Knihovnička Holešovska 
19. svazek – František Xaver Richter 1709 – 1789. Autor: Petr Macek, prosinec 2009, tisk 
TYPO servis Holešov, formát A5, 64 stran. 
Publikace byla vydána u příležitosti oslav 300. výročí úmrtí F.X. Richtera. Práce navázala na 
původní autorovu monografii F. X. R vydanou v roce 1989 v Muzeu Kroměřížska, ze které 
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vychází a rozšiřuje ji. S odstupem dvaceti let se kromě jiného pokouší díky novým 
richterovským badatelským aktivitám doplnit skladatelův obraz o nová faktografická zjištění.  
 
18. svazek - Ze sbírky Ing. Leopolda Lišky – Historické pohlednice Holešova. Autor: 
Libor Liška, Robert Rohál,  listopad 2009, tisk TYPOservis Holešov, formát A5, 52 stran. 
Prodejní cena: 70 Kč. 
Unikátní pohlednice z konce 19. a začátku 20. Století  přinesla nová publikace nazvaná 
HISTORICKÉ POHLEDNICE HOLEŠOVA, kterou vydalo město Holešov v rámci 
Knihovničky Holešovska. Brožura, která má dvaapadesát stran a která obsahuje přibližně sto 
padesát pohlednic,  pochází ze sbírky Ing. Leopolda Lišky. Na fotografiích jsou zachyceny 
většinou dnes už neexistující budovy či nejrůznější holešovská zákoutí, anebo pohledy na 
město, které se během let přece jenom podstatně změnily. Nechybí ani celá řada dobových 
snímků zámku či přilehlého parku z éry, kdy ještě celý objekt patřil rodině hrabat Wrbnů.  
 
17. svazek - Jan Rottal a jeho doba.  Autor: Renata Juráňová, duben 2009, tisk 
TYPOservis Holešov, formát A5, 120 stran. Prodejní cena: 89 Kč 
Podrobná studie Renaty Juráňové přibližuje 17. století, období rozvrácené náboženskými 
spory, válkou a bídou, ale také poznamenané následnou snahou o nápravu narušeného 
hospodářství. Jan hrabě z Rottalu je pro historii a vývoj Holešova a střední Moravy jednou 
z klíčových osobností, o které ale nebylo publikováno mnoho prací. Vesměs je 
charakterizován jako bezohledný šlechtic, který díky správné orientaci na císařskou stranu 
dokázal získat řadu významných postů. Pro Holešov je důležitý především proto, že jako 
stavitel obnoveného holešovské zámku a zakladatel více než stoletého panování Rottalů v 
Holešově položil pevné základy k obnově zdevastovaných statků po třicetileté válce. 
 
16. svazek - Sorry klub Holešov - duben 2009, tisk TYPOservis Holešov, formát A5, 20 
stran. 
Holešovský Sorry Club patřil k těm nejvýznamnějším aktivitám, které ovlivnily život města a 
formovaly několik dospívajících generací. Vznikl v letech 1968 až 1969,  jeho nejzářivější éra 
spadá do první poloviny 70. let a zanikl po třiceti letech zrušením Socialistického svazu 
mládeže, který byl jeho dlouhodobým provozovatelem. Publikace vydaná v edici 
Knihovnička Holešovska popisuje podrobně činnost tohoto alternativního kulturního zařízení 
v době reálného socialismu. 
 
 

    9. Ocenění občanů města Holešova  
 
Zastupitelstvo města Holešova udělilo 15. 6. 2009 Velkou pečeť města Holešova Mgr. 
Aleně Grygerové za dlouholetou obětavou práci ve školství a pro rozvoj města, a to u 
příležitosti jejího odchodu do důchodu. Zastupitelstvo města Holešova udělilo dne 23. 2. 2009 
Pamětní list v deskách JUDr. Václavu Langovi v souvislosti s jeho odchodem do důchodu 
z funkce tajemníka městského úřadu. 
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Rada města Holešova schválila udělení Pamětního listu v deskách: 
6. dubna 2009  Vlastimíru Janskému a Marii Novákové za dlouholetou činnost ve Sdružení 
zdravotně postižených Holešovska, 21. 12. 2009 zakládajícím členům Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Dobrotice  Oldřichu Piskořovi a Josefu Vinklárkovi, 26. 
10. 2009 u příležitosti 30. výročí založení oddílu vzpírání TJ Holešov Františku Nedopilovi, 
Vladislavu Doleželovi, Lence Orságové, Jiřímu Orságovi a Danielu Kolářovi za zásluhy o 
rozvoj vzpírání v Holešově, 14. 9. 2009 Janu Urubovi u příležitosti jeho osmdesátého 
bezpříspěvkového daru krve, 14. 9. 2009 u příležitosti 90. výročí založení Junáka v Holešově 
Aloisi Reimerovi, Mileně Machálkové, Haně Reimerové, Stanislavu Štěpánovi, Pavlu 
Šťastnému, Žanetě Mlodzikové, Kateřině Staňkové, Zdeňku Hlobilovi, 14. 9. 2009 
příspěvkové organizaci Centrum pro seniory u příležitosti 30. Výročí jejího otevření a 
vyslovila poděkování pracovníkům této organizace, 31. 8. 2009 Vladimíru Košanovi a 
Jiřímu Dufkovi za jejich statečnost a pomoc městu v srpnu r. 1968,  4. 5. 2009 Eriku 
Fišerovi za bezpříspěvkový dar kostní dřeně, 23. 3. 2009 Mgr. Jiřině Kučerové, Mgr. 
Libuši Kořínkové, Bc. Lence Janské, Mgr. Ivoně Vávrové, Mgr. Marii Zapletalové, Janě 
Hyánkové, Vlastě Lopreisové, Miladě Zycháčkové, Magdě Kulové a Věře Hradilové u 
příležitosti Dne učitelů,  23. 2. 2009  paní Jiřině Pechekové za dlouholetou práci v 
příspěvkové organizace MKS Holešov. 

 
 
   10. Rozpočet města na rok 2009 
                                                                            (schválený a upravený v tis. Kč, čerpání v Kč) 

 Příjmy 
 Odbor finanční   

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a funkčních požitků 22 000 21 300 20 597 313,27 
Daň z příjmů ze samostatné výdělečné 
činnosti 4 000 2 300 2 542 605,29 
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 
výnosů 1 300 1 800 1 741 446,26 

Daň z příjmů právnických osob 30 000 21 000 21 265 469,38 

Daň z příjmu z právnických osob za obec 0 4 708 4 708 200,00 

Daň z přidané hodnoty 46 000 44 000 43 355 296,00 

Daň z nemovitostí 5 000 5 000 5 310 798,64 

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 700 5 700 5 670 732,00 

Poplatek ze psů 230 230 220 411,00 
Poplatek za provozovaný výherní hrací 
přístroj 2 000 1 500 1 577 996,00 

Odvod výtěžku z provozování loterií 800 1 020 1 037 575,07 

Správní poplatky 1 500 1 200 1 208 000,00 

Souhrnný dotační vztah 22 500 22 953 22 953 000,00 

Ostatní dotace ze státního rozpočtu 0 79 79 100,00 

Dotace z krajského úřadu 0 2 251 2 250 918,06 

Příjmy z parkovacích automatů 700 700 728 882,00 

Odvody příspěvkových organizací  2 000 2 150 2 150 000,00 

Úroky z účtů 400 250 203 565,74 

Pokuty a náklady řízení   
 

2 000,00 

Nadměrný odpočet DPH při změně režimu 0 6 826 6 826 881,00 
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Celkem kapitola 11 144 130 144 967 144 430 189,71 

  
 Odbor správy nemovitostí   

Správní poplatky 10 10 12 000,00 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 250 201 680,00 

Pronájem zahrádek 80 208 208 482,00 

Pronájem lesa 70 0 0,00 

Byty 11 000 13 130 13 580 896,00 

Nebytové prostory 7 200 7 368 7 599 932,05 

Příjmy ze hřbitovních míst 400 400 354 212,00 

Pronájem kotelen 2 700 2 720 2 733 236,00 

Pronájem pozemků 220 395 376 368,50 

Prodej majetku (TS) 477 477 447 151,00 

Prodej pozemků 5 000 11 300 4 458 906,00 

Prodej nemovitostí 15 000 15 000 14 900 000,00 

Celkem kapitola 12 42 407 51 258 44 872 863,55 

  
 Odbor kultury a školství   

Platby od obcí za náklady na žáky 1 800 1 620 1 615 361,00 

Dotace 0 304 304 336,00 

Příjmy z prodeje zboží 0 130 170 363,00 

Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko 540 590 680 325,00 
Zajištění reklamy (na koncertu filharmonie - 
VZP) 0 10 13 000,00 

Celkem kapitola 13 2 340 2 654 2 783 385,00 

  
 Odbor investic, silničního hospodářství a údržby 

města   

Správní poplatky 40 40 56 500,00 

Dotace 0 65 422 65 421 999,50 

Pronájem sloupů VO 40 40 49 235,00 

Fond rozvoje bydlení 1 900 1 900 2 438 461,58 

Příjmy z věcného břemene 50 50 39 635,00 

Celkem kapitola 14 2 030 67 452 68 005 831,08 

  
 Odbor obecní živnostenský úřad   

Správní poplatky 350 250 232 380,00 

Pokuty a náklady řízení 60 60 91 400,00 

Celkem kapitola 15 410 310 323 780,00 

  
 Odbor správní a vnitřních věcí   

Správní poplatky 1 000 1 000 924 170,00 

Dotace 0 397 396 386,50 

Dar od firmy Jacom, spol. s r.o. 0 100 100 000,00 

Finanční vypořádání roku 2008 0 40 40 301,00 

Pokuty a náklady řízení 20 20 30 600,00 

Rozvoz stravy a prádla 300 300 346 055,70 

Pronájem kanceláří na Tovární ulici 270 270 286 521,53 

Doplatky pultu centrální ochrany     4 100,00 

Sociální fond 50 50 44 640,86 

Přeplatky minulých let     2 081,00 

Celkem kapitola 16 1 640 2 177 2 174 856,59 
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 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

Dotace 0 69 119 68 819 116,00 

Finanční vypořádání roku 2008 0 179 178 648,74 

Splátky sociálních půjček     32 000,00 

Průkazy ZTP     2 663,00 

Vratky sociláních dávek, důchody     1 492,00 

Celkem kapitola 18 0 69 298 69 033 919,74 

  
 Odbor územního plánování a stavebního řádu   

Správní poplatky 300 300 338 450,00 

Dotace ze SR 0 462 461 563,00 

Změny územního plánu 30 65 67 500,00 

Pokuty a náklady řízení 50 50 43 000,00 

Kopírování ze spisů   
 

893,00 

Celkem kapitola 19 380 877 911 406,00 

  
 Odbor životního prostředí   

Poplatky za znečišťování ovzduší 10 10 10 900,00 

Poplatek za odnětí zemědělské půdy 360 4 477 4 428 112,00 

Správní poplatky 150 150 138 350,00 

Dotace 0 172 172 612,00 

Příjmy z EKOKOMu 500 500 518 293,50 
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z 
vydobytých nerostů 130 130 164 770,00 
Příjmy za čištění vtokových obkektů - 
Dobrotice 0 15 15 000,00 

Pokuty a náklady řízení 60 60 20 785,00 

Přeplatky z minulých let 0 636 636 257,00 

Účelové prostředky ze Zlínského kraje     2 112 297,00 

Celkem kapitola 20 1 210 6 150 8 217 376,50 

  
 Odbor kancelář starosty   

Příjmy přestupkové komise  80 80 76 400,00 

Dotace 0 109 108 909,00 

Pokuty právníka   
 

7 000,00 

Pronájem Sádku Dobrotice 25 25 29 095,00 

Pronájem kulturního domu Tučapy 5 5 9 100,00 
Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského 
kraje 130 193 193 179,00 

Pronájem sálu zbrojnice 10 10 0,00 

Přeplatky z minulých let 0 29 53 900,13 

Celkem kapitola 22 250 451 477 583,13 

  
 Odbor dopravně správních agend   

Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské 
oprávnění 450 650 667 570,00 

Poplatek za odstranění autovraků - SFŽP   
 

0,00 

Správní poplatky 2 650 2 150 2 049 780,00 

Pokuty a náklady řízení 800 680 611 300,00 

Celkem kapitola 23 3 900 3 480 3 328 650,00 
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Městská policie   

Pokuty 750 1 300 1 311 200,00 

Příjem z pojistné události 0 148 148 064,00 

Celkem kapitola 31 750 1 448 1 459 264,00 

  
   Tajemník   

Dotace  0 200 200 000,00 

Celkem kapitola 41 0 200 200 000,00 

  
 Mateřské centrum Srdíčko   

Příjmy z činnosti centra 130 180 144 540,00 

Příjmy z pronájmu     4 725,00 

Ostatní příjmy     2 350,00 

Celkem kapitola 61 130 180 151 615,00 

  
   Pomocná hospodářská správa   

Dotace  0 1 495 1 494 613,00 

Celkem kapitola 61 0 1 495 1 494 613,00 

    Příjmy celkem 199 577 352 397 347 865 333,30 

   
 

Výdaje 

Odbor finanční   

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým 
organizacím - MŠ Grohova 2 000 2 000 2 000 000,00 

Účelový příspěvek MŠ Grohova  1 800 1 800 1 750 000,00 

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým 
organizacím - MŠ Havlíčkova 2 300 2 300 2 300 000,00 

Účelový příspěvek MŠ Havlíčkova  500 900 900 000,00 

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým 
organizacím - MŠ Masarykova 800 800 800 000,00 

Účelový příspěvek MŠ Masarykova  500 500 500 000,00 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím - 1.ZŠ  3 600 5 862 5 861 918,06 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím - 2.ZŠ  1 400 1 400 1 400 000,00 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím - 3.ZŠ  3 600 4 040 4 040 000,00 
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým 
organizacím - ÚŠJ 1 700 1 700 1 700 000,00 
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým 
organizacím - MKS 7 400 7 500 7 500 000,00 
Účelový příspěvek MKS na zabezpečení 
provozu zámku 4 000 6 600 6 600 000,00 

Účelový příspěvek MKS na zakoupení podia 0 1 000 998 410,00 
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým 
organizacím - SVČ  1 900 2 509 2 446 000,00 

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým 
organizacím - SVČ (budova Školní) 100 100 100 000,00 
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Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím 
- CpS Holešov 800 800 800 000,00 

Telefonní poplatky SVČ   0 0,00 

Pojištění majetku města 1 200 950 930 661,00 

Úroky z úvěrů 1 800 1 000 990 351,33 

Ostatní 200 4 908 4 844 323,24 

Finanční vypořádání z minulých let 0 157 156 998,00 

Platba DPH 0 -3 359 -3 339 569,00 

Všeobecná rezerva města 0 2 566 0,00 

Celkem kapitola 11 35 600 46 033 43 279 092,63 

    

Odbor správy nemovitostí   

Provoz prodejních stánků 2 5 4 827,00 

Provoz bazénu 3 000 3 628 3 579 474,66 

Provoz koupaliště 290 410 471 136,00 

Provoz sportoviště - stadion Míru 150 164 155 317,45 

Byty 7 500 8 178 8 131 158,04 

* z toho opravy a údržba 900 1 240 1 217 198,35 

Nebytové prostory 3 700 4 400 4 496 810,89 

* z toho opravy a údržba 600 928 1 028 184,27 

Provoz hřbitova 800 885 890 344,00 

Provoz veřejného WC 450 501 493 966,98 

Výkupy pozemků 6 500 5 578 5 384 920,00 

* z toho koupaliště 5 000 3 048 3 040 500,00 

Ostatní komunální služby 1 300 1 040 1 021 073,00 

Služby realitní kanceláře - výkupy pozemků 2 500 254 253 487,40 

Celkem kapitola 12 26 192 25 043 24 882 515,42 

    

Odbor školství a kultury   
Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
Kroměřížska 40 40 38 262,00 

Dotace Cyklistickému klubu Drásal 100 100 100 000,00 
Dotace občanským sdružením - festival 
židovské kultury 50 50 50 000,00 

Dotace na podporu tzv. akce milion 1 300 1 300 1 300 000,00 

Dotace občanskému sdružení Rottal klub 
Holešov na přípravu plesu 300 300 300 000,00 

Příspěvek MIKROREGIONU HOLEŠOVSKO 180 180 180 450,00 

Dotace občanským sdružením 80 0 0,00 
Dotace společnosti EL-ENG na opravu fasády 
domu čp. 8 0 20 20 000,00 

Dotace Římskokatolické farnosti Holešov na 
odvlhčení kostela sv. Anny 0 26 25 846,00 
Dotace občanským sdružením (ČČK, Muzejní a 
vlastivědná společnost Brno, Klub dárců 
Kroměřížska, Česká srcheologická společnost 
Brno) 0 12 12 000,00 

Dotace Charitě Kroměříž 0 10 10 000,00 

Cestovní ruch a propagace města 500 558 548 888,60 

Vedení kronik 40 40 37 970,00 

Obnova památek 300 435 414 428,00 

Nájemné za synagogu   0 198,00 

Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko 800 800 762 898,90 

Kulturní akce pořádané městem Holešov 700 823 770 718,61 
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Neinvestiční transfery občanským sdružením 
(tělocvičny) 200 200 177 254,75 

Oslavy Dne učitelů 10 10 10 000,00 

Celkem kapitola 13 4 600 4 904 4 758 914,86 

    

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby 
města   
Dotace Židovské obci Brno na úklid židovského 
hřbitova 20 20 8 176,73 
Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti 620 620 612 400,00 

Rekonstrukce zámku 25 500 76 074 75 904 188,67 

Vybavení zámku 8 000 6 579 6 578 388,50 

Kanalizace Žopy - Dobrotice 9 310 24 332 24 166 493,20 

Odpadové centrum Technických služeb 7 000 185 0,00 
Vybudování parkoviště v areálu polikliniky - 
doplatek 1 700 1 680 1 679 359,00 

Vybudování cyklostezek 5 000 12 963 12 948 910,80 

Vybudování lávky pro pěší u DPS Novosady 2 500 2 186 2 185 506,00 

Městský kamerový systém 0 690 690 000,00 
Stavební úpravy odloučeného pracoviště MŠ 
Sluníčko ve Všetulích 0 1 900 1 001 781,00 

Statika zámku - spoluúčast k dotaci 0 3 506 3 505 362,00 

Veřejné osvětlení - nová lampa   14 13 952,00 

Drobné investice 1 500 871 520 894,00 

Projektové dokumentace 2 610 2 483 2 466 470,00 

Centrum volnočasových aktivit Americká park 0 42 41 650,00 

Demolice Školní ulice 0 1 300 1 300 000,00 

Poplatky k investicím a opravám 50 50 15 363,00 

Údržba silnic 2 000 2 800 2 647 808,50 

Údržba ostatních pozemních komunikací 500 300 271 327,20 

Údržba autobusových zastávek 40 40 40,00 

Dopravní značení 200 285 225 364,20 

Rozbory odpadních vod 10 13 12 377,00 

Údržba sportovních zařízení v majetku obce 300 100 88 930,00 

Provoz a údržba veřejného osvětlení 3 500 3 686 3 526 092,11 

Aktualizace digitální mapy 37 37 36 813,00 

Údržba veřejné zeleně 3 200 3 100 2 989 723,82 

Úklid města 2 200 2 000 1 802 171,00 

Fond rozvoje bydlení 1 500 2 414 1 998 406,30 

Úhrada sankcí 0 0 0,00 

služby realitní kanceláře - výkupy pozemků 0 1 022 1 021 744,10 

Celkem kapitola 14 77 297 151 292 148 259 692,13 

    

Odbor správní a vnitřních věcí   

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím - Svaz měst a obcí 30 31 27 046,40 
Neinvestiční transfery občanským sdružením - 
Sdružení tajemníků   0 1 000,00 

Výpočetní technika 200 31 31 406,00 

Programové vybavení 150 19 19 037,50 

Sbory pro občanské záležitosti 60 66 66 517,00 

Provoz pultu centrální ochrany 100 200 166 330,20 

Výdaje na volby do Parlamentu ČR   47 46 786,50 
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Výdaje na volby do Evropského parlamentu 0 350 350 186,00 

Náklady na provoz úřadu 8 700 8 624 8 273 761,31 

Výdaje sociálního fondu 1 300 1 300 1 207 078,10 

Celkem kapitola 16 10 540 10 668 10 189 149,01 

    

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

Neinvestiční dotace Charitě Holešov 400 400 400 000,00 
Nákup poukázek pro čerpání dávek v hmotné 
nouzi 100 0 0,00 

Sociální dávky 0 67 337 65 925 407,00 

Komunitní plánování 50 50 49 341,20 

Klub důchodců 150 150 121 084,60 

Ostatní sociální záležitosti 60 60 47 257,00 

Celkem kapitola 18 760 67 997 66 543 089,80 

    

Odbor územního plánování a stavebního řádu   

Územně plánovací dokumentace a podklady 200 164 163 030,00 

Ostatní podklady k územnímu plánování 200 68 67 635,20 

Celkem kapitola 19 400 232 230 665,20 

    

Odbor životního prostředí   

Příspěvek na přehlídku trofejí 7 7 7 000,00 

Výdaje na činnost lesního hospodáře 0 172 172 612,00 

Deratizace 120 120 120 000,00 

Rozbory vod 5 15 9 817,50 

Čištění vtokových objektů 0 11 11 000,00 

Protierozní ochrana 30 30 26 478,00 

Nebezpečné odpady 550 550 411 336,50 

Komunální odpady 8 500 8 412 7 741 380,70 

Tříděný odpad - Sběrný dvůr 1 500 1 510 1 471 400,00 

Úklid skládek 100 160 116 207,00 

Monitoring půdy a podzemní vody 25 33 32 154,60 

Pořízení uniformy 6 6 5 975,00 

Náhradní výsadba (Zlínský kraj) 1 600 1 600 1 365 031,86 

Odborné zahradnické práce včetně koupaliště 1 000 1 000 999 104,49 

Celkem kapitola 20 13 443 13 626 12 489 497,65 

    

Odbor kancelář starosty   

Ochrana obyvatelstva 40 70 44 241,00 
Modernizace vrat hasičské zbrojnice v 
Holešově 0 270 234 763,00 

Pořízení elektrocentrály pro hasiče Dobrotice 0 43 42 990,00 

Rezerva na živelné události 100 100 0,00 

Náklady na činnost zastupitelstva 330 330 298 535,49 

Soudní poplatky a náhrady 50 50 2 418,00 

Náklady na provoz IT 0 531 681 850,50 

Výpočetní technika 0 1 294 519 640,00 

Programové vybvení 0 121 109 193,75 
Finanční prostředky na drobné investice a 
opravy  - Dobrotice 500 500 506 938,00 
Finanční prostředky na drobné investice a 
opravy  - Količín 250 250 229 360,50 

Finanční prostředky na drobné investice a 330 345 327 532,50 
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opravy - Tučapy 
Finanční prostředky na drobné investice a 
opravy - Žopy 250 442 466 993,16 

Provoz OV Dobrotice včetně Sádku 200 200 193 109,05 

Provoz OV Količín včetně areálu 200 229 252 059,04 

Provoz OV Tučapy včetně kulturního domu 250 235 204 673,95 

Provoz OV Žopy 200 194 174 427,01 

Hasiči Holešov 1 100 998 932 061,60 

Hasiči Dobrotice 100 57 61 395,86 

Hasiči Količín 70 70 58 081,26 

Hasiči Tučapy 50 50 50 376,50 

Hasiči Žopy 50 56 55 758,00 

Celkem kapitola 22 4 070 6 435 5 446 398,17 

    

Odbor dopravně správních agend   

Poradenské a právní služby 20 20 357,00 

Celkem kapitola 23 20 20 357,00 

    

Městská policie 
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 900 4 011 3 964 028,00 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 370 1 399 1 366 842,00 

Provoz městské policie 370 618 597 806,80 

Umístění psů v útulku 30 0 0,00 

Provoz parkovacích automatů 100 30 26 306,70 

Celkem kapitola 31 5 770 6 058 5 954 983,50 

    

Tajemník   
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a 
ostatní osobní výdaje 29 000 29 591 29 594 078,00 

Odměny členům zastupitelstva 2 210 2 248 2 200 626,00 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 610 10 772 10 586 548,00 

Převod mezd za měsíc prosinec na depozitní 
účet (rozdíl mezi odhadem a skutečností)     44 965,00 

Celkem kapitola 41 41 820 42 611 42 426 217,00 

    

Rada města   

Neinvestiční transfery (dotace, příspěvky)   200 200 128 000,00 

Celkem kapitola 51 200 200 128 000,00 

    

Mateřské centrum Srdíčko   
Platy zaměstnanců v pracovním poměru a 
ostatní osobní výdaje 200 200 199 392,00 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 70 70 58 562,00 

Příspěvek sdružení mateřských center 1 1 1 000,00 

Činnost mateřského centra 180 390 326 710,42 

Celkem kapitola 61 451 661 585 664,42 

  
 Pomocná hospodářská správa       

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 2 403 2 420 758,00 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 430 801 753 224,00 

Činnost PHS 10 10 6 329,00 

Celkem kapitola 62 1 640 3 214 3 180 311,00 
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Výdaje celkem 222 803 378 994 
368 354 

547,79 

        

Odbor finanční    

Zůstatek prostředků na bankovních účtech z 
roku 2008 zapojených do rozpočtu roku 2009 21 662 24 880 18 772 347,49 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  15 000 15 153 15 152 866,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků - SFŽP - kotelna zámek -900 -900 -900 000,00 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků - ČMZRB - vodovod 
Dobrotice -536 -536 -536 000,00 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků - ČS - komunikace + 
zámek -8 000 -8 000 -8 000 000,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků - KB - zámek -4 000 -4 000 -4 000 000,00 

Celkem kapitola 11 23 226 26 597 20 489 213,49 

  
 

Financování celkem 23 226 26 597 
20 489 
213,49 

  11. Městské investiční akce 
 
Zámek, kanalizace, cyklostezky, lávka přes Rusavu   
Opravená část zámku byla sice na začátku roku 2009 zpřístupněna veřejnosti, práce na 
rekonstrukci této kulturní památky však pokračovaly s nezmenšenou intenzitou. O tom svědčí 
více jak 80 milionů korun, které byly v roce 2009 v zámku proinvestovány. Druhou největší 
investicí roku 2009 bylo dokončení kanalizace v Žopích a Dobroticích, které stálo bez mála 
25 milionů korun. Přes 13 milionů korun pak stála výstavba nových cyklostezek na území 
města. Za zmínku jistě stojí také postavení nové lávky pro pěší přes Rusavu, která přišla  
zhruba na 2,3 milionu korun. 
 
SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH ZA ROK 2009  
 
1.  Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek) - 1.etapa -1.B část  75 
904 188,67 Kč  
2.  Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov (zámek) - 1.etapa -1.A část-
vybavení   6 578 389,00 Kč  
3.  Dobrotice, Žopy - odkanalizování  24 166 493,20 Kč  
4.  Odpadové centrum TS Holešov 0,00 Kč 
5.  Parkoviště v areálu polikliniky 1 679 359,00 Kč 
6.  Cyklostezka Holešov  13 268 809,00 Kč  
7.  Lávka pro pěší Novosady 2 312 598,00 Kč 
8.  Městský kamerový systém 690 000,00 Kč 
9.  Úpravy odloučeného pracoviště MŠ Sluníčko ve Všetulích 1 001 781,00 Kč 
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10. Oprava komunikace Dobrotice  300 000,00 Kč  
11. Oprava komunikací v Žopech  220 894,00 Kč  
12. Oprava chodníku v ulici Nerudova č.p.518  349 994,00 Kč  
13. PD - rekonstrukce horní části zámku  1 380 000,00 Kč  
14. PD - jihovýchodní obchvat  781 830,00 Kč  
15. PD - kruhová křižovatka u Gymnázia  204 680,00 Kč  
16. PD - odkanalizování Količín  99 960,00 Kč  
17. PD - žádost Centrum volnočas.aktivit Americký park  41 650,00 Kč  
18. Lampy veřejného osvětlení  13 952,00 Kč  
  128 994 577,87 Kč  
19. Holešov, areál zámku č.p. 190 - statika  3 505 362,00 Kč  
Celkem 132 499 939,87 Kč,  z toho dotace celkem 65 153 000,-Kč.  
 
V roce  2008 stály investiční akce města 119 888 425,82 Kč, z toho dotace celkem 70 748 
000,-Kč. Ze srovnání těchto čísel je patrné, že navzdory hospodářské recesi se meziročně 
investiční výdaje města zvýšily.    
   
   

12. Družební vztahy a prezentace města 
 
Město Holešov se v průběhu roku prezentovalo na řadě akcí v České republice i v zahraničí. 
Veletrhy 
Svou kulturní, historickou a přírodní tvář představilo město Holešov začátkem roku na 
veletrhu cestovního ruchu  Regiontour 2009. Na tradiční akci konané v areálu brněnského 
výstaviště se Holešov prezentoval v rámci expozice regionu Východní Morava. Od čtvrtka 15. 
do neděle 18. ledna nabízeli pracovníci městského kulturního střediska a odboru školství a 
kultury městského úřadu propagační materiály a informace o Holešově a jeho okolí. U pultíku 
s označením Holešov se v průběhu veletrhu zastavily stovky návštěvníků nejen z České 
republiky, ale i ze zahraničí. Zajímaly se o kulturní památky, možnosti sportovního vyžití a 
ubytování, nejčastěji se pak ptali na holešovský zámek. Návštěvníci si odnášeli spoustu 
propagačních materiálů vydaných městem, které slouží ke zviditelnění Holešova a ve svém 
důsledku mají vést k přilákání turistů do města a jeho okolí.   
V expozici Východní Moravy byl poprvé v historii použit originální prvek vodní stěny. S tím 
souvisel i doprovodný program Východní Morava – voda v pěti proměnách. Konkrétně se 
jedná o slivovici, víno, vodu z Baťova kanálu, vodu ze sv. Hostýna a luhačovické prameny. 
Zlínský kraj prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy pro veletrh 
Regiontrou 2009 a vůbec pro celou turistickou sezonu 2009 připravil řadu nových 
propagačních materiálů, jejichž součástí je také Holešov.  
Začátkem roku se Holešov prezentoval svými expozicemi také na veletrhu Slovakiatour 2009 
v Bratislavě a na středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.  
Po několika letech stagnace se začaly v průběhu roku 2009 zlepšovat také internetové stránky 
města. Zlepšila se jejich přehlednost, grafika, aktualizace i možnosti prezentace zejména 
fotografií.  V nové podobě byly stránky města oficiálně spuštěny 1. 11. 2009. 
Velký piknik - Pština 
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Holešov se prezentoval rovněž na Velkém pikniku regionů Evropy a světa, který se uskutečnil 
v neděli 21. června již po sedmé v polské Pštině. Součástí byla i prezentace regionů z celého 
světa. Českou republiku, Východní Moravu i Holešov a okolí reprezentovali ve stánku na 
zámecké louce pracovníci Městského kulturního střediska v Holešově a Městského úřadu 
v Holešově Jana Slovenčíková a František Sovadina. Odpoledne se k nim přidal také 
Rudolf Opatřil z českého velvyslanectví ve Varšavě. Oficiální kulturní program pak začal na 
velkém pódiu před zámkem ve 14 hodin představením zástupců všech prezentujících se zemí. 
Přítomné pozdravili také představitelé polské samosprávy a státní správy, včetně bývalého 
prezidenta Lecha Walesi.  Součástí akce byla také prezentace polské armády, desítky stánků 
s nejrůznějším zbožím a další atrakce a doprovodné programy. Program v zámecké zahradě 
pokračoval do pozdních večerních hodin a byl zakončen ohňostrojem. 
Připomenutí SNP 
V rámci družebních vztahů se zástupci města Holešova zúčastnili připomínky 65. výročí 
zahájené Slovenského národního povstání, které pořádalo město Turčianské Teplice. Starosta 
města Zdeněk Janalík a místostarostové Rudolf Seifert a Josef Bartošek položili kytici k 
památníku padlých občanů Turca a připomněli si události nejrozsáhlejšího vojenského 
povstání proti nacistům v tehdejší okupované Evropě. Slovenští přátelé rovněž oslavili 
dožínky a poděkovali za úrodu folklorním festivalem. 
 
 

     13.  Besedy s občany 
 
Jarní beseda 
Další ze série besed občanů města se starostou Zdeňkem Janalíkem a místostarosty Josefem 
Bartoškem a Rudolfem Seifertem se uskutečnilo v pondělí 27. dubna vpodvečer v Drive 
clubu v přízemí kina Svět. Setkání představitelů města s občany se konají pravidelně na jaře a 
na podzim. V úvod jako obvykle starosta zrekapituloval podněty a připomínky z podzimní 
besedy a přítomným sdělil, jak s nimi bylo naloženo.  
Psi v zámecké zahradě 
V další části už přišli ke slovu přítomní občané. Rozsáhlou diskuzi vyvolala stížnost jedné 
z přítomných žen, která kritizovala fakt, že se do zámecké zahrady může chodit se psy. 
Starosta v této souvislosti připomněl, že podle návštěvního řádu psi nesmějí do prostoru mezi 
zámkem a rybníkem, stejně tak jako do Růžové zahrady a do okolí hvězdárny. V ostatních 
částech parku a zámecké obory je venčení psů dovoleno. Starosta ovšem zdůraznil, že i tady 
musejí mít majitelé své psy na vodítku a s náhubkem. Navíc jsou po nich povinni uklízet 
exkrementy. Do parku byly k tomuto účelu umístěny odpadkové koše. Zdeněk Janalík 
nicméně připustil, že město má pouze omezené možnosti, jak ohlídat dodržování těchto 
pravidel. „Zákaz vstupu psů do celé zámecké zahrady není řešení. Musíme se prostě navzájem 
vychovávat, abychom nastavená pravidla dodržovali,“ sdělil starosta.  
 
Černé skládky a vandalové 
V další části besedy si občané stěžovali na černé skládky, které vznikly u garáží v ulici 
Sadová a také u synagogy. Kritizovali rovněž stav pískoviště a dětského hřiště za Penny 
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marketem, které patří tomuto supermarketu. Starosta sdělil, že vedení obchodu vyzvali, aby 
hřiště opravili nebo odstranili.  
Besedy s občany se zúčastnila rovněž holešovská zastupitelka Jana Slovenčíková. Ve svém 
vystoupení poukázala na nebezpečnou zatáčku při vjezdu do Holešova od Tučap, za níž 
následuje ničím nechráněný prudký sráz do koryta Rusavy. Právě v tomto místě skončilo  
nedávno v rozvodněné řece osobní vozidlo na střeše. Starosta sdělil, že město pošle žádost na 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, aby toto místo osadili svodidly. Jedním dechem však dodal, 
že tato organizace má pouze omezené prostředky a je málo pravděpodobné, že je bude 
investovat právě tady. Zastupitelka Slovenčíková rovněž upozornila na sprejery zničenou 
fasádu kapličky ve Smetanových sadech a uvedla že ví, kdo fasádu poničil. V této souvislosti 
padly návrhy na další rozšíření kamerového systému ve městě. 
Rychlé čtyřkolky a prach ze zóny 
Občané si stěžovali také na majitele motorových čtyřkolek, kteří nedodržují stanovenou 
rychlost. Starosta uvedl, že městská policie pouze čeká na příslušné dopravní značky a začne 
opět měřit rychlost ve městě s tím, že toto opatření by mělo zpomalit dopravu v ulicích 
Holešova. 
Stížnosti z řad přítomných mířily také na prachem znečištěné ovzduší způsobené budováním 
průmyslové zóny. Starosta uvedl, že se snaží všechny tyto připomínky řešit s vedením firmy 
spravující průmyslovou zónu. Upozornil také na fakt, že ačkoliv většinou fouká v Holešově 
vítr od severu, v posledních dnech vál převážně od jihu a prach ze zemních prací v prostoru 
bývalého letiště zanášel do města.  
Voda v zahradě 
V závěru setkání přišla řeč také na nedostatek vody v zámeckých rybnících. Starosta 
připomněl živou debatu na toto téma, která běžela i na stránkách Holešovska. Uvedl, že 
největší ztrátu vody působí odpařování, průsak a rovněž zanedbaný náhon. Zdůraznil, že na 
základě smlouvy se mají o rybníky starat rybáři. Samotné město se pak chystá využít 
zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací, kteří vyčistí náhon zámeckých rybníků.   
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V roce 2009 probíhaly práce na zabezpečení dostatečného množství vody v zámeckém 
rybníku. 



III. Počasí, zemědělství a životní prostředí 
 
Rok 2009 byl teplotně i srážkově nad normální s průměrnou teplotou 9,83 C a úhrnem srážek 
655,5 mm/m2. Leden byl teplotně i srážkově pod normální s minimální teplotou -20,8 C 
naměřenou 9.1. Duben byl mimořádně teplý a suchý s průměrnou teplotou 13,56 C a úhrnem 
srážek jen 5 mm/m2. Závěr léta a podzim byl teplotně slabě nad dlouhodobým průměrem. 
Zima měla 27 dní ledových (teploty po celý den pod bodem mrazu) a 3 dny arktické (průměr 
pod – 10 C). Léto provázelo 55 letních a 12 tropických dní s ročním maximem 33,6 C ze dne 
23.7. Zaznamenáno bylo 48 bouřek blízkých či vzdálených. 7. února byla naměřena max. 
teplota měsíce pro ČR + 17,5 C. Meteorologická stanice Holešov s měrným pozemkem se v 
měsíci červnu stěhovala zhruba 300 metrů na severozápad. Její nové souřadnice jsou 49 st. 
19“ 14,2‘ severní šířky a 17 st. 34“ 11,7‘ východní délky. 
 

 
 
Meteorologická stanice Holešov 
leží v jihovýchodním cípu Hornomoravského úvalu na pozemku strategické průmyslové zóny 
Zlínského kraje - bývalém letišti jižně od Holešova. Zřízení profesionální meteorologické 
stanice si vyžádal provoz nového letiště v Holešově, které bylo vybudováno poté, co v 
nedalekých Otrokovicích místní podmínky přestaly vyhovovat pro lety větších letadel. 
Stanice na letišti v Otrokovicích  (Zlín-Baťov) byla v činnosti od poloviny roku 1946. Na 
letišti v Holešově přistálo první letadlo 1. dubna 1953 a večer a v noci téhož dne byla stanice 
převezena z Otrokovic do Holešova, aby následujícího dne v 5 hodin ráno mohlo na novém 
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místě začít první pozorování. V té době stanice měla úplné vybavení, chyběl pouze 
anemograf. K měření výšky základny oblačnosti se používal oblakoměrný světlomet a 
„píchací“  balónky plněné vodíkem. Vertikální dohlednost při mlze se měřila tak, že na cívku 
s klikou ve stojánku byl namotán provázek, označený po 10 m. Provázek stoupal vzhůru opět 
pomocí balónku. 
Postupně byla stanice vybavena dalšími přístroji a pomůckami. V roce 1959 byla instalována 
distanční stanice a univerzální anemograf METRA, v letech 1959-1963 Robitzschův 
pyranograf, v letech 1963-1992 počítač blesků, 1965 faksimile, váhový sněhoměr, v roce 
1968 oblakoměr IVO, v roce 1980 elektrický anemograf a měřič promrzání půdy, v roce 1982 
měřič dohlednosti, v roce 1995 započalo automatické měření radioaktivity, směru a rychlosti 
větru anemometrem Vaisala, 17. ledna 1997 byla dokončena automatizace meteorologických 
měření. 
V letech 1981-1991 vydávala letecká meteorologická stanice Holešov regionální předpovědi 
počasí pro zemědělské podniky v širokém okolí. Po určitou dobu byly v zimním období 
vydávány regionální předpovědi  pro silniční správy a technické služby a od poloviny 80. let 
do roku 1991 pokusně biometeorologické předpovědi pro Agrozet Prostějov. V 80. letech, 
kdy pracovní vytížení stanice bylo největší, měla stanice až 7 pracovníků. 
Půlhodinové pozorování bylo prováděno od roku 1957 až do konce roku 1994, kdy na letišti v 
Holešově byla po privatizaci zrušena Služba řízení letového provozu. V současnosti 4 
pozorovatelé stanice na základě měřených veličin sestavují zprávy SYNOP, BOUŘE, INTER 
a RAD (zpráva RAD obsahuje údaje o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu – radiaci) 
a pro pobočku Brno sestavuje měsíční klimatologické výkazy. Noční vydávání zpráv 
zabezpečuje od 1. července 2007 automatický měřící systém Vaisala. 
Služebna meteorologické stanice se na letišti několikrát stěhovala, v roce 1964 sídlila v 
maringotce, pak v místnosti vedle odbavovací haly, od ledna do 2. listopadu 2009 ve stavební 
buňce, od 2. listopadu 2009 pak v nové budově na okraji průmyslové zóny. V červnu 2009 se 
přestěhovala i meteozahrádka  zhruba  300 m na SZ. Od 1. července přešla stanice pod Odbor 
profesionální staniční sítě ČHMÚ. 
 
Zámecká zahrada 
V průběhu první poloviny roku 2009 se ve čtrnáctideníku Holešovsko objevily články na 
téma nedostatku vody v trojzubci v zámecké zahradě. Články poukazovaly na fakt, že 
nedostatek vody v zámeckém rybníku je kromě jiného způsobený špatným stavem náhonu, 
odebíráním vody z říčky Rusavy malou vodní elektrárnou v Dobroticích a černým odebíráním 
vody z náhonu trojzubce.  Vodoprávní úřad Městského úřadu Holešov k této problematice 
uvedl, že vyřešení problému s nedostatkem vody není tak jednoduché, jak je to někdy v 
článcích prezentováno. Důležité je upozornit na to, že přednostně musí být zachován tzv. 
minimální průtok v Rusavě a teprve pokud je skutečný průtok vyšší, je možné do náhonu 
odebírat vodu. To může způsobovat problémy zejména v letních měsících. 
Vodní dílo v zámku nebylo mnoho let udržováno a město Holešov jej přebralo již ve špatném 
technickém stavu. Ke ztrátám vody dochází zřejmě jak po cestě v mlýnském náhonu 
průsakem a samozřejmě i odparem, tak k nim může docházet i v samotných nádržích.  
Rekonstrukci vodního díla musí předcházet zpracování projektové dokumentace, včetně 
posouzení ostatních odběrů z náhonu a zhodnocení, zda množství vody, které lze maximálně z 
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Rusavy odebírat, stačí na pokrytí potřeb všech odběratelů vody z náhonu. Voda z náhonu je 
určena především pro zásobování nádrží v zámku. 
Zámecká zahrada měla a má zásadní vliv na životní prostředí ve městě. Podrobně toto „srdce“ 
města analyzoval v roce 2009 ing. Martin Krčma, odborný poradce pro správu zámeckého 
parku v Holešově, v článku Co se děje v zámeckém parku aneb operace srdce našeho 
města započala.  
„Zámecký park je srdcem našeho města. Berte to vážně. Zde jsou důkazy: Podívejte se na 
jeho tvar. Podívejte se na jeho polohu. Podívejte se jak během roku pulzuje. Podívejte, jak 
pracuje dvěma chlopněmi - zahradou a oborou. A přečtěte si zde něco o jeho chorobách a o 
léčbě, která nedávno začala.  
Trochu historie 
Úvodem bych rád zmínil pár hesel z historie. Náš park se zámkem má něco přes 300 let. Byl 
založen tak velkoryse, že byl rozlohou větší než celé tehdy existující město. Pro krajinu 
pobělohorskou (a bezlesou až po tehdejší kapličku na Hostýně) se stal vpravdě srdcem, které 
oživilo kulturu, krajinu a hospodářství východní Hané tak, jak se na barokní dobu slušelo. 
Dnes si opět můžeme na velkolepost tohoto rottalovského baroka sáhnout v části 
rekonstruovaných prostor zámku. V zámeckém parku to tak rychle nepůjde, ale můžeme už 
dnes pocítit závan jeho barokní duše.  
Jeho dvě chlopně, zahrada a obora, spolehlivě pumpují z centra města zplodiny našeho 
pokojného blahobytu a okysličují jej už po staletí. Spolehlivě naše město chrání od 
vychladnutí, když stéká studený vzduch z hor a naopak jej osvěžují, když naše dlažby a 
asfalty nesnesitelně žhnou. Většinou si to neuvědomujeme, zato toho bohatě využíváme při 
všech těch jarmarcích, drásalech, parkurech, slavnostech, přehlídkách a bitvách.  
Ale jsme k němu také velmi přezíraví, to si musíme přiznat. Už v době, kdy byl ukradený, 
stejně tak v době kdy byl vrácený, žíznil nedostatkem vody, chřadnul nedostupností péče a 
obrůstal plevelem. Dnes je poctivě v rukou občanů holešovských, a jeho tajená duše nás 
pohání k zodpovědnosti. Když jej v roce 2004 holešovští nabyli do vlastnictví, byl díkybohu a 
díky poctivému přístupu našich veřejných zástupců resuscitován. Na jejím základě jsme se 
pustili do operace, a to přesto, že se nám velmi nedostává rukou, techniky ani financí - je snad 
pochopitelné, že operace na opravě zámku jsou přednější. Když se ale operovat musí, musí se 
i v podmínkách polní nemocnice.  
Dvě žíly parku 
Park má dvě hlavní žíly: Hlavní alej, která začíná v "nekonečnu" údolí řeky Rusavy a vrcholí 
v zámecké budově, a pak mlýnský náhon, který napájí vodou zámecký rybník "Trojzubec". 
Není tedy divu, že těmto dvěma žílám je věnována přední pozornost. Jejich léčba musí 
předcházet operaci samotné, neboť jsou zdrojem životodárné síly - jedna pramení ze síly 
lidského ducha, druhá z přírody. K tomu, abychom mohli tyto žíly dokonale zprůchodnit, je 
nutné poznat jejich anatomii a řešit slabiny od těch nejzásadnějších.  
V případě hlavní aleje to je poněkud jednodušší než v případě náhonu. Alej je nedílnou 
součástí jedinečnosti barokní architektury zámku, nebo řečeno opačně, zámek je jedinečným 
vyvrcholením této monumentální architektonické linie. Součástí této osy jsou i nejstarší 
dřeviny v parku, stromy, které pamatují Rottala Pána. Oboustrannou alej jsme začali 
obnovovat před dvěma lety a dnes je již dosazena téměř polovina z původního počtu stromů. 
Alej musí být průhledná ze zámku až do Dobrotic a každého návštěvníka má ujistit, že park 



55 

není žádné ořezávátko, ale památka barokní architektury evropského významu. Stromy byly 
odborně vyvětveny do téměř desetimetrové výšky, nové se vysazují v zákrytu původních řad, 
na původní místa, ve vzdálenosti 3,5 krát 5 moravského sáhu od sebe. Ano, opravdu jsme 
postupovali v mírách, které byly platné v době původní výsadby:  
Pokud opět použiji příměr z anatomie, pak je tato alej páteří, ve které nelze při výměně 
obratlů určovat vzdálenosti od stolu, ale je nutné respektovat řád, v jakém po staletí 
fungovala. Kolem středního ramene rybníky byly ořezány dvouřadé lipovo - habrové aleje. 
Nejen, že je to poslední krok v otevření hlavní aleje, ale zároveň je to laboratoř, kde 
vyzkoušíme, jak a za kolik budeme schopni obnovit ostatní, pro holešovský park 
charakteristické aleje kolem rybníka.  
Dluh vůči vodě 
S obnovou náhonu - a vodního režimu vůbec - je to mnohem složitější. O tom už na stránkách 
Holešovska čile probíhá vášnivá diskuze. Ale nestačí diskutovat. Každou promeškanou 
sezónou náš dluh vůči vodě v parku narůstá. Velmi záhy může nastat situace, že náš park se 
staletými stromy, drahými výsadbami, milovanou zvěří a opečovávanými rybami bude závislý 
na přístrojích a vodovodní kapačce. Tady ještě nejsme s prací moc daleko.  
Samozřejmostí pak musí být soustavné udržování životních funkcí zahrady. Kácením, prořezy 
a vazbami stromů zajišťujeme v nejnutnější míře bezpečnost občanů kolem hlavních cest a 
prostor, kde se nejvíce shromažďují. Sekání trávy uzpůsobuje správa zámku jak pořádaným 
akcím všeho druhu, tak tomu, aby trávníky byly pestré a různorodé - čisté a nízké před 
zámkem, pestré v sadech a na loukách, v lesních partiích aby skýtaly útočiště mnoha 
živočichům a aby při jejich kosení byly co nejméně poškozovány stromy.  
300 nových stromů 
Kácení stromů vyvažujeme novými výsadbami - za poslední rok přibylo v parku bezmála 300 
nových stromů. Nové skupiny stromů jsou vysazovány přednostně na okrajích obory. Zde 
totiž došlo v minulosti k velkému úbytku těch stromů, které tvořily takzvaný porostní plášť - 
ten park chrání proti účinku silných větrů a zimních nízkých teplot. Proto tento děravý plášť 
rychle záplatujeme. Nové výsadby budou účinné poměrně záhy, potrvá to "jen" několik 
desítek let, což bude v životě mnohých dnes ohrožených stromů jen zanedbatelná epizoda.  
Nelze nezmínit jednu z nejdražších a také nejnáročnějších činností, kterou je čištění a úklid. 
Nemám na mysli jen hrabání listí a úklid běžných odpadků. Z parku bylo odvezeno několik 
desítek fůr starých stavebních skládek, volně se povalujících betonových bloků, železa a 
plastů. A to něco stojí - hodně úsilí i peněz. A to si stále ještě někteří spoluobčané nemohou 
odvyknout vyvážet odpad ze svých staveb a zahrádek do přilehlé obory!  
S velkou důkladností připravujeme obnovu zámeckých sadů v zahradě. Máme za sebou 
inventarizaci a dokončujeme historické rozbory, které se zabývají metodami a způsoby, jak 
byly ovocné dřeviny v minulosti vysazovány a pěstovány. "Holešovské" odrůdy stromů, které 
letos kácíme, jsou naroubovány ve specializované školce a budou opět do sadů vysazeny na 
zapěstovaných stromcích. Sady jsou ve srovnání s jinými zámeckými zahradami velkou 
zajímavostí Holešova a jejich zajímavost je potřeba ještě více podpořit. Sadařství je dnes 
velmi vzácná, mizející odbornost a právě na příkladě takovýchto ploch, které se nachází v 
centru města, mají velkou rozlohu a nebývalou druhovou pestrost ji lze ukázat široké 
veřejnosti.  
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Houbové choroby  
Jsou ovšem také záležitosti, ve kterých jsme v dnešní době bezmocní. A to jsou choroby.  
Nejnebezpečnější z těch, které dnes park ohrožují, jsou dvě. Houbové choroby mohutných a 
cenných stromů a choroby lidských duší. První jsou na jedné straně přirozeným průvodcem 
fyziologického stárnutí stromů, na straně druhé jim velmi napomáhají velmi četná a často 
velmi rozsáhlá poškození nešetrnou údržbou a provozem v nedávné minulosti. Důsledkem 
houbových chorob jsou nejen zlomy větví a prosté odumírání stromů, ale také 
nepředvídatelné nebezpečí vývratů. Jen v minulém roce jsme likvidovali tři takové případy. 
Velmi smutným faktem je, že se toto nebezpečí týká také nejznámějšího holešovského stromu 
- červeného buku před zahradním průčelím zámku. Bohužel houbové choroby umíme možná 
zpomalit, čelit jim preventivně, avšak neumíme je léčit a předvídat exaktně jejich průběh. 
Stále nám tak dokazují, že nic pozemského netrvá věčně - ani život staletých stromů. Způsob, 
jak uživatele parku před tímto nebezpečím absolutním způsobem ochránit, neexistuje. Je ale 
nutné ohrožení minimalizovat, o což se správa zámku poctivě snaží. Nelze se ovšem do 
budoucna vyhýbat některým nákladným či nepopulárním opatřením jako je kácení, radikální 
ořezy či nákladné zabezpečování korun a není od věci uvažovat i o omezení vstupu na některá 
místa v parku.  
Choroby lidské duše 
Choroby lidské duše jsou podle mého názoru mnohem nebezpečnější - všem je jasné, že ty se 
projevují hlavně dětskou nevychovaností, vandalismem mládeže, neúctou a nesoudností 
dospělých. Dnes, kdy je park již třetím rokem ve dne v noci otevřený, můžeme směle 
konstatovat, že prakticky nic, co bylo obnoveno, opraveno či vysazeno by vandalismu 
odolalo. Na kolech poježděné záhony, několikrát posprejovaná Hvězdárna, vytrhané a 
polámané výsadby stromů, lavičky naházené do vody, zapálené stromy. Park je ovšem 
ohrožován také nesoudností těch, kteří zde na volno venčí psy či těch, jenž si z parku odvážejí 
dřevo na otop. Bezohledné nájezdy vlastníků krbů za blátivého počasí udělaly toto jaro z naší 
veřejné zahrady tankodrom. Zkušenosti z mnoha dalších zámeckých zahrad ukazují, že pokud 
v tak rozlehlém areálu chybí základní provozní režim založený na možnosti regulovat vstup, 
je jakýkoliv boj s bezohlednými občany marný.“ Tolik článek ing. Martina Kčmy.  
Výsadba nových stromů 
Začátkem roku došlo k výsadbě nových stromů v Holešově. Ulice Bezručova změnila svou 
tvář díky javorům, kultivar ´Columnare´, které se budou vyznačovat úzkou korunou. Ve 
Smetanových sadech byly dosazeny taktéž 3 javory. Ty nahradily dva stromy vykácené z 
důvodu havarijního stavu. Na Novosadech nahradila původní dožívající topoly méně vzrůstná 
neplodící odrůda jasanu ztepilého. Do Grohovy ulice byly přesazeny mladé břízy úzkého 
vzrůstu z ulice Bezručovy. Na náměstí Dr. E. Beneše zpříjemní posezení u kašny stín tří 
nových lip.  
Záchrana ryb 
Slov ryb, kterým by kvůli velmi nízké hladině v zámeckém trojzubci hrozilo v průběhu zimy 
uhynutí, uspořádali ve středu 28. října dopoledne holešovští rybáři. Dvě desítky rybářů se 
brodily bahnitým dnem a sbíraly ryby, aby je pak přemístily do jiných revírů. Rybáři tak ze 
zámeckého rybníka vylovili 53 kaprů o váze 3 až 4 kilogramů, 30 candátů a štik a 15 amurů. 
Ryby byly přemístěny do Kačáku a dalších rybníčků podél Rusavy.  
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Boj s elektroodpadem 
Dne 26. 10. 2009 pořádala společnost ELEKTROWIN a.s. pod záštitou města Holešova akci 
„Zatočte s elektroodpadem“, při které občané odevzdávali televizory, monitory, lednice, 
kopírky, rádia, vysavače, pračky, mobilní telefony aj. Dopolední program byl určen pro školy. 
Zkušená moderátorka pomocí zábavných kvízů z oblasti ekologie zjišťovala u žáků vědomosti 
o zpětném odběru elektrospotřebičů. Při jednodenní akci bylo odevzdáno přes jednu tunu 
elektroodpadu. 
Deratizace  
Součástí údržby životního prostředí byla i pravidelná speciální ochranná deratizace, kterou 
provedla speciální firmy s odbornou způsobilostí MVDr. Radovana Šindeláře, SERVIS 
3xD, Olomouc v období od 20. října do 20. listopadu na veřejném prostranství v nebytových 
objektech města. 
Zrekonstruovaná čistička odpadních vod 
K nejmodernějším stavbám svého druhu na Moravě se zařadila čistírna odpadních vod v 
Holešově. Stavbaři dokončili na jaře 2009 druhou etapu rekonstrukce, která se dotkla 
především technologie na čištění průmyslových vod. Náklady na tuto etapu činily bezmála 60 
milionů korun, z toho 40 milionů hradil Zlínský kraj. Investice umožnila čištění odpadních 
vod z budované Strategické průmyslové zóny Holešov, zároveň se pak na čistírnu mohou 
napojit obce ležící severně od Holešova. Druhá etapa podstatným způsobem zmodernizovala 
a zefektivnila linku čištění průmyslových vod. Ta se skládá ze systému mechanického 
předčištění, čerpací stanice, vyrovnávací a acidifikační nádrže a věže anaerobního čištění. 
Vedlejším produktem procesu je také bioplyn,  jež je spalován přímo v areálu čistírny. 
Vzniklé teplo pak slouží především k ohřevu věže anaerobního čištění. Na tomto zařízení již 
nyní končí odpadní vody z některých průmyslových podniků v Holešově, jeho kapacita je ale 
projektována především pro firmy, které se usadí v nedaleké průmyslové zóně.  
V důsledku realizace dvou etap rekonstrukce byla čistírna v Holešově kapacitně připravena 
jak na investory v zóně, tak i na připojení dalších obcí. Čistírnu provozovala společnost 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., která byla zapsána do obchodního rejstříku 8. 
listopadu 1993. Působí v okrese Kroměříž a dodává pitnou vodu do měst Kroměříž, Holešov, 
Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Chropyně, Morkovice a dalších obcí. Hlavním a výlučným 
předmětem podnikání je jak výroba a dodávka pitné vody, tak i odvádění a čištění odpadních 
vod, které představuje 89 % z celkového objemu výroby a tržeb. 



 
 
 

 
 

Montáž nové dominanty Holešova - vodojemu uprostřed průmyslové zóny. 
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IV. Podnikání, průmysl a doprava 
 
I přes hospodářské těžkosti, které postihly v roce 2009 prakticky celý svět, se Holešov 
rozvíjel a nové investice byly vidět na každém kroku. Vedle společných investic města a 
státu, o nichž je řeč v jiné části kroniky, nezůstávaly pozadu ani jiné subjekty. Společnost 
DuPont začala ve Všetulích s výstavbou nové továrny na výrobu fólií, České dráhy splnily 
svůj slib a začaly s rekonstrukcí nádražní budovy, nový kabát dostal také internát policejní 
školy. Centrum města pak vyšperkovala zmodernizovaná budova Elektrocentra Karhan, která 
tak společně s opravenou budovou restaurace Tacl vytvořila hezký kout na křižovatce 
Palackého a Nerudovy ulice. Nový dům rovněž postavila na Palackého ulici (naproti 
městského úřadu) firma SM Koospol. Na podzim rovněž skončila výstavba základní 
infrastruktury průmyslové zóny. Z dokončených prací byly pro občany nejviditelnější nový 
vodojem, cyklostezky, západní nájezd do zóny ve Všetulích či kruhová křižovatka u Martinic. 
Byť podle některých řidičů větších vozidel byl tento rondel pro plynulé projetí vzhledem 
k dostatku místa kolem zbytečně úzký. Připraveno bylo i nové přivedení železniční vlečky na 
trať Kojetín - Valašské Meziříčí.  
 
Proměna nádraží 
V roce 2009 začaly významné změny v organizaci a vzhledu autobusového a vlakového 
nádraží. Jejich součástí bylo předání části autobusového nádraží do pronájmu společnosti 
KRODOS Kroměříž. Tento dopravce se zavázal ke zkvalitnění služeb, zejména v oblasti 
informačního systému a pohodlí pro cestující. Zástupci společnosti KRODOS městu 
předložili podrobné informace o situaci v Bystřici pod Hostýnem, kde mají nádraží už léta 
pronajaté.  Požadavkem města bylo pouze to, aby měli na nádraží přístup i ostatní dopravci. 
Součástí pronájmu není pouze příjezdová cesta k vlakovému nádraží. Město si tak ponechalo 
kontrolu nad přístupovým koridorem k železnici, v případě nečekaných potíží by navíc mohly 
autobusy zastavovat i po stranách této cesty.  Součástí řešení dopravního uzlu byl i záměr 
likvidace nevzhledné boudy vedle nádražního bufetu, která netvořila zrovna přívětivou 
vstupní kulisu pro návštěvníky přijíždějící do Holešova.  
Shodou okolností právě ve stejnou dobu oslovili představitele Holešova zástupci správy 
dopravní železniční cesty a informovali je o tom, že začnou opravovat budova vlakového 
nádraží. Ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD ve Zlíně Ludvík Urban, který je také 
holešovským zastupitelem, uvedl, že České dráhy počítají s proinvestováním zhruba 15 
milionů korun. Podle vzoru z jiných měst měla být na nádraží vytvořena komerční zóna pro 
obchody s různým prodejním zaměřením a odbavovací zóna, kde si zákazníci budou kupovat 
jízdenky. Mělo zároveň dojít k propojení vlakového a autobusového nádraží. Rekonstrukce 
budovy nádražní budovy v roce 2009 také skutečně začala.   
 
Fotovoltaická elektrárna 
Představitelé firmy SATTURN HOLEŠOV uvedli do provozu fotovoltaickou elektrárnu. Dne 
4. června 2009, u příležitosti zahájení provozu 1. fotovoltaické elektrárny v Holešově, byli 
pozváni zástupci města a podnikatelské veřejnosti k základnímu představení tohoto způsobu 
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využívání obnovitelných zdrojů energie. Fotovoltaické panely byly rozmístěny na střeše firmy 
SATTURN.  
Pro občany, kteří měli zájem o prohlídku výrobní technologie nebo chtěli získat informace a 
fakta o výhodách využití obnovitelných zdrojů energie, ať už z hlediska ochrany životního 
prostředí nebo z hlediska velmi zajímavých investičních možností, byl ve dnech 11. a 18. 
června 2009 od 14.00 do 19.00 hodin zajištěn volný přístup do sídla firmy SATTURN 
HOLEŠOV spol. s r. o. Fotovoltaické panely se v průběhu roku objevily i na střechách jiných 
holešovských domů.  Elektřinu vyrobenou ze sluneční energie mohl majitel fotovoltaické 
elektrárny buď přímo spotřebovat  nebo ji prodat do rozvodné sítě.    
 
Stavba nové továrny 
Stavba nové továrny na výrobu fólie do vrstvených skel byla zahájena v západní části 
Holešova -  konkrétně na konci Všetul pří výjezdu do Třebětic - v sousedství průmyslové 
zóny. Ke slavnostnímu zahájení stavby došlo v pondělí 19. října. Továrna patří nadnárodní 
firmě DuPont, která do ní investovala 14 milionů amerických dolarů.  
Firma doposud vyráběla fólie PVB v komerční kvalitě ve Zlíně prostřednictvím společnosti 
RETRIM-CZ, kterou DuPont koupil v roce 2004. Ve zlínské firmě nyní pracuje na dvou 
linkách 50 zaměstnanců. Za rok od zahájení stavby bude provoz plně přesunutý do továrny 
v Holešově. Firma plánuje navýšení zaměstnanců od roku 2011 o 30 procent a navíc najme 
dalších deset agenturních zaměstnanců. Minimálně dvě desítky obyvatel z Holešovska tak 
mohou získat v nové továrně práci. 
Společnost RETRIM-CZ byla založena v roce 1993. Vynalezla technologii recyklace PVB a 
je to jediná společnost na světě s patentem na zpracování odpadního materiálu z PVB od 
různých výrobců. PVB vyráběný společností RETRIM-CZ se používá ve výrobě lepených 
skel, které se vyrábí trvalým spojením dvou či více vrstev klasického nebo zpracovaného skla 
a jedné či více tuhé a strukturálně pevné mezivrstvy DuPont PVB. Výroba v ČR je spolu 
s další továrnou v Německu jedinou svého druhu v Evropě a zásobuje převážně evropský, ale 
i globální trh.  
Společnost DuPont byla založena v roce 1802, využívá vědu ve výrobě pro vytváření 
udržitelných řešení, která jsou nutná pro lepší, bezpečnější a zdravější život lidí po celém 
světě. DuPont působí ve více než 70 zemích a nabízí širokou škálu inovativních výrobků a 
služeb. V České republice firma působí přes 20 let a má 111 zaměstnanců.  
 
Průmyslová zóna 
Infrastruktura Strategické průmyslové zóny v Holešově byla dokončena v listopadu 2009. 
Samotná výstavba základní technické a dopravní infrastruktury byla rozdělena do devíti 
staveb. Každá z nich řešila samostatně konkrétní inženýrské sítě – vodovod, plynovod, 
komunikace a podobně. Pro zadržování dešťových vod o objemu až 60 000 krychlových 
metrů byl vybudován suchý poldr s regulací nátoku a odtoku. Stavbaři také vybudovali kanál 
dešťových vod. Jde o otevřené koryto podél jižního okraje průmyslové zóny se zaústěním do 
suchého poldru. Byla také postavena zcela nová budova pro meteorologickou stanici, která na 
území dnešní zóny působí nepřetržitě již od roku 1953.  
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Nová dominanta - vodojem 
Jako zdroj pitné vody slouží skupinový vodovod společnosti VaK Kroměříž. Je vybudováno 
rovněž rezervní napojení na vodovodní přivaděč Hulín – Holešov. Vodovodní řad Přílepy je 
zaústěn do nového vyrovnávacího věžového vodojemu s objemem 300 krychlových metrů na 
severovýchodním okraji zóny. Tento vodojem se stal dominantou Strategické průmyslové 
zóny Holešov. Jeho celková výška činí zhruba 36 metrů, průměr nádrže pak 11 metrů. 
K odvodu odpadních vod slouží splaškový kanalizační sběrač vedený podél jižního okraje 
zóny v souběhu s kanálem dešťových vod. Zaústěn je do čerpací stanice, odkud budou 
odpadní vody čerpány výtlačným potrubím do přívodní kanalizace na čistírnu odpadních vod 
Holešov. Přívod plynu do zóny je řešen dvěma samostatnými větvemi ze západního a 
východního směru.  
Zajímavou stavbou z hlediska životního prostředí je přeložka koryta potoka Mojeny, 
protékajícího územím průmyslové plochy. Mojena byla dříve kvůli letišti částečně skryta v 
betonových skružích pod zemí a nyní disponuje otevřeným korytem s meandry.  
Byla rovněž vybudována dvě nezávislá napojení zóny na telekomunikační síť. První napojení 
je z ulice Palackého, druhé z ulice Tovární. Obě napojení obsahují jak metalický kabel, tak 
trubky pro napojení optiky. 
Dopravní stavby 
Hlavním dopravním napojením Strategické průmyslové zóny Holešov je východní trasa s 
přímou vazbou na připravovanou silnici R49 a na obchvat silnice II/490. Okružní křižovatka v 
místě napojení, která byla slavnostně otevřena v srpnu 2009, je dostatečně kapacitním 
řešením. Doprava bude po R49 a obchvatu II/490 odváděna mimo Holešov. V souběhu s 
východní komunikací zóny je vedena rovněž cyklostezka o šířce tři metry. 
Západní trasa dopravního napojení je považována pouze za doplňkovou. Areál budoucí 
průmyslové zóny v minulosti nebyl napojen na železniční síť. Investor ovšem využil 
skutečnosti, že zóna leží v těsné blízkosti celostátní železniční trati Kojetín – Valašské 
Meziříčí. Přistoupil proto k vybudování vlečky o délce 700 metrů. Odbočná výhybka z hlavní 
trati se nachází v sousedství nákladiště Všetuly. Použité řešení umožňuje obsluhu vlečky 
jednotlivými vozy, které budou naváženy manipulačními vlaky. 
Dále bude v zóně pokračovat výstavba vnitřní infrastruktury, která souvisí s postupným 
obsazováním areálu a kdy budou přivedeny základní inženýrské sítě co nejblíže k 
plánovaným pozemkům očekávaných investorů. Atraktivitu zóny zvyšuje i připravovaný 
projekt Technologického parku Holešov, který ocení zejména inovační firmy specializující se 
na oblast výzkumu a vývoje. 
 
Podnikatelský sektor v roce 2009 
Rok 2009 se vyznačoval dopadem celosvětové hospodářské krize na podnikatelské subjekty 
v Holešově, a proto zde nevznikly žádné větší firmy. Naopak omezila nebo pozastavila svou 
činnost řada subjektů, především v oblasti strojírenství a kovoobráběčství. 
V roce 2009 v Holešově ukončilo činnost 47 živnostníků,  z toho 5 právnických a 42 
fyzických osob a 2 zemědělci. Podnikat naopak začalo 56 podnikatelů, z toho 17 právnických 
a 39 fyzických osob podnikajících v živnostech a 1 právnická osoba podnikající 
v zemědělství. Ke konci roku 2009 tak bylo v Holešově registrováno 2042 živnostníků, z toho 
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286 právnických a 1756 fyzických osob. Zemědělců bylo 33, z toho 4 právnické a 29 
fyzických osob. 
Za zmínku stojí, že po celkové rekonstrukci byl otevřen R-club ve Všetulích a společnost 
DOBE-CAR s.r.o. rozšířila svou činnost i na značky FIAT a MARTIN MOTORS. Obchodní 
síť v Holešově zůstala stejná přibližně  jako v roce 2008. 

 
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. Česká spořitelna, a.s. obecně podporuje různé projekty jako např. Kolo pro život 
(Drásal), Dny s charitou aj.  
  
Československá obchodní banka (ČSOB): Palackého 821 
Ředitelkou pobočky je Ing. Pavla Rypková. 
Rok 2009 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. 
 

Komerční banka , pobočka Holešov, nám.Dr.E.Beneše 25 
Od 1. 4. 2008 se stal novým ředitelem pobočky Ing. Libor Hrnčiřík. Banka má zhruba 
2000 klientů - občanů a asi 500 klientů – podnikatelů. Provozní doba: 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. 

 
V. Státní instituce 
 
Obvodní oddělení Policie ČR Holešov 
Novým vedoucím obvodního oddělení Policie České republiky v Holešově se stal v roce 2009 
nadporučík Jan Novák. Územní působnost oddělení zasahovala kromě Holešova také   
Bořenovice, Dobrotice, Horní Lapač, Jankovice, Karlovice, Količín, Kostelec u Holešova, 
Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, 
Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Tučapy, Všetuly, Zahnašovice, Žeranovice a Žopy.  
V rámci projektu poznej svého policistu byli na internetových stránkách Policie ČR 
zveřejněna jména a v některých případech i fotografie policistů a jejich územní působnost. 
Podpraporčík Otakar Stejskal se staral o náměstí Dr. E. Beneše, ulice Bořenovská, 
Tučapská, U Potoka, Sušilova, Dlažánky, Nerudova, Malá a Palackého.   Praporčík 
Stanislav Chlápek se staral o ulice Bezručova, Hankeho, Holajka, Luhy, Masarykova, 
Partyzánská, Pivovarská, Příční, nám. F. X. Richtera, Sportovní, Střelnice, nám. Sv. Anny, 
nám. Svobody, Tylova a Zámecká. Nadstrážmistr Ondřej Dědič se staral o ulice 
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Dvořákova, Grohova, Jiráskova, Komenského, Květná, B. Němcové, Očadlíkova, 
Osvobození, Plačkov, Sadová, Samostatnost, Smetanovy Sady, Tovární, U Kasáren, Újezd, 
Za Drahou, Zlínská, Jarošova, Drásalova a Plajnerova. Praporčík David Nikel se staral o 
ulice Nádražní, Palackého, Tovární, U Letiště, Za Drahou, K Větřáku. Podpraporčík Martin 
Mrázek se staral o ulice Dukelská, Krátká, Míru, Ovocná, Palackého, Polní, Rymická, 
Sokolská, Zahradní, Za Cukrovarem, Za Vodou, 6. května a Růžičkova.  Podpraporčík 
Zbyněk Rušikvas se staral o ulice Bartošova, Dělnická, Družby, Dukelská, Hanácká, 
Havlíčkova, Horní, Kráčiny, Nábřeží, Národních bojovníků, Novosady, Přerovská, Slovenská, 
Školní, Třešňové Sady, U Rusavy a Vítězství. Výkon státních policistů se však stal několikrát 
terčem kritiky ze strany občanů i vedení města, například na besedě starosty města s občany či 
na jednání zastupitelstva města. Policisté byli kritizováni zato, že nejsou vidět v ulicích města 
a že městská policie musí v mnoha případech suplovat jejich činnost.  Státní policisté však 
často zasahovali ve spolupráci se strážníky městské policie. Například při kontrole dodržování 
zákazu nalévání alkoholu mladistvých v holešovských restauracích. Častým zdrojem zásahů 
se rovněž stávala Školní ulice. K největšímu policejnímu zásahu v této části města došlo 1. 
října 2009. 
Policejní zásah ve Školní ulici 
Na základě dlouhodobé práce a důkladné přípravy zablokovalo ve čtvrtek 1. října 2009 ráno 
zhruba osm desítek policistů z několika policejních složek Školní ulici a kriminalisté provedli 
ve vytypovaných domech čtyři domovní prohlídky.  Policistům se podařilo zadržet věci 
pocházející z trestné činnosti a také tři podezřelé osoby. Byli mezi nimi dospělí i mladiství. 
Z výsledků šetření vyplývalo, že na trestné činnosti se podílely i děti. Celou akci řídil 
Vladimír Přikryl, pověřený řízením oddělením obecné kriminality Policie ČR v Kroměříži. 
Z trestného činu loupeže obvinili policisté čtyřiatřicetiletou ženu z Holešova a jejího 
šestnáctiletého syna a soud je poslal do vazby. Žena měla na svědomí jednu z loupeží, kterou 
spáchala společně se synem, ten navíc provedl další dvě. Poslední pachatel byl ve výkonu 
trestu za dříve spáchané trestné činy. Zásah byl mimořádný tím, že se policistům najednou 
podařilo objasnit hned pět případů loupežného přepadení. Od září došlo na Holešovsku k 
šestnácti případům násilné trestné činnosti a k dvanácti přestupkům proti majetku. Mnohá 
z přepadení přitom postižení ze strachu před pomstou pachatelů nebo jejich rodinných 
příslušníků ani nenahlásili. O zvýšené kriminalitě v ulicích Holešova hovořili na zářijovém 
zasedání zastupitelstva někteří zastupitelé i občané. Pachatelé přepadení byli naprosto 
bezohlední, jako oběti si záměrně vybírali staré lidi mezi sedmdesáti a osmdesáti lety.  Na 
policejním zásahu, který se obešel bez incidentů, se podíleli kroměřížští kriminalisté, policisté 
obvodního oddělení Holešov, Speciální pořádková jednotka Brno, psovodi i strážníci Městské 
policie Holešov. Za policejní zákrok poděkoval policistům na tiskové konferenci starosta 
města Zdeněk Janalík.   
Požární stanice Holešov Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje 
Holešovská stanice profesionálních hasičů slouží podobně jako základna holešovských 
dobrovolných hasičů v objektu v Bořenovské ulici. Ke většině zásahů vyjíždí profesionální 
jednotka společně se zásahovou jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Holešov. Představitelé 
Holešova v roce 2009 při jednáních se zástupci kraje a státu zdůrazňovali, že by v souvislosti 
s rozvojem průmyslové zóny a také stavbou rychlostní komunikace R49 měly být v Holešově 
posíleny jednotky integrovaného záchranného systému, včetně profesionálních hasičů.     
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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. Od 90. let byly zavedeny počítače. V roce 2009 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. Pavel Chrastina 
 
Finanční úřad Holešov 
V roce 2009 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.  
 
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. Projekt se osvědčil a 
pracovníci starající se o čistotu města se stali každodenní součástí života Holešova. Bylo mezi 
nimi také několik mužů a žen – romských spoluobčanů především ze Školní ulice. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Jedním z aktivních spolků v Holešově v roce 2009 byl klub řemesel, jeho členové předváděli 

své umění veřejnosti při různých příležitostech. 
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VI. Spolky a zájmové organizace 
 
Moravské děti Holešov  
Sbormistryní zůstávala Lenka Polášková, manažerkou Jana Slovenčíková. 
Právní forma – obecně prospěšná společnost, pod kterou dlouhou dobu fungoval tento 
holešovský dětský sbor, se stále více jevila jako příliš složitá a náročná. Proto vedení 
společnosti přistoupilo k tomu, že od 12. 8. 2009 vznikla zcela nová právnická osoba s 
názvem Moravské děti, o. s. Právní forma občanské sdružení se totiž zdála jako mnohem 
vhodnější pro existenci tohoto sboru.   
Svoji premiéru v opraveném velkém sále holešovského zámku měl u příležitosti otevření 
zámku i Holešovský dětský sbor Moravské děti. O koncert uspořádaný v rámci dne 
otevřených dveří první únorovou neděli byl velký zájem. V roce 2009 sbor oslavil 35. výročí 
od svého založení. Jubilejní koncert sboru u příležitosti výročí se konal na zámku 1. května a 
velký sál zámku doslova praskal ve švech. Při této příležitosti se setkali ti, kteří ve sboru 
zpívali v minulosti, sbormistři a ostatní přátelé sboru. Ve středu 4. listopadu večer vystoupil 
sbor na společném koncertě s Hradišťanem, který se představil v tradiční 6členné mužské 
sestavě doprovázený vokálem sólové zpěvačky, v čele s kapelníkem Jiřím Pavlicou. 
Společné vystoupení se uskutečnilo v závěru koncertu. Sbor také na podzim absolvoval dva 
koncerty se zlínskou filharmonií. Ve dnech 27. a 28. listopadu se pak sbor zúčastnil 
mezinárodního festivalu vánoční a adventní hudby s cenou Petra Ebena v Praze, na které 
obhájil první místo z let 1996, 2002 a 2005. Celý rok 2009 pak sbor zakončil tradičním 
vánočním koncertem v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, který se uskutečnil 26. 
prosince.  
 
Mateřské centrum Srdíčko 
Vedoucí centra je Eva Fuksová. 
Mateřské centrum Srdíčko se v roce 2009 přestěhovalo do nových prostor v budově bývalého 
Střediska volného času DUHA ve Školní ulici. Středisko dále připravovalo akce pro rodiče s 
dětmi, pro děti a rodiče samotné i pro těhotné ženy. Programu a aktivit, které v centru 
probíhají, se maminky mohou i nemusí zúčastnit. Doba pobytu v centru závisí na chuti 
maminky a je omezena pouze provozní dobou MC. Vstupné je 30 Kč na den nebo 150 Kč na 
měsíc. Provozní doba je pondělí 8-18, úterý 8-18, středa 8-12, čtvrtek 8-12, pátek pro 
veřejnost zavřeno. Program pro těhotné ženy zajišťuje agentura PAMAD: kurz přípravy k 
porodu a péče o novorozence, plavání pro těhotné a cvičení na míčích pro těhotné. Aktivity 
pro maminky s dětmi jsou: Mami-klub - klub maminek miminek. Přirozené společenství 
maminek a dětí od 6 týdnů do 2 let, které jsou ochotné si vzájemně pomáhat a naslouchat, 
rozšiřovat informace o mateřství, vývoji a potřebách dítěte. Dále centrum připravovalo kurz 
plavání pro rodiče s dětmi od 2 let a pro děti od 4 do 6 let. K další činnosti patří výtvarné 
hrátky - kreativní výtvarná činnost pro děti od 3 let bez rodičů i s rodiči. Zábavnou a 
jednoduchou formou se děti seznamují s výtvarným materiálem a výtvarnými technikami. 
V centru byly na programu také blok lidových říkadel, písní, tanečků, společenské hry a další 
formy trávení volného času v rámci mateřské dovolené.    
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Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka Holešov 
Vedoucí je  Mgr. Jarmila Vaclachová. 
V roce 2009 již po osmé holešovští pionýři a jejich kamarádi strávili pololetní prázdniny v 
Praze na celostátní akci pod názvem „Ledová Praha”.  V průběhu víkendu si prohlédli celou 
řadu pražských památek a dalších zajímavých míst, včetně Pražského hradu. Ve dnech 8. a 9. 
dubna se uskutečnil jarní Srdíčkový den, do kterého se zapojila již tradičně také pionýrská 
skupina Mirko Očadlíka v Holešově. Ve spolupráci s parlamentem dětí a mládeže se rozešlo 
do ulic města deset dvojic. Také díky krásnému slunečnému počasí se podařilo vybrat 
celkovou částku 20 273,- Kč, která posloužila nemocným a postiženým dětem. Vrcholem 
činnosti skupiny je tradiční prázdninový pobyt v táborové základně v Podhradní Lhotě. 
Tentokrát byl tábor připravený pod názvem Výprava do údolí králů 27. 7. 2009 - 8. 8. 2009. V 
sobotu 14. 11. proběhl v SVČ – TYMY 1. ročník oblastního kola postupové pěvecké soutěže 
„Všetulské dostavník - Dětská porta”, která byla pořádána Střediskem volného času ve 
spolupráci s PS MO Holešov a Zlínskou krajskou radou Pionýra. Této pěvecké soutěže se 
zúčastnilo na 30 sólistů a 2 skupiny, zpívaly se písně pestrých žánrů od folku až k popu. 
Skautské středisko Holešov  
Vedoucí střediska Alois Reimer.   
Zástupce vedoucího střediska Mgr. Milena Machálková.  
V roce 2009 zůstal počet oddílů stejný jako v předchozích letech – jeden oddíl skautů, jeden 
skautek a oddíl oldskautů. Registrovaných členů bylo 53, z toho 18 děvčat, 15 chlapců a 20 
členů starších 18 let.  
Tradiční akce, kterých se členové oddílů zúčastnili: Tříkrálová sbírka, Ivančena, Čarodějnice 
na Kašavě, Sbírka Český den proti rakovině, další velmi úspěšná sbírka Postavme školu 
v Africe (vybralo se 16 979 Kč), podzimní drakiáda, Mikulášská a na Vánoce zajištění 
Betlémského světla. Největším úspěchem tohoto roku bylo vítězství chlapců ve Svojsíkově 
závodě, dostali se až do krajského kola v Suché Lozi, kde získali 3. místo. Vyvrcholením 
činnosti oddílů je vždy letní tábor, tentokrát byl na střediskové základně na Kašavě – 
společný pro oddíl skautů i skautek.  
Činnost kmene dospělých – oldskautů 
Mezi hlavní akce oldskautů patří noční vzpomínkový pochod Clay-Eva. 6. ročník se 
uskutečnil 17. dubna. Na Hostišovou dorazilo 67 pochodujících z mnoha částí Moravy. Do 
řad pochodujících se opět zařadil i místostarosta města Holešova Josef Bartošek se svými 
druhy – veterány 7. výsadkového pluku zvláštního určení z roku 1968. Tuto organizačně 
náročnou akci každoročně zajišťuje Marek Bartošek a Ondřej Machálek. 
Již 20. Memoriál RNDr. R. Plajnera se konal 23. května na Sv. Hostýně. V 10 hodin zahájil 
Stanislav Štěpán v muzeu v Jurkovičově sále malou výstavu z historie holešovského 
skautského střediska. Zájemci se pak mohli zúčastnit besedy se synem dr. Plajnera – 
Oldřichem, který přijel i se svými dvěma syny. Ve 13 hodin se všichni účastníci sešli u 
pomníku R. Plajnera.  
90 let skautingu v Holešově 
Oslavy 90. výročí skautingu v Holešově se připravovaly více než rok. Sehnaly se další 
historické materiály, doplnila se řada publikací o další výtisk, digitalizovaly se staré filmové 
záznamy. Připravovaly se odznaky, pozvánky, plakáty, kalendáříky, prezentace fotek a hlavně 
výstava s programem v kině Svět.  U příležitosti tohoto výročí připravil Stanislav Štěpán 
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publikaci „Historii skautingu v Holešově,“ která zachycuje roky 1919 – 1945. Je to už 6. 
svazek Pamětí holešovského skautingu. 
Přehled již vydaných publikací v rámci „Pamětí holešovského skautingu: 
1. Založení skautingu v Holešově 1919; Ludvík Volák - Viček 
2. Rudolf Plajner Občan; připravil Stanislav Štěpán 
3. „Medvědi“; Stanislav Štěpán 
4. Prvý tábor Junáků – skautů svazových v Holešově (Prostřední Bečva na „Zavadilce“ 1921); 
Ludvík Volák – Viček 
5. Rovenky; Ludvík Volák – Viček 
6. Historie skautingu v Holešově (1919 – 1945); Stanislav Štěpán 
K významnému výročí založení skautingu v Holešově připravili členové střediska rozsáhlou 
výstavu, Na slavnostní zahájení 3. září do kina Svět přišlo více než 200 současných i 
bývalých skautů a příznivců skautingu. Holešovské středisko patří mezi několik málo 
organizací, kde se zásluhou obětavých členů uchovalo velké množství fotografií a dokumentů, 
které podrobně vypovídají o činnosti od založení do současné doby. Díky novým 
technologiím se také podařilo digitalizovat amatérské filmové záběry Antonína Reimera.  Za 
čtyři dny se na výstavu do Drive klubu přišlo podívat přes 500 návštěvníků – od školáků až 
po nejstarší generaci. 
Rada města Holešova schválila 14. září 2009 udělení pamětního listu v deskách u příležitosti 
90. výročí založení Junáka v Holešově Aloisi Reimerovi, Haně Reimerové, Mileně 
Machálkové, Stanislavu Štěpánovi, Kateřině Staňkové, Zdeňku Hlobilovi, Žanetě 
Mlodzikové a Pavlu Šťastnému. 
 
TOM – turistický oddíl mládeže Holešov 
Vedoucí oddílu Bc. Jakub Šnajdr 
TOM Medvědí stopa Holešov je mládežnický oddíl registrovaný pod Asociací turistických 
oddílů mládeže (A-TOM) ČR, který v našem městě existuje od roku 1999. Svoje středisko má 
na hájence v zámecké oboře, kde také členové pravidelně pracují při údržbě objektu a okolí. V 
roce 2009 je v oddíle registrováno 57 členů z čehož 25 členů tvoří děti ve věku 6–15 let, 17 
členů je ve věku juniorském (18–26), 5 vedoucích a zbylých 10 lidiček jsou lidé „pasivní“, 
kteří s oddílem vyjedou jen občas. Jako každý mládežnický oddíl se snaží naplnit všemožné 
volné víkendy a prázdniny rozličnými akcemi. Každoroční plán má několik stálic, ale i 
spoustu akcí netradičních. V lednu pořádá konferenci o činnosti oddílu v předchozím roce, v 
únoru jezdí členové na Kuklu – celostátní soutěž oddílů TOM v umělecké činnosti, v březnu 
vyráží na jarní prázdniny a slaví příchod jara, duben je ve znamení Indiánských totemů – v 
roce 2009 uspořádali 8. ročník této mezioddílové 24hodinové bojovky a velikonočního 
tvoření, květen je měsícem spolupráce – Den otevřených dveří holešovského zámku nebo 
Bambiriáda, červen je vodácký, prázdniny jsou v rytmu stanového tábora v přírodě daleko od 
civilizace a jejích vymožeností, září je měsíc expediční – holešovská „50ka“ a oddílová 
expedice na zajímavé místo naší vlasti, říjen je opět prázdninový – podzimní volno tráví 
členové na chalupách, listopad je pak vzdělávací a prosinec se nese v duchu zimní a vánoční 
atmosféry, včetně posledního výletu roku. 
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Mažoretky Holešov, o. s.  
Vedoucí mažoretek je Lenka Doleželová. 
11. 8. 2009 vzniklo v Holešově toto zcela nové občanské sdružení.  Významná činnost 
mažoretek však již dříve probíhala pod Střediskem volného času Holešov se sídlem na Školní 
1582 (DUHA). Středisko volného času Holešov však zaniklo při sloučení se Střediskem 
volného času Všetuly, ke kterému došlo 1. 1. 2009.  
 
Divadlo 6. května Holešov 
Vedoucí souboru je Mgr. Ivona Vávrová.  
První březnovou sobotu uspořádali členové Divadla 6. května barokní ples v prostorách 
zámku. Odvážní návštěvníci přišli oblečení do dobových barokních kostýmů. Dámy v 
dlouhých šatech, některé dokonce s obručemi, a ve šněrovacích korzetech doprovázeli pánové 
v kloboucích, posazených na četných lokýnkách, s fižátky pod krkem. Ženy doplnily svůj 
kostým zdobnou škraboškou.  V barokním duchu byl zvolen menuet. V programu vystoupily 
historické postavy Holešova, včetně Františka Xavera Richtera. Celým večerem provázela 
hudební skupina Sexteť music band a v přilehlém salonku country skupina Texas. V neděli 
29. března pak uvedli členové Divadla 6. května v kině Svět premiéru komedie Lakomec 
v režii Jana Nejedlého. Hudba: F. X. Richter, zvuk: Aleš Přikryl, světla: Milan Vávra, 
kostýmy: Gabriela Veverková, scéna: Jiří Geher. Osoby a obsazení: Harpagon - Jan 
Dobeš, Kleant - Jiří Geher, Eliška – Šárka Topičová, Valér - Jindřich Surala, Frosina - 
Ivona Vávrová a další. Derniéra hry se uskutečnila v listopadu. Členové divadla rovněž 
vystoupili v rámci noční prohlídky zámku. 
 
Castellum, o. s. 
Předsedou sdružení  je Jiří Zapletal. 
Společnost Castellum uspořádala v sobotu 21. února Velký zámecký ples v dobových 
kostýmech a v dobové atmosféře. Plesu vévodili ctihodný hrabě J. M. František Antonín 
Rottal s manželkou Cecilií (které v rokokových kostýmech představovali Jiří Zapletal a 
JUDr. Jarmila Pokorná) s doprovodem.  Účastníkům plesu zahrály holešovský Big Band za 
řízení Josefa Hájka a Retrospekt. Konferenciérem večera byl Eduard Hrubeš. Společnost 
Castellum se jako obvykle podílela také na pořádání dne otevřených dveří na zámku 1. 
května. Společnost rovněž spolupracovala s městem na přípravě a průběhu oslav 300. výročí 
F. X. Richtera. 16. dubna uspořádala dramatické čtení Fausta od J. W. Goethe či 23. 5. 
koncert Kateřiny Hájkové. Průběžně pak zástupci společnosti spolupracovali s městem při 
řešení problematiky obnovy zámku, a to zejména díky Mgr. Rudolfu Seifertovi, který byl 
společně s Jiřím Zapletalem v čele sdružení, a zároveň byl místostarostou města.    
 
Klub umění a řemesel, o.s. 
Sídlo: Holešov, nám. Svobody 104 
Předsedkyně: Ing. Lenka Bartošková. Počet členů: 62 webové stránky: www.klubremesel.cz 
Občanské sdružení se z důvodu probíhající rekonstrukce v Centru pro seniory přestěhovalo do 
prostor 2. základní školy ve Smetanových sadech v Holešově. Ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem se zúčastnilo  projektu „Návrat ke karpatským tradicím“, v rámci 
přeshraniční spolupráce mezi SR a ČR, financovaného z prostředků Evropské unie, díky 
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němuž získalo prakticky profesionální vybavení na provozování řady řemesel (různé druhy 
tkaní, vyšívání, předení, patchwork, malování na textil a další techniky). Projekt spočíval 
v široké spolupráci především s PX centrem Považská Bystrica, se kterými byla 
zorganizována řada výměnných akcí, a to zejména: tvůrčí dílny „Rukodělné dílnování“ 
v Holešově v červnu a srpnu za účasti řemeslnic z Pov. Bystrice a členů Klubu, účast členů 
Klubu na Jarmoku v Pov. Bystrici v září 2009 – předvádění řemesel, výstava řemeslných 
výrobků Klubu z Holešova ve výstavní síni PX centra, účast Klubu na Vánočních slavnostech 
v Pov. Bystrici v prosinci 2009 – předvádění řemesel, vaření českých vánočních jídel pro 
návštěvníky, Vánoční trhy lidových řemesel v Holešově – kromě stánků s předváděním 
řemesel Klubu a stánků dalších řemeslníků zde vystavovali a předváděli své výrobky ve 3 
stáncích rovněž řemeslníci z Považské Bystrice. Kromě společných akcí s PX Centrem Pov. 
Bystrica, za které Klub umění a řemesel a jeho předsedkyně dostali Pamětní list primátora 
Pov. Bystrice, se Klub angažoval i v dalších akcích: organizování Velikonočních trhů 
lidových řemesel v Holešově v dubnu 2009, předvědění lidových řemesel,  účast na 
velikonočním jarmarku v Rouském, účast na vánočních trzích na Chvalčově a v Rouském, 
účast na velkém řemeslném jarmarku v Kroměříži, ples Klubu umění a řemesel v březnu 2009 
v zámku v Holešově. 

 
Holešovští trubači, o.s. 
Sídlo: Holešov, nám. Svobody 104. Předseda: JUDr. Vladimír Vyhlídal. Počet členů: 12 
Občanské sdružení rozvíjelo propagační a vzdělávací činnost v rámci  Trubačské školy  J. 
Selementa Holešov. Zúčastnilo se aktivně Letních trubačských kurzů v Chlumci u Třeboně, 
kde zajistilo významnou část programu. Oficiálně předalo vedení města Holešova znělku 
„Holešov“, kterou složil člen sdružení Mgr. Petr Duda a otextoval předseda sdružení Mgr. 
Vladimír Vyhlídal. Akce roku 2009: koncerty při příležitosti plesů MS Vítonice, Rusava, 
výroční schůze honebního společenstva Rusava, hudební doprovod při setkáních OMS 
Kroměříž, při honech MS – Rusava, Vítonice, Litenčice, při slavnostních mysliveckých 
akcích (Řád sv. Huberta apod.), adventní vytrubování z věží holešovských kostelů a pod 
vánočním stromem na Náměstí Dr. E. Beneše v prosinci 2009, velký adventní koncert 
s cimbálovou muzikou J. Šmukaře ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově 
v prosinci 2009.     
 
Společnost Judaica - OLAM 
Předseda společnosti Jiří Richter.  
Nejviditelnější stránkou činnosti společnosti je prestižní festival Týden židovské kultury. 
Olam je aktivní i v průběhu roku, například prostřednictvím svých internetových stránek 
www.olam.cz, kde probíhá diskuze ohledně židovských otázek, jsou zde zveřejňovány 
pozvánky na bohoslužby a jiné akce.    
 
Židovský festival 
Devátý ročník židovského festivalu  se konal od 2. do 8. srpna, tentokrát na téma holocaust a 
boj proti fašismu. Festivala se konal pod patronací předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava 
Vlčka, starosty Zdeňka Janalíka a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. V průběhu 
festivalu se postupně představila řada umělců a dalších osobností. V neděli vystoupily taneční 
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skupina Rut z Prostějova, zpěvačka Kateřina Hájková, klavíristka Vendula Svobodová či 
Holešovský komorní orchestr pod taktovkou Iva Kurečky. V synagoze se uskutečnila 
vernisáž Evy Milotové pod názvem Třpyt perleti a druhá vernisáž se konala v Městské 
galerii, která prezentovala dílo Romana Šafránka  - obrazové kompozice moravských 
synagog. Úvodní den přehlídky završila dramatizace textu Jana Otčenáška Romeo, Julie a 
tma.  
V pondělí se konala v obřadní síni u židovského hřbitova výstava fotografií a kreseb 
židovských památek od studentů holešovského gymnázia. Následovala beseda s Leo 
Pavlátem, novinářem, spisovatelem a ředitelem židovského muzea v Praze, na téma Izraele, 
židovských dějin, antisemitismu a jeho různých stránek a projevů v průběhu staletí. V 
synagoze pak program pokračoval až do pozdních nočních hodin koncertním vystoupením 
skupiny Corda Magico s podtitulem Třpyt perleti na motivy básní vystavující Evy Milotové. 
Konala se zde rovněž projekce dvou představení: prvního dílu televizního seriálu Legendy o 
živých mrtvých a filmu Boxer a smrt. 
V úterý od 16 hodin rabín Karol E. Sidon v obřadní síni u židovského hřbitova uctil 
umučené holešovské židy a posléze v synagoze besedoval s děkanem filozofické fakulty 
v Olomouci Miloslavem Pojslem za účasti moderátora Zdeňka Krajcara. Jádro besedy bylo 
jakoby pokračováním předešlé přednášky Lea Pavláta, protože se hovořilo o holocaustu 
jakožto vyústění antisemitismu. V hlavním večerním čase od 19 hodin vystřídali oba 
besedující populární písničkář Jiří Dědeček a novinář, publicista a spisovatel Ivan Klíma.  
Večer opět zakončily filmové projekce: druhého dílu Legendy o živých mrtvých a 
španělského dokumentu Šoa. 
Středa začala pro návštěvníky festivalu odpoledne prohlídkou holešovského ghetta s 
průvodním slovem ing. Karla Bartoška, Vratislava Brázdila a Jiřího Richtera. V podvečer 
v prostorách Drive Clubu zazpívala a zahrála na klavír ukrajinská umělkyně Kateryna 
Kolcová. Od 19 hodin už byli připraveni s přednáškou v synagoze Lubomír a Jan 
Bartoškovi. Poskytli další zajímavý výklad na téma Šoa a nacistické právo. Jak začalo být 
v synagoze zvykem, po skončení přednášky čekaly diváky dvě noční projekce: třetí díl 
Legendy o živých mrtvých a hollywoodský velkofilm Eichmann o jednom z největších 
nacistických zločinců. 
Ve čtvrtek od 16 hodin hovořila Božena Piterková o haskale neboli osvícenství v židovství, 
kdy se ustupovalo od ortodoxních hodnot a probíhala integrace židovského obyvatelstva do 
společnosti. Na tuto přednášku navázala Eva Kalousová, která se zabývala přenosem 
traumatu a jeho odrazem v české židovské literatuře. Zlatým hřebem byla očekávaná beseda s 
Arnoštem Lustigem, populárním spisovatelem, který se do Holešova opakovaně a rád vrací, 
v doprovodu Františka Cingera a Markéty Mališové. Pan Lustig v evidentně výborné 
náladě nešetřil bránice posluchačů a synagoga se poprvé otřásala výbuchy smíchu při 
vyprávění nejrůznějších (nejen židovských) anekdot. Spisovatel ovšem své vystoupení 
vyvážil i vyprávěním na vážnou notu. Zavzpomínal na své dětství poznamenané 
koncentračním táborem. Mluvené slovo vystřídaly opět filmové projekce. Po odvysílání 
posledního dílu Legenda o živých mrtvých se o své osobní vzpomínky s posluchači podělil 
pamětník odboje Miroslav Neumann. Pak následoval dokumentární film Krátká dlouhá 
cesta. 
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V pátek se na rozpáleném náměstí představila taneční skupina Yocheved z Třebíče, která  
vyučovala veřejnost židovské tance. Po hodině tance začal program v synagoze nejprve 
vystoupením holešovské skupiny Avrix, která doprovodila zpěv Kateřiny Hájkové. Další 
plánovaný koncert kantora liberecké židovské obce pana Michala Foršta byl bohužel kvůli 
neplánovanému zdržení na dálnici o hodinu odložen. Vzniklou časovou tíseň Michal Foršt 
vyřešil tak, že spontánně spojil oba body programu, a sice své pěvecké vystoupení s 
bohoslužbou Kabalat šabat.  Předposlední večer festivalu vyvrcholil v synagoze večerním 
koncertem při svíčkách. Své mistrovství zde potvrdilo violoncellové duo Jiřího a Dominiky 
Hoškových. 
V sobotu dopoledne se opět na rozpáleném náměstí vyučovaly židovské tance, navíc zde 
probíhala ochutnávka slivovice firmy Rudolf Jelínek Vizovice. V synagoze festival 
pokračoval netradičně už od 14 hodin, kdy přednášející paní Kalousová vyprávěla 
„Nevyprávěné příběhy brodských Židů“. Po mluveném slově následovala hudba a zpěv 
formace Ester. V 16.30 hodin se v synagoze promítal ojedinělý dokument o zničení 
holešovské nové synagogy autora pana Stavěníčka. V podvečerních hodinách mohli všichni 
přítomní pobesedovat s pamětnicí holocaustu Annou Hanusovou. Vyvrcholení celého 
festivalu velkolepým koncertem klezmerové kapely ze Slovenska, jemuž předcházelo duo 
Barbory Baranové a Tomáše Novotného z Ostravy, se odehrálo v zámecké zahradě. Hudbu 
a zpěv originálně a nápaditě doprovodila tancem skupina Yocheved.  
 
Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) 
Dlouholetým předsedou byl Miroslav Neumann.   
24. listopadu 2009 zemřel Miroslav Neumann, jedna z nejvýznamnějších osobností 
Holešova druhé poloviny dvacátého století, aktivní bojovník proti nacismu, politický vězeň, 
junák, spisovatel, propagátor historie partyzánského hnutí a odboje v našem regionu, ale i 
dalších událostí souvisejících s našimi dějinami, nositel mnoha vysokých československých, 
českých, sovětských a ruských vyznamenání a čestný občan města Holešova.  
Miroslav Neumann bojoval s nacisty a banderovci, čestně přežil a vydržel komunistické 
věznění a následné represe. Miroslav Neumann se narodil 3. června 1921 v Holešově, 
absolvoval Hotelovou školu v Brně a pracoval v restauraci u svého otce. Od roku 1942 byl 
aktivním ilegálním odbojovým pracovníkem (Zelený kádr, TVCO, Partyzánská skupina J. 
Žižky aj.). V letech 1948-51 byl vězněn za údajnou protistátní činnost a po propuštění 
pracoval v OSP Holešov. Od roku 1965 mohl publikovat a zpracoval řadu hodnotných prací 
popisujících odboj v našem regionu (Zrádci a hrdinové, Byla kdysi válka, Krvavé Velikonoce, 
Ve stínu hákového kříže, ale např. i Vzpomínky na Jana z Víckova a třicetiletou válku). 
Spolupracoval s Českou televizí při natočení seriálů „Legenda o živých mrtvých“ a „Muž, 
který nesmí zemřít“. Pomáhal publikovat bystřickému spisovateli P. Hejcmanovi v 70. letech 
při jeho perzekuci a takřka do svých posledních dnů besedoval se studenty a žáky škol v 
regionu o době protinacistického odboje. Rozloučení s ním se konalo v kostele Nanebevzetí 
P. Marie 3. prosince ve 14.30 hodin. 
 



73 

 
 
Klub důchodců – nám. Dr. E. Beneše č. p. 24 
Předsedkyně samosprávy Ivanka Hanzlíková. 
V průběhu roku 2009 řešil klub důchodců ve spolupráci s městem svoji budoucnost, 
respektive kde se klub přestěhuje poté, co město prodalo budovu č. 24 bývalé radnice, kde 
klub působil. V úvahu přicházely prostory v budově SVČ Duha či na zámku.  
I v roce 2009 sloužil klub důchodců ke společenskému a kulturnímu vyžití občanů 
důchodového věku a zdravotně postižených. Pořádal zájmovou, společenskou a kulturní 
činnost - poznávací zájezdy, přednášky se zdravotní a aktuální tématikou, účast na různých 
kulturních akcích a návštěvy divadla v rámci předplatného Městského divadla ve Zlíně, 
společenská posezení v klubu s hudbou, turistické vycházky a další akce dle zájmů členů 
klubu důchodců. Předsedkyní samosprávy je paní Ivanka Hanzlíková. Činnost klubu je 
organizována v odpoledních hodinách, většinou v pondělí a čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin. 
Na čtvrtky jsou plánovány i celodenní zájezdy a společenská posezení. První úterý v měsíci 
ve 13.00 hodin se schází samospráva klubu důchodců. Dopolední hodiny v klubu jsou 
využívány k pravidelným skupinovým schůzkám vrstevníků. První pátek v měsíci od 8.15 do 
11.00 hodin jsou prostory klubu vyhrazeny pro schůzky zdravotně postižených občanů s 
vadami zraku, za kterými dojíždí z Kroměříže paní Kavanová ze Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých. Aktuální počet členů klubu se pohybuje mezi 80 a 90.   
17. listopadu 2009 v klubu oslavily devadesátiny Ludmila Jedličková, bývalá předsedkyně 
Klubu důchodců, a Marie Hublíková. 
 
Sdružení zdravotně postižených Holešovska 
Předseda sdružení je  Vlastimír Jánský. 
Vlastimír Jánský abdikoval na svou funkci ze zdravotních důvodů k 31. prosinci 2009. V čele 
sdružení stál od roku 1985. Výkonnou předsedkyní sdružení se stala na dočasnou dobu Jitka 
Přikrylová.  Svoji činnost ukončila ke konci roku 2009 také Marie Nováková, která se ve 
funkci kulturního referenta starala o většinu aktivit spojených s činností sdružení.   
Sdružení zdravotně postižených mělo v roce 2009 489 členů z Holešova a okolí. Jeho činnost 
probíhala vesměs v klubovně ve Smetanových sadech, ať už se jednalo o průběžné akce nebo 
akce mimořádné, jako je oslava Dne matek či Mikulášská besídka. Sdružení také pořádalo 
poznávací zájezdy. Městské kulturní středisko umožňuje členům sdružení několikrát za rok 
navštívit kulturní akce za poloviční vstupné. Činnost sdružení podporuje také město Holešov 
a okolní obce. 
 
Český červený kříž Holešov 
Předsedkyně Olga Rypková. 
V roce 2009 se rozběhla činnost organizace pod vedením nového vedení v čele s Olgou 
Rypkovou. Členky výboru celoročně poskytují zdravotní dozor a služby první pomoci 
prakticky na všech větších akcích, pořádaných městem, nebo městským kulturním střediskem, 
jako je např. Den zdraví, Den otevřených dveří na zámku, Den dětí, Den bez aut, velké 
koncerty a další kulturní a společenské akce. Při různých příležitostech rovněž pořádali 
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besedy a osvětové akce s tématikou první pomoci, řešení krizových situací či zdravotních 
rizik. Organizace měla v tomto roce 157 členů.  
 
 
 
Lions Club Holešov Cecilie  
Prezidentkou klubu je  JUDr. Jarmila Pokorná.  
Lions Club Holešov vstoupil do druhého roku své existence. V únoru jeho členky 
spolupořádaly ples na zámku společně s Castellem a Technickými službami Holešov. Činnost 
klubu je zaměřena na veřejný prospěch, ochranu životního prostředí a dobročinnost. V klubu 
se mediálně angažovala rovněž Mgr. Svatava Ságnerová, výrazná holešovská osobnost 
v oblasti sportu a pedagogiky. Občanská poradna Lions Clubu Holešov Cecilie změnila 
začátkem roku 2009 své sídlo a přestěhovala se do objektu č.p. 310/6 na ulici Dlažánky (vedle 
„zahrádkářů). Provozní den a hodina se nemění, tuto poradnu lze navštívit každou středu 
odpoledne v době od 15.30 do 17.30 hodin. JUDr. Jarmila Pokorná jménem Lions Club 
poděkovala všem, kteří zakoupením kalendáře Třpyt podzimu přispěli na zrakově postiženou 
Andrejku. Finanční částka byla předána rodičům Andrejky ve čtvrtek 26. února při pořádání 
koncertu v zámecké sala terreně.  
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.  
 
Klub českých turistů  Holešov 
Předseda klubu byl Ing. František Hostaša.  
Klub českých turistů (KČT) v Holešově oslavil v září 95. výročí od svého vzniku a v tomto 
duchu se také nesla hlavní akce holešovských turistů, jubilejní 40. ročník akce „Rusavskými 
kotáry na kole i pěšky“, kterou turisté pořádali ve spolupráci s turistickým oddílem mládeže 
TOM Medvědí stopa Holešov. Ten oslavil v roce 2009 desáté výročí od svého založení.  Při 
této příležitosti byla v tělocvičně holešovské Sokolovny instalovaná menší výstavka, které 
přibližovala historii KČT v Holešově a historie holešovských turistů byla zveřejněna rovněž 
v čísle 16 čtrnáctideníku Holešovsko.  
Vedle pořádání turistických výšlapů KČT pokračoval v pořádání besed s cestovateli v Drive 
Clubu kina Svět.  Například s pedagogem holešovského gymnázia Milošem Růžičkou o jeho 
cestách Patagonií či s cestovatelkou Renátou Lorišovou o cestování po Kapverdských 
ostrovech.   
 
Kynologický klub Holešov 
Předseda klubu Ing. Aleš Němec.  
V roce 2009 pořádali kynologové dvoje zkoušky z výkonu, dva závody, zúčastnili se 
předváděcích akcí v zámeckém parku a v Loukově a také se členové klubu úspěšně 
zúčastňovali závodů a výstav po celé republice. Vše zveřejňovali na webových stránkách 
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www.kkholesov.eu. Dne 15. 8. 2009 proběhl v Holešově 2. ročník „Holešovského  hopsání“  - 
neoficiální závod agility „O pohár místostarosty města“, které pořádal Kynologický klub 
Holešov ve spolupráci s MKS Holešov.  Před zahájením závodu všechny závodní týmy a 
všechny návštěvníky přivítal starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík spolu s místostarostou  
Mgr. Rudolfem Seifertem. Na samotný start nastoupilo 80 závodních týmů. 31. ročník 
závodu  O štít města Holešova se konal 26. 9.2009. Přihlášeno bylo 18 závodníků.  Nejdříve 
závodníci odjeli na stopy a dále probíhal závod na ploše cvičiště.  Ve 14 hodin byl závod 
ukončen nástupem a vyhlášením výsledků. 24. 10. pořádali holešovští kynologové zkoušky. 
Vánoční vycházka s posezením se konala 19. 12. od 14 hodin.  
 
Moravský rybářský svaz  - místní organizace Holešov 
Předseda Michal Vlkolenszki. 
Tradiční rybářské závody, které se uskutečnily 30. května, tentokráte zcela překazil 
dlouhotrvající déšť. Proto nepřišlo mnoho soutěžících, ale ani diváků. Promočené rybníčky za 
Rusavou navštívili hosté z partnerského města Desiniče, kteří byli poslední květnový víkend 
na návštěvě Holešovska. Rybáři se proto rozhodli tradiční závody zopakovat v sobotu 19. 
září. Tentokrát už počasí přálo a akce se vydařila. Členové rybářského svazu se také podíleli 
na začátku zimy na výlovu ryb z trojzubce v zámecké zahradě, kde bylo málo vody. Dvě 
desítky rybářů se brodily 28. října bahnitým dnem a sbíraly ryby, aby je pak přemístily do 
jiných revírů. Rybáři tak ze zámeckého rybníka vylovili 53 kaprů o váze 3 až 4 kilogramů, 30 
candátů a štik a 15 amurů. Ryby byly přemístěny do Kačáku a dalších rybníčků podél Rusavy. 
Rybáři se v průběhu roku podíleli rovněž na úpravách náhonu zámeckých rybníků s cílem 
zajistit z řeky Rusavy vydatnější napájení trojzubce. 
 
Český zahrádkářský svaz Holešov 
Předseda Ladislav Vyňuchal. 
V roce 2009 byl opět zvolen předsedou  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
(ZO ČZS) v Holešově Ladislav Vyňuchal a další členové výboru. Ke konci roku 2009 čítala 
členská základna 106 členů, z toho 18 starších osmdesáti let. V průběhu roku projevilo zájem 
o členství a bylo přijato sedm nových členů nejen z Holešova, ale i z Přílep a Třebětic.  
V průběhu roku museli zahrádkáři řešit problémy související s technickým stavem areálu na 
Dlažánkách, které si vyžádaly nemalé finanční prostředky. Kromě jiného došlo k zateplení 
stropu nad sociálním zařízením či opravě prasklého přístřešku nad vchodem do sklepa. 
Uskutečnily se také dvě brigády při úklidu areálu   
Jako každoročně zahrádkáři uspořádali celou řadu osvětových akcí. V březnu organizovali 
okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Na tom se podílela především místopředsedkyně 
výboru Vlasta Čablová.  Uskutečnily se také zájezd na jarní Floru Olomouc a přednáška na 
téma Méně známé drobné ovoce na zahrádce.  V červnu se zahrádkáři zúčastnili zájezdu do 
Znojma, který měl odborný i kulturně-společenský program. Účastníci například navštívili  
ovocné školky firmy Okoplant, společnost Pomona, zabývající se především pěstováním 
ovoce, či kulturní památky jihu Moravy. V září zahrádkáři vystavovali na různých 
prezentacích ovoce a zeleniny, ať už to bylo v Kroměříži či Dobroticích. Většina vzorků 
holešovských zahrádkářů byla dána k vystavení na podzimní Floře Olomouc. Zdařilá byla 
listopadová akce s  názvem Ať každý ukáže co dokáže s degustacemi ovoce a ovocných 
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výrobků a také ukázkami různých výrobků. V provozovně na zpracování ovoce v době od 20. 
srpna do 10. listopadu bylo zpracováno celkem 9 tun jablek a hrušek, 2,6 tun švestek a 
uvařeno 780 kilogramů povidel. 
Příjmovou stránku rozpočtu zahrádkáři naplňují kromě jiného pronájmem sálu v areálu na 
Dlažánkách. Různé organizace využily tento prostor osmatřicetkrát, ve 13 případech byla 
společenská část využita pro oslavy členy organizace a ostatními občany.  
V průběhu roku projednával výbor ZO ČZS Holešov žádost sedmi členů organizace z osady 
Za Rybníčky, kteří si chtěli odkoupit pronajaté pozemky. Výbor však odmítl, aby se 
organizace zbavovala majetku. Definitivně žádost zamítla svým hlasování výroční členská 
schůze v roce 2010.   

 
Český svaz včelařů -  základní organizace Holešov a okolí 
Předseda – Oldřich Šimek. 
Včelaři v roce 2009 uspořádali pravidelné medové dny pro obyvatele Holešova a okolních 
obcí v kině Svět, přednášky na školách, účast na Včelařské pouti na Hostýně či tradiční kurzy 
chovu včelích matek, které se konaly ve včelíně Ladislava Vyňuchala. Právě tento význačný 
představitel holešovský včelařů a zahrádkářů získal v roce 2009 nejvyšší vyznamenání 
Českého svazu včelařů v Praze. Na výroční schůzi v roce 2009 si přítomní zvolili nový výbor 
i kontrolní a revizní komisi na další pětileté období. Oldřich Šimek zůstal nadále předsedou.  
Tradiční Medový den v Holešově se uskutečnil 17. října 2009 od 8.00 do 15.00 hodin ve 
vestibulu Kina Svět. Včelaři zde před veřejností zhodnotili svou celoroční práci. Součástí byla 
ochutnávka medu, domácí medoviny, výstava včelařského nářadí a pomůcek, k zakoupení zde 
byly veškeré včelí produkty. ZO v Holešově a okolních obcí měla v roce 2009 139 členů, 
kteří chovali 1253 včelstev. Věkový průměr byl 62 roků. 
 
Chovatelé drobného zvířectva: Český svaz chovatelů Holešov 
Předseda: Dušan Labuda 
Stopáté výročí založení spolku chovatelů králíků, okrasných holubů a drůbeže se v Holešově 
konalo v rámci pravidelné každoroční podzimní výstavy, která byla pro členy holešovského 
svazu vyvrcholením chovatelské a šlechtitelské práce. Výstavy se zúčastnili také členové 
družební organizace slovenského svazu chovatelů ze Slažan v okrese Zlaté Moravce. 
Holešovský spolek byl založen 4. října 1904. 
V roce 2009 chovatelé prezentovali ve výstavním areálu na Plačkově celkem 186 králíků 37 
plemen, 162 okrasných holubů 26 plemen, 126 kusů okrasné a užitkové drůbeže 31 plemen. 
Své chovatelské přírůstky prezentovali i mladí chovatelé a řada z nich obdržela čestné ceny. 
Jednotlivé soutěžní kategorie nesly názvy memoriál Mirka Ponížila pro exoty, memoriál 
Jaroslava Nedbala pro králíky, memoriál Josefa Zapletala pro holuby a konečně memoriál 
Ludvíka Krajči pro drůbež.  
 
Aeroklub Holešov 
Kontaktní osoba Tomáš  Dorotík.  
Provoz holešovského letiště, budovaného od 50. let dvacátého století, a s ním i činnost 
aeroklubu v Holešově definitivně skončil. K poslednímu březnovému dnu 2009 jeho prostory 
zdejší aeroklub opustil. Vzápětí začali stavbaři odstraňovat poslední objekty, které 
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komplikovaly výstavbu průmyslové zóny. Hlavní symboly letiště, tedy dvojici hangárů a 
odletovou halu, stavební firmy rozebraly. Stavbaři také odstranili staré podzemní nádrže na 
pohonné hmoty. Členové aeroklubu uspořádali rozloučení 21. 3. 2009. Většina účastníků 
přišla v černém. Do Holešova se slétlo téměř 30 letadel z celého okolí. Rozloučit se přišli 
téměř všichni členové a mnoho bývalých členů. Naposledy si skočili nad Holešovem 
parašutisté, přítomní se mohli podívat na akrobacii v podání Richarda Ponížila z Hranic, 
ukázal se i vrtulník. Ve 12 hodin byl oficiálně vykonán akt rozloučení v podání Milana 
Bieberleho a na symbolický hrob položili bratři Elšíci věnec od všech, kteří letiště milovali. 
Odpoledne se naprostá většina letuschopných ocelových ptáků vznesla ve skupinovém letu na 
trasu Hulín, Kroměříž, Otrokovice, Zlín, Hostýn, Holešov. Posledním průletem se mnoho 
pilotů rozloučilo a odlétlo směrem ke svým domovským letištím. Na večer se situace 
uklidnila a začalo poslední posezení ve slavném baru. Pilo se, jedlo, tančilo a zpívalo až do 
pozdních ranních hodin. Kolem čtvrté hodiny ulehli poslední vytrvalci na své karimatky, 
matrace a spacáky a zavládl klid, který byl přerušen až kolem desáté hodiny ráno, kdy se 
objevili první brigádníci a začali demontovat bar. Ten byl po chvíli zcela rozšroubován a 
seskládán do dodávky a vydal se do přechodného bydliště do Kyjova, kde se holešovský 
aeroklub přestěhoval. Veřejné vnitrostátní letiště vzniklo v Holešově na konci 50. let 
dvacátého 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 a začal zde budovat průmyslovou zónu.  
 
Letecký modelářský klub Čmelák Holešov 
Předseda klubu Ing. Vladimír Zicháček.  
Podobně jako holešovského Aeroklubu, dotkla se stavba průmyslové zóny také leteckých 
modelářů.  Ti se však nakonec dohodli na používání louky ke svým potřebám na východním 
okraji zóny v prostoru Na Větráku a od jara 2009 ji začali využívat. Pozemek patří Zlínskému 
kraji.  Na nové modelářské ploše proběhlo o prázdninách modelářské polétání zvané Čmelák 
model show, tentokrát ovšem ve skromnější podobě oproti předcházejícím rokům. To vše 
bylo způsobeno snahou o zajištění nové modelářské plochy, která nakonec byla zakončena 
úspěchem. Bohužel už nezbylo moc času na přípravu každoročního Čmelák model show ve 
své standardní podobě.  
 
Sbor dobrovolných hasičů Holešov (SDH) 
Starostou SDH Holešov je Jiří Jílek. 
Na výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Holešově 28. listopadu 2009 bylo 
zvoleno po pěti letech nové vedení na další funkční období ve složení: starosta: Jiří Jílek, 
velitel SDH a JSDH: Martin Horňák , zástupce velitele: Antonín Zapletal ml.,  jednatel: 
Petr Sidlík, organizační referent: Petr Šidlík, vedoucí mládeže: Milan Libenský, 
hospodářka: Vendula Rolincová, referent MTZ: Milan Libenský, kronikářka: Kamila 
Daňková, preventista: Tomáš Daněk. V čele organizace tak Jiří Jílek vystřídal Ing. Zdeňka 
Nesvadbu, který už na funkci nekandidoval.  Na zmíněné schůzi hasiči uctili minutou ticha 
památku dlouholetého kolegy Zdeňka Nesvadby (otce dosavadního starosty), který zemřel 
17. srpna 2009 ve věku 72 let. Bratr Zdeněk Nesvadba byl členem sboru od roku 1959.  
Pracoval dlouhá léta ve výboru organizace jako velitel, kronikář a v posledních letech i jako 
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člen revizní komise. Zasloužil se významnou měrou o výstavbu hasičské zbrojnice a byl 
posledním žijícím českým zástupcem, který podepsal v roce 1971 družební smlouvu s DHZ 
Topoĺčianky. Sbor dobrovolných hasičů Holešov měl ke dni 28. 11. 2009 zaevidováno 
celkem 94 členů, což bylo ve srovnání s rokem 2008  nárůst počtu o 8 členů. Z tohoto počtu je 
37 mužů, 16 žen  a 41 Mladých hasičů. Věkový průměr sboru včetně Mladých hasičů je 27 
let. V prostorách Domu požární ochrany se konal dne 24. ledna  tradiční hasičský ples.  K 
tanci, poslechu a výborné náladě hrála skupina Rytmix. Na březnovém jednání výboru byla 
ustanovena komise pro pořádání oslav 130 let založení sboru v roce 2010 ve složení bratr 
Ing. Nesvadba, Horňák, Jílek, Šidlík, Pařenica, sestra Rolincová a Klíčová. Přípravný 
výbor pak při svém prvním zasedání navrhl a schválil termín konání oslav na 12. června 2010. 
V průběhu letních měsíců proběhlo fotografování členů sboru na připravované tablo.  
Poslední dubnovou sobotu - 25.4. - se na Svatém Hostýně uskutečnila již tradiční, v pořadí 
16. hasičská pouť, které se zúčastnila jako každoročně i delegace holešovského sboru v počtu 
25 dospělých a 14 mladých hasičů. Dne 4. května, v předvečer oslav 64. výročí osvobození 
města, se členové sboru včetně Mladých hasičů společně se zástupci města, společenských 
sdružení a místních spolků zúčastnili pietního aktu na Městském hřbitově s historickým 
praporem. V roce 2009 se hasičům z organizačních důvodů nepodařilo uspořádat žádnou z 
tradičních soutěží. Ve dnech 28. a 29. srpna se uskutečnila návštěva družebního sboru v 
Topoĺčiankách, kde se konala v rámci oslav 65. výročí SNP hasičská soutěž. Ve dnech 10. - 
12. 9. pak proběhla reciproční návštěva 9 členů topoĺčianského sboru v Holešově. V neděli 
25. října v dopoledních hodinách se členové sboru zúčastnili Dne díkůvzdání v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a současně s tím i svěcení a žehnání nového praporu města 
Holešova. V odpoledních hodinách téhož dne si pak po boku zástupců města, politických a 
společenských organizací připomněli Den vzniku samostatného československého státu v 
roce 1918 položením kytice u pomníku TGM před budovou holešovského gymnázia. Vedle 
pravidelné účasti na hasičských soutěžích byla nejviditelnější složkou SDH zásahová 
jednotka, která pravidelně vyjížděla s profesionálními hasiči k zásahům a účastnila se celé 
řady dalších akcí. 16. dubna 2009 přebral na Malé scéně ve Zlíně velitel zásahové jednotky 
SDH Martin Horňák Cenu Salvator, kterou uděluje hejtman Zlínského kraje lidem, kteří se 
podíleli na záchraně života, zdraví nebo majetku. V případě Martina Horňáka to bylo ocenění 
v kategorii dlouhodobá činnost za obětavou práci ve vedení Jednotky SDH Holešov, která 
byla v počtu výjezdů díky jeho přičiněním raritou v celé republice. 
Okrsek Holešov – SDH Holešov je součástí okrsku Holešov, v němž jsou také dobrovolné 
sbory z městských osad a okolních obcí. Zástupci okrsků se sešli čtyřikrát do roka. Hlavní 
činností okrsku je zajišťování soutěží v požárním sportu.  
  
 
Klub vojenských výsadkových veteránů Holešov 
Předseda Dušan Hric.  
Na výroční členské schůzi Klubu výsadkových veteránů (KVV) Holešov, která se uskutečnila 
v pátek 4. prosince 2009 na internátě policejní školy, odstoupil z čela klubu Jaroslav Bílek a 
novým předsedou byl zvolen Dušan Hric. Dalšími členy výboru byli zvoleni P. Chmelík, V. 
Lochman, K. Maňák, B. Matula, V. Ryšavý a L. Stoklásek. Členové výsadkových 
veteránů byli aktivní po celý rok. Účastnili se různých akcí s vojenskou tématikou, například 
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tradičního pochodu Clay - Eva. V Holešově uspořádali úspěšné „Střetnutí 2009“ pro bývalé 
členy 7. výsadkového pluku zvláštního určení i pro veřejnost. Na akci se prezentoval také 
102. průzkumný praporu, jehož členové připravili pro veřejnost ukázky soudobé vojenské 
techniky. Významné ocenění města Holešova předal v roce 2009 někdejším členům klubu a 
nejvyšším velitelům 7. výsadkového pluku zvláštního určení Jiřímu Dufkovi a Vladimíru 
Košanovi starosta města Holešova Zdeněk Janalík. K předání Pamětního listu v deskách a 
plakety pečeti města došlo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. Protože však byl 
bývalý velitel pluku Vladimír Košan v době předání hospitalizován, odvezli mu zástupci 
Holešova ocenění přímo do Plzně. Osobně mu jej předali místostarosta Holešova Josef 
Bartošek a za Klub výsadkových veteránů Holešov Jozef Tóth. 
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V roce 2009 odešla do důchodu dlouholetá ředitelka 3. ZŠ v Holešově Mgr. Alena Grygerová. 
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VII. Školství 
 
 

1. Městské školské příspěvkové organizace 
 
Zápis dětí do základních škol  
V pátek 6. února 2009 proběhl zápis dětí do prvních tříd holešovských základních škol s 
těmito výsledky (dle výkazu S 53-01 o zahájení povinné školní docházky podle stavu ke dni 
28. 2. 2009): 
1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630) - k zápisu přišlo celkem 52 dětí (loni 63), z 
toho poprvé u zápisu bylo 38 dětí (loni 51) a po loňském odkladu přišlo 14 dětí (loni 12). 
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625) - k zápisu přišlo celkem 25 dětí (loni 29), z 
toho poprvé u zápisu bylo 17 dětí (loni 22) a po loňském odkladu přišlo 8 dětí (loni 7). 
3. Základní škola Holešov (Družby 329) - k zápisu přišlo celkem 79 dětí (loni 69), z toho 
poprvé u zápisu bylo 61 dětí (loni 53) a po odkladu přišlo 18 dětí (loni 16). 
 
K zápisu letos tedy přišlo o 5 dětí méně než v roce 2008. Na 1. ZŠ a 2. ZŠ přišlo méně dětí, 
zatímco na 3. ZŠ přišlo k zápisu více dětí než v roce 2008. 
 
Počty žáků v základních školách 
Do prvních tříd od září nakonec nastoupilo do 1. ZŠ 40 dětí (loni 47), do 2. ZŠ 18 dětí (loni 
20) a do 3. ZŠ 60 dětí (loni 53), z toho bylo 12 ve speciální třídě pro děti s vadami řeči. 
Od roku 1997 stále klesá počet žáků v holešovských základních školách. V roce 2009 to bylo 
1250, 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 2009 nejvíce klesl počet žáků oproti roku 2008 na 1. ZŠ, a to z 571 
na 554, a na 2. ZŠ z 225 na 208, na 3. ZŠ klesl nejméně, a to z 492 na 488.  
Všechny tři školy tedy zaznamenaly pokles celkového počtu žáků stejně jako v roce 2008. 
Poslední nárůst byl zaznamenán v letech 2007 a 2006, kdy se realizoval na 3. ZŠ. (Údaje dle 
výkazy S 3-01 o základní škole podle stavu k 30. 9. 2009) 
 
Ocenění učitelům 
Slavnostní shromáždění holešovských učitelů mateřských, základních a středních škol se 
uskutečnilo v pondělí 30. března ve velkém sále zámku. Při této příležitosti udělila Rada 
města Holešova deseti pedagožkám ocenění ve formě Pamětních listů v deskách. V rámci 
slavnostního podvečera je převzaly z rukou starosty města Zdeňka Janalíka a místostarosty 
Rudolfa Seiferta. Každé z oceněných žen přišla popřát také ředitelka příslušného školského 
zařízení. V druhé části programu pak vystoupili členové Malé scény ve Zlíně s divadelním 
představením s názvem Horká linka aneb manželské revue aneb Nad dopisy diváků s živou 
hudbou. 
Ocenění obdržely Jiřina Kučerová a Libuše Kořínková z 1. ZŠ, Lenka Janská ze II. ZŠ, 
Ivona Vávrová a Marie Zapletalová ze 3. ZŠ. Za Mateřskou školu Sluníčko byly oceněny 
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Vlasta Lopreisová a Milada Zycháčková. Z Mateřské školy Radost dostala ocenění Magda 
Kulová.  Ocenění z Mateřské školy Masarykova obdržela Jana Hyánková. Za Středisko 
volného času Rada města ocenila Věru Hradilovou.  
Zahájení školního roku 
Ve všech třech základních školách začal v úterý 1. září nový školní rok. Zatímco na 3. ZŠ 
otevřeli tři první třídy, na 1. ZŠ dvě a na 2. ZŠ jednu třídu. Popřát úspěšný rok učitelům, 
ostatním zaměstnancům škol a žákům přišli také představitelé města a holešovští poslanci 
Parlamentu ČR.  Na 3. Základní škole poprvé zahájila školní rok v roli ředitelky Jitka 
Heriánová, která nastoupila za dlouholetou úspěšnou ředitelku Alenu Grygerovou, která 
odešla do důchodu. Slavnostnější ráz měl začátek roku i na 1. ZŠ, kde se prezentoval výrobce 
speciální ortopedické obuvi z Vyškovska a věnoval všem žákům jedné z prvních tříd boty se 
speciální stélkou.  
 
1.Základní škola Holešov  
ředitelka Mgr. Jarmila Růžičková 
Netradiční začátek školního roku zažili prvňáčci i jejich rodiče v 1. Základní škole Holešov. 
Po obvyklém přivítání ve třídách se všichni sešli v atriu školy a dvacet malých školáků 
z první třídy dostalo v rámci menší slavnostní akce ortopedické boty se speciální stélkou, 
které vyrábí Josef Hanák ze Snovídek na Vyškovsku. Děti díky této speciální obuvi měly mít 
daleko lepší pohodlí při chůzi a v konečném důsledku se měl zlepšit jejich zdravotní stav. 
Boty díky nášlapné stélce stojí na sedmi bodech, zatímco běžná obuv jen na třech. Tím 
pomáhají při rehabilitaci. Dají se používat místo přezůvek, doma, ve škole nebo i v práci. 
Podnikatel Hanák boty věnoval dětem jako dárek.  Upravená stélka stojí kolem čtyř set korun, 
samotné boty asi šestnáct set. Díky této akci se začátku školního roku v 1. Základní škole 
zúčastnilo i několik novinářů z celostátních sdělovacích prostředků. 
Ocenění in memoriam 
Jedinečné ocenění in memoriam z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje 
Lišky obdržela v dubnu dlouholetá učitelka 1. Základní školy v Holešově Alice Maršíková. 
Medaili prvního stupně převzal z rukou ministra její manžel, bývalý středoškolský ředitel Ing. 
Václav Maršík. Toto nejvyšší vyznamenání resortu školství se uděluje od roku 1997 a paní 
Maršíková je obdržela v rámci holešovského regionu doposud jako jediná. Návrh na ocenění 
podali ředitelka 1. ZŠ Jarmila Růžičková, její bývalí žáci a také starosta Holešova a senátor 
PaedDr. Zdeněk Janalík.  
Úspěšný žák 
Zlínský kraj připravil v závěru školního roku 2008/2009 již 8. ročník Ocenění žáků Zlínského 
kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin. Mezi šestnácti 
oceněnými byl i žák 7. ročníku 1. Základní školy v Holešově Marek Jurtík.  K ocenění 
vybrala komise složená z pracovníků odboru školství, mládeže a sportu ze 61 návrhů 16 žáků, 
kteří převzali pamětní listy a věcné dary.  
Slavnostní vyhlášení proběhlo v Baťově vile za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava 
Mišáka. Marek dosahoval výborných studijních výsledků díky své svědomitosti a 
ctižádostivosti. Jeho zájmy jsou příroda, zeměpis a matematika, ze sportu preferuje volejbal. 
V těchto oblastech také dosahoval na soutěžích nebo olympiádách velmi pěkných umístění. 
Největšího úspěchu dosáhl v zeměpisné olympiádě. Vyhrál školní kolo ve své kategorii, v 
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okresním kole se umístil na 2. místě, v krajském kole byl první a postoupil do celostátního 
kola v Plzni, kde se umístil na šestém místě.  
 
2. Základní škola Holešov 
Ředitelka Mgr. Drahomíra Konvalinková 
Ve školním roce 2009/2010 bylo ve škole celkem 210 žáků, 99 na prvním stupni a 111 na 
stupni druhém. Do první třídy nastoupilo 19 žáků (8 dívek a 11 chlapců). Bohatý mimoškolní 
program na 2. Základní škole probíhal v průběhu celého roku. Škole se obzvláště vydařil ples, 
který 2. ZŠ uspořádala v březnu na zámku. Na plese hrály hudební produkce skupiny EXPO a 
A-Z BAND. V programu vystoupily také holešovské mažoretky, taneční páry v choreografii 
manželů Starečkových, skupina ENDIARON a Michaela Kotková. Postupně se v průběhu 
roku žáci i učitelé účastnili řady mimoškolních akcí. Mezi nimi byly například Projektový den 
– Zdraví, beseda v rámci prevence sociálně patologických či Den otevřených dvěří, 
Projektový den - módní přehlídka, Kinderiáda, Projektový den - Velikonoce tradice, Soutěž 
mladých zahrádkářů, Pohár rozhlasu - Atletický čtyřboj, exkurze na výlov Rybníka Bezedník 
v Lukově či na čistírnu odpadních vod, ozdravný pobyt v Itálii či rozloučení s žáky 9. 
ročníků. Po prázdninách se žáci a učitelé účastnili humanitární akce Srdíčkový den, 
Evropského dne bez  aut, přehlídky škol Zlínského kraje, návštěvy pěstitelské pálenice, 
zahrádkářské výstavy ovoce a zeleniny  a celé řady dalších akcí. 

 
3.Základní škola Holešov. 
Ředitelka Mgr. Alena Grygerová, od poloviny roku Mgr. Jitka Heryánová  
Třetí základní škola v Holešově oslavila v roce 2009 35. výročí od svého založení. Při této 
příležitosti uspořádala velkou prezentaci spojenou se Dnem otevřených dveří a slavnostní 
akademií žáků školy. Akce se uskutečnila v sobotu 30. května od 14. 30 v tělocvičně. Učitelé 
i žáci školy akademii koncipovali zároveň jako rozloučení s dlouholetou ředitelkou školy 
Alenou Grygerovou, která odešla po ukončení školního roku do důchodu.  A bylo to loučení 
jaksepatří. Nikoho nemohlo nechat na pochybách, že z čela této instituce odchází žena, která 
se nebývalou měrou zasloužila o rozvoj školy a jejíž práce i lidského přístupu si všichni 
opravdu váží. Na slavnostní akademii nechyběla celá řada významných hostů. Vedle 
představitelů města přišli také poslanci Parlamentu ČR, kolegové ředitelky Grygerové z 
ostatních škol, děkan holešovské farnosti a další. Po úvodní části, která patřila oficiálnímu 
rozloučení s paní ředitelkou, přišla na řadu samotná akademie. Rámec všem scénkám a 
vystoupením tvořila čtveřice večerníčkových postav. Vtipné průpovídky Hurvínka, Spejbla, 
Máničky a tety Kateřiny tak diváky provázely celým programem. Součástí oslav výročí školy 
bylo i vydání Sborníku literárních prací či slavnostní křest CD nosiče dětského pěveckého 
sboru Plamínek. Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za jejich 
činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace proběhlo 16. dubna v 
prostorách Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.  Z rukou hejtmana převzala 
pamětní medaili a sošku, která znázorňuje sovu jako symbol moudrosti,  také Mgr. Jitka 
Heryánová ze 3. Základní škole v Holešově. 
Historie školy 
Za účasti mnoha významných hostů a široké veřejnosti byla nová 24třídní škola na Kráčinách 
otevřena 3. srpna 1974. Do školních lavic zasedlo poprvé 2. září téměř 700 žáků. Školní areál 
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se třemi pavilony, obklopený zahradou a školním hřištěm, nové odborné pracovny, prostorná 
tělocvična s plaveckou učebnou a školní jídelna patřily k nejmodernějším zařízením. Pod 
vedením první ředitelky Jarmily Dvořákové se škola svými dosaženými výsledky zařadila 
mezi přední školy okresu Kroměříž. S myšlenkou, že škola není jen místem pro získávání 
vědomostí a dovedností, ale také místem pohody a zdravého prostředí, rozhodli se pedagogičtí 
pracovníci v roce 1993 pod vedením ředitele Mgr. Karla Košárka zapojit do projektu 
Zdravá škola. Po úspěšném výběrovém řízení byla škola zařazena mezi deset pilotních škol v 
České republice do evropské sítě Zdravých škol. Zpracované ozdravné projekty zůstávají i 
nadále hlavní výchovnou koncepcí školy.  Tradicí školy a její dlouholetou specializací je 
rozšířená výuka cizích jazyků a výchova ke zdraví v rámci projektu Škola podporující zdraví. 
Již třetím rokem jsou žáci vzděláváni podle nového školního vzdělávacího programu Cesta za 
poznáním. Výuka jazyka anglického je zařazena již od 1. ročníku, na 2. stupni v rámci 
povinně volitelných předmětů je zaváděn druhý cizí jazyk, a to jazyk německý nebo 
francouzský. Již šestým rokem otevírá škola v 1. ročníku speciální třídu pro žáky s vadami 
řeči. K velké změně v provozu školy došlo 1. července 2000, kdy škola získala právní 
subjektivitu. Ta posílila autonomii školy, umožnila škole větší samostatnost, efektivnější 
způsob hospodaření s finančními prostředky, ale také velkou zodpovědnost. Za vstřícné 
podpory zřizovatele školy města Holešova a ochotné pomoci poslanců regionu při získávání 
státní dotace prošla škola během posledních pěti let rozsáhlou rekonstrukcí, kterou prováděla 
stavební firma Rapos, spol. s r.o. Holešov. V rámci generální rekonstrukce byly vyměněny 
střechy na dvou pavilonech, ve všech pavilonech byla provedena výměna rozvodů tepla a 
vody, instalována nová plastová okna, rekonstruována školní jídelna a provedena úprava 
areálu školy. Nové obklady, dlažby, opravená sociální zařízení a interiéry tříd vytvořily pro 
žáky a pracovníky školy velmi příjemné prostředí. Modernizací prošly také jednotlivé 
odborné pracovny. Za 35 let trvání školy prošlo jejími třídami tisíce žáků. V průběhu 90. let 
se počet tříd zvýšil na 32 tříd a do školy přicházelo přes 700 žáků.  Díky každodennímu úsilí 
pedagogických pracovníků dosahují žáci významných úspěchů v zájmových soutěžích, 
olympiádách a ve sportovních soutěžích. Příkladnou prezentací školy jsou úspěchy dětského 
pěveckého sboru Plamínek.  Na prezentaci školy se velkou měrou podílí také dramatický 
kroužek, který každoročně připravuje kulturní vystoupení nejen pro školu, ale také pro město. 
Velmi pěkných výsledků dosahují žáci ve výtvarné výchově. Jejich výtvarné a keramické 
práce zdobí prostory školy a jsou obdivovány všemi, kteří do školy přicházejí. Velký zájem 
žáků je o zahraniční poznávací zájezdy do Anglie, Německa, Francie a ozdravné pobyty a 
celá řada dalších školních akcí.  
 
Mateřská škola Holešov, Masarykova 636 
Ředitelka: Jaroslava Turoňová 
Mateřská škola je trojtřídní, dvě třídy jsou umístěny ve dvoupodlažní budově (opravené 
rodinné vile od roku 1962) v centru města Holešova na Masarykově ulici s rozsáhlou školní 
zahradou. Součástí školy – odloučeným pracovištěm je jednotřídní mateřská škola, taktéž 
umístěná v samostatné dvoupodlažní budově místní části města Holešova v Žopích. Tato stojí 
na okraji obce s nezbytnou školní zahradou a zároveň blízkostí lesa.  Od 1. 1. 2003 má škola 
právní subjektivitu. Obě budovy prošly v minulých letech částečnou rekonstrukcí, jako je 
výměna oken, oprava stropu, schodiště na ŠZ, výměna světel, vybavení tříd novým nábytkem. 
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Do budoucna jsou plánovány další opravy budov, ale hlavně školních zahrad, které jsou pro 
chod MŠ nezbytné. Filozofií MŠ Masarykova je: „Každé hrající si dítě si počíná jako básník, 
když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, 
jemu vyhovující řád.“ Sigmund Freud.  V MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k 
dítěti a jeho vzdělávání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí. 
K realizaci vzdělávacího programu v MŠ je vytvořeno téma s názvem „Hrajeme si celý rok“. 
Tematické části jsou dětem blízké, jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období, z 
přírodních i společenských situací a bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte. 
V programu se školka zabývá rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na 
rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel, která by mněla dětem 
pomoci v běžných situacích např. kouzelná slovíčka otvírají srdíčka. Pro starší děti v 
odpoledních hodinách probíhají tyto aktivity: Zdravé pískání, Hrajeme si s anglickými 
slovíčky, Logopedická prevence, Keramika, EKO kroužek, Grafomotorika, ZŠ – Školáček. 
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně 
šťastné a spokojené. Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy 
v MŠ i vztah MŠ a širší veřejnosti. K nejoblíbenějším patří akce s rodiči dětí – zahradní 
slavnosti, Jablíčkové týdny, Vánoce u stromečku, Týden otevřených dveří, Pálení čarodějnic, 
oslava Dne Země, Rozloučení s předškoláky……Ve školním roce 2009/2010 bylo zapsaných 
80 dětí. Stravování dětí je zajištěno školní kuchyní MŠ Grohova v Holešově. Do mateřské 
školy docházejí děti nejen z jejího okolí, ale v neposlední řadě i z jiných částí města. Rodiče 
si často vybírají tuto školu podle referencí jiných rodičů, kteří zde již měli děti a byli 
spokojeni. 
 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392 
Ředitelka:  Bc. Alena Kotoučková 
Budova byla postavena v roce 1972. Má k dispozici krásný zahradní areál o celkové rozloze 6 
400 m2. Ve školním roce 2009/2010 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. Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu a má odloučené pracoviště: Dobrotice 
96. Ve školním roce 2009/2010 je zde otevřena jedna třída a počet zapsaných dětí je 28. Do 
MŠ Dobrotice dovážíme stravu z naší školní kuchyně. 
V průběhu prázdnin provedla firma RAPOS kompletní zateplení budovy školky. Již od r. 
1994 je základem programu pro vzdělávání dětí na MŠ program podpory zdraví. Škola 
spolupracuje se Státním zdravotním ústavem v Praze a od r. 1998 je zařazena do celostátní 
sítě těchto škol. K výběru tohoto programu je přivedla filozofie, která zdraví považuje za 
nejvýznamnější hodnotu ze všech hodnot, chápe jej jako pocit pohody nejen po stránce 
tělesné, ale i duševní (co všechno vím, umím a dokážu) a společenské (moje vztahy 
s ostatními lidmi). Za uplynulých 16 let jej rozvinuli do podoby, která zasahuje všechny 
oblasti života školy - podmínky vzdělávání, spolupráci s partnery, především rodiči dětí i 
vlastní průběh předškolního vzdělávání v mateřské škole. Vlastní program doprovází další 
dílčí projekty, z nichž v uplynulém roce udělaly radost akce spojené s poznáváním historie a 
kultury okolí, zvládání základů uměleckých řemesel. Postupně ve školce budují vybavení 
dílny, založili zde vlastní „Galerii v zahradě“, v jejímž rozvíjení chtějí postupně pokračovat.  
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Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190 
Ředitelka: Lenka Pacíková 
Mateřská škola Sluníčko se nachází uprostřed sídlištní zástavby v městské části Novosady. 
Okolí mateřské školy obklopuje rozlehlá školní zahrada s dodatkem zeleně a prostoru pro 
relaxaci i sportovní a zájmové aktivity dětí. Okolí mateřské školy je klidné, v její blízkosti se 
nenachází žádná hlavní komunikace. Umístění mateřské školy nabízí dostatek možností pro 
realizaci zajímavých vycházek do okolí. Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu a 
ředitelkou školy je Lenka Pacíková. Osm tříd naší mateřské školy je rozmístěno v několika 
rozlehlých budovách. 1.,2.,3.,8. třída je umístěna v dřevěné části budovy mateřské školy a 
prostorově i zázemím zajišťuje v dostatečné míře podmínky pro vzdělávání dětí nejen ve třech 
běžných třídách, ale i podmínky pro vzdělávání ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami – logopedické třídě. Děti zde mají k dispozici dvě samostatné ložnice.  Sociální 
zařízení je po rekonstrukci a šatny jsou dostatečně prostorné. V této části budovy využívají 
děti i rozlehlou chodbu, uzpůsobenou pro využívání jednoduchých dopravních prostředků – 
kol a vozítek Car a je zde zřízena dětská posilovna, vybavená zařízením pro děti. 4. třída se 
nachází v samostatné části, nové budovy, v bývalých jeslích. Děti mají k dispozici třídu, 
hernu se zázemím a 4. třída je rozšířena o možnost využití terasy, kde je zřízeno sportovně 
relaxační centrum. 5. a 6. třída jsou umístěny v prvním patře nové budovy. I zde mají v každé 
třídě děti k dispozici třídu a hernu se zázemím. Nevýhodou je umístění ložnice v prostoru 
třídy, čímž je plocha, kterou by mohly děti využívat během vzdělávacích aktivit omezena. 
7. třída – odloučené pracoviště Tučapy se nachází v nedaleké vesnici, vzdálené asi 3 km. 
Menší počet zapsaných dětí na tomto pracovišti má možnost využívat poměrně rozlehlé 
prostory – třídu, šatnu, samostatnou ložnici se zázemím, přilehlou zahradu a dvorek. Okolí 
nabízí dostatek možností pro klidné vycházky a poznávání přírody. Mateřská škola má 
samostatnou školní jídelnu s kapacitou 500 jídel, která zajišťuje dodávání stravy na odloučené 
pracoviště Tučapy a smluvně i do Mateřské školy v Martinicích. Ve školním roce 2009 – 
2010 bylo v naší mateřské škole zapsáno 176 dětí, z toho 17 dětí na odloučeném pracovišti v 
Tučapech. 
V průběhu školního roku byly opraveny dopadové plochy na školní zahradě, opraveno 
sociální zařízení v páté třídě a prostory tříd a šaten byly vybaveny novým nábytkem. 
Mateřská škola se nachází v sídlištní oblasti. Kapacitně je největší mateřskou školou v 
Holešově. Ve školním roce 2009/2010 je otevřeno šest tříd a počet zapsaných dětí je 159. 
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. V průběhu prázdnin provedla firma 
RAPOS kompletní zateplení budovy školky.  Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu a 
odloučené pracoviště: Tučapy 71. Ve školním roce 2009/2010 byla zřízena jedna třída a počet 
zapsaných dětí je 17. Toto pracoviště nemá vlastní kuchyň. Strava se dováží ze školní 
kuchyně MŠ - Havlíčkova, Holešov 

 
Středisko volného času  
Ředitelka: Mgr. Jarmila Vaclachová. 
Od prvního ledna roku 2009 začalo na území města fungovat jediné středisko volného času 
pod oficiálním názvem Středisko volného času, příspěvková organizace, které sídlí v areálu 
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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. Část ZÚ přešla rovněž do nově 
vzniklé organizace. Dětský pěvecký sbor Moravské děti a holešovské Mažoretky se 
osamostatnily jako samostatné občanské sdružení. Budova bývalé SVČ Holešov na ul. Školní 
byla až do 1.7.2009 ve správě SVČ, p.o. -zde probíhaly kroužky a zájmové útvary pro děti, 
mládež i dospělé. Od 1.7.2009 si přebralo budovu město Holešov a přízemí budovy využívá 
ke své činnosti mateřské centrum. Od 1. 7. 2009 na ul. Sokolské bylo mateřské centrum 
zrušeno a prostory, dle rozhodnutí zastupitelstva, prošly rekonstrukcí a budou využívány jako 
odloučené pracoviště MŠ. V průběhu prázdnin 2009 došlo k výměně oken ve staré části 
budovy SVČ. 
Návštěvnost kroužků a kurzů ve školním roce 2009/2010 v SVČ, p.o. - TYMY: děti, mládež: 
561, studenti, dospělí, senioři: 295 Od září 2009 fungují kroužky na odloučených pracovištích 
(anglická školička, freedance, moderní tanec, keramika, kytarová školička a táborová kytara, 
Kuřátka a Barvička, přírodovědný kroužek atd.) 
Přílepy (MŠ i ZŠ), ZŠ Mysločovice, ZŠ Žeranovice, MŠ Chomýž, MŠ Ludslavice, Pravčice. 
V budově bývalé DUHY probíhají kroužky – železniční modelář a jóga pro dospělé.  Externí 
pracovníci v roce 2009: 53. Bohatá  táborová činnost  střediska v roce 2009 probíhala 
v chatách na Trojáku a Tesáku, na Sulově v Beskydech, SVČ pořádalo rovněž ozdravný pobyt 
v Chorvatsku. V Holešově středisko pořádalo další akce jako Vítání jara, Noc s Andersenem, 
Přišlo jaro do vsi, Den Země – sázení stromu, EKO programy, Slet čarodějnic, Den Evropy – 
Evropa mladýma očima, Matičce – oslava Dne matek, Narozeniny TYMY, Na kolo jen s 
přilbou, Den dětí, Hurá prázdniny, Loučení s prázdninami, Vítejte v TYMY, Den bez aut, 
Drakiáda, Všetulský festival pódiových skladeb, Všetulské dostavník – oblastní kolo pěvecké 
soutěže Dětská Porta, Slavnost broučků, Vánoce na Hané a Valašsku, Rozsvícení vánočního 
stromu, Vánoční pohlazení, Zvonečkové koledování, Výtvarné hrátky (pletení košíků, různé 
techniky práce s barvami a keramikou apod.). 
Projekty 2009: Evropa mladýma očima – v rámci předsednictví naší země se podařilo získat 
finanční prostředky na projekt z MŠMT, uskutečnil se 4.5.2009 za účasti dobrovolníků EU a 
hostem zpěvák pan Zonyga, dále proběhla vědomostní soutěž středních a základních škol k 
tématu EU. Evropská dobrovolná služba – do května 2009 zde působil v rámci projektu 
Mládež v akci dobrovolník z Francie Bruno Diaz. Projekty dlouhodobé kampaně: Afrika srdci 
blíž, Plyšák pro radost, Srdíčkový den, Květinkový den, Na kolo jen s přilbou. Evropská 
dobrovolná služba – mládež v akci. Participace a práce s mládeží: Parlament dětí a mládeže 
Holešov a Krajský parlament dětí a mládeže Zlín - pravidelná zasedání, workshop, dětská 
slyšení, spolupráce a pozvání do Turčianských Teplic Cena vévody z Edinburgu, předávání 
cen (ocenění mládeže bronzovou a stříbrnou plaketou). Členové kroužků TYMY navštěvují a 
jsou aktivními účastníky soutěží, přehlídek a festivalů – především kroužky společenského 
tance, aerobiku, moderního tance a dětský folklorní soubor Zrníčko. SVČ pořádalo řadu 
soutěží – superstar, florbalové turnaje, festival pódiových skladeb a jiné. 
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2. Jiné školské příspěvkové organizace v Holešově 
  
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 
Ředitelka: Mgr.  Blažena Kubíčková 
Gymnázium Ladislava Jaroše oslavilo v roce 2009 105. výročí od svého založení. Mottem a 
středem těchto oslav bylo uctění památky studentů, absolventů a učitelů gymnázia, kteří se 
stali oběťmi 1. a 2. světové války. Dlouholetý učitel na holešovském gymnáziu, významný 
regionální badatel Mgr. Karel Zahradník ukončil letos podrobný výzkum, ve kterém 
upřesnil počet, jména a data narození a úmrtí těchto obětí, objasnil spoustu tragických i 
hrdinských životních osudů těchto padlých, popravených a umučených, kteří měli vztah ke 
gymnáziu (a mezi kterými na čelním místě stojí ředitel tohoto gymnázia, Ladislav Jaroš, 
popravený nacisty za odbojovou činnost, jehož jméno gymnázium nese). K datu oslav vyšla 
Mgr. Zahradníkovi kniha „Nebylo jim přáno žít“, ve které shrnuje výsledky své dlouhodobé 
badatelské činnosti, která se stala významným pramenem pro objasnění dějin našeho města i 
regionu - a stejně tak i příspěvkem k historii gymnázia. Vlastní oslavy výročí začaly 25. září 
vernisáží prací žáků gymnázia v prostorách holešovského zámku. V pátek 16. října pak 
proběhl hlavní den oslav, které zaštítil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. 
Dopoledního slavnostního shromáždění představitelů státu, kraje, města, školy a studentů 
vyšších ročníků gymnázia ve velkém sále zámku se kromě vedení Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov a vedení města Holešova zúčastnili rovněž senátor Parlamentu ČR a starosta města 
PaedDr. Zdeněk Janalík, poslanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda – oba absolventi této 
alma mater, a další hosté. Dalším vrcholem oslav bylo polední odhalení nové pamětní desky, 
obsahující jména všech obětí obou světových válek z řad studentů, absolventů a pedagogů 
gymnázia dle posledních výzkumů Mgr. Zahradníka na odpočívadle hlavního schodiště do 1. 
poschodí gymnázia. Příjemným zakončením oslav byl večírek bývalých i současných kantorů 
a žáků v prostorách holešovského zámku.  
V roce 2009 škola navázala spolupráci s Technologickou fakultou Univerzity T. Bati ve Zlíně 
v oboru chemie. Fakulta umožnila studentům holešovského gymnázia vyzkoušet si mnoho 
chemických pokusů a postupů ve vysokoškolských laboratořích. V průběhu ledna až března 
se v týdenních laboratorních kurzech vystřídalo 18 studentů třetích a čtvrtých ročníků, 
septimy a oktávy - zájemců o pomaturitní studium chemických oborů na vysokých školách. 
V průběhu roku se konala jako obvykle celá řada mimoškolních akcí. V měsíci květnu 
například byly realizovány dva projekty v úzké spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím 
Zlín a Hasičským záchranným sborem Bystřice p/H. a Holešov. Nejdříve proběhl sportovně 
turistický kurz na Rusavě.  Žáci absolvovali prakticky aktivity zahrnující poskytování první 
pomoci, lanové překážky, cykloturistické výjezdy, turistické výšlapy, hry v přírodě, základy 
ovládání kajaku a kánoe na klidné vodě, orientaci v terénu, orientační běžecký závod a sérii 
přednášek o pobytu v přírodě. Osvědčený program byl obohacen o „noční přežití“ v přírodě 
ve spolupráci s armádou. Na sportovní kurz pak programově navazoval v pátek 29. 5. 2009 
tradiční projektový den „Ochrana člověka za mimořádných situací“. 
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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově 
Od 1. 7. 2008 nový ředitel školy plk. Ing. Jan Dvořák 
Vyšší odborná škola je koncipována pro příslušníky Policie ČR a občanské zaměstnance MV. 
Čtyřleté maturitní vzdělávání je denní a je určeno pro absolventy základních škol, je 
ukončeno maturitní zkouškou. Prioritou středoškolského vzdělání je připravit absolventy s 
předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Škola se od roku 2007 
intenzivně zabývá realizací vzdělávání a integrace příslušníků národnostních menšin do 
společnosti s cílem tyto příslušníky pro práci u Policie ČR, bezpečnostních sborů či ve státní 
správě. Základní odborná příprava a další vzdělávání policistů je určena pro  nově nastupující 
policisty. Významným faktorem jsou i specializační kurzy pro policisty např. jazykové kurzy, 
kurzy pro odstřelovače, neboť jako jediná policejní škola v ČR disponuje odpovídající 
střelnicí v Dobroticích. Škola rovněž jako jediná policejní škola v ČR provádí vzdělávání 
policistů a občanský zaměstnanců MV v problematice pobytu cizinců na území ČR.  
Dne 27. října 2009 se v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskutečnilo slavnostní předání 
zástavy Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. 
Součástí předání zástavy byl slavnostní nástup všech zaměstnanců školy, slavnostní pochod 
studujících základní odborné přípravy příslušníků Policie ČR za doprovodu Hudby Hradní 
stráže. Aktu se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezídia ČR a 
zahraniční hosté z partnerských škol. Mimo vzdělávacích aktivit škola zajišťuje také řadu akcí  
součinnostního charakteru v rámci Policie ČR a Integrovaného záchranného systému. Nelze 
opomenou přítomnost studentů a učitelů 4. dubna 2009 na mezinárodním letišti Praha-
Ruzyně, kde pravidelně vykonávají odbornou praxi. Pomáhali při zajištění prostoru letiště při 
přistávání letadla Air Force One s prezidentem USA Barakem Obamou na palubě. Dále 
pomáhali při zabezpečení akce Barum rallye, při zajištění veřejného pořádku na akci Rock of 
Masters Vizovice.  
Škola pravidelně realizuje programy na prevenci rizikového chování. V průběhu celého 
školního roku 2008/2009 probíhal projekt „Je majorita více než minorita?“. Hlavním cílem 
projektu bylo populární formou přispět k prevenci kriminality s rasistickým a extrémistickým 
podtextem a motivovat studenty majority k lepšímu soužití se spolužáky z národnostních 
menšin.  
Každoročně se škola podílí na zabezpečení preventivně výchovných aktivit v rámci „BESIP“ 
(Na kole jen s přilbou, Bezpečně do školy, Mladý cyklista aj.). Žáci spolupracují s Charitou a 
Centrem pro seniory v Holešově. Významnou akcí je také podpora školy při organizování 
sportovní události v Holešově – Bike Maratón Drásal. Škola organizuje pro veřejnost a 
zejména pro mládež preventivní akce. Mezi nejvýznamnější patří Den Policie, Dnes 
odpoledne si to řekneme, Vánoce s hvězdičkou, Večer bojovníků. Žáci maturitního 
vzdělávání aktivně působí také v peer programu.  Studenti jsou vyškoleni v peer programu 
nejen z oblasti návykových látek, ale také z oblasti xenofobie, rasismu a extremismu. Tyto 
aktivity se uskutečňují za finanční podpory města Holešova.  
Od září 2009 je škola zapojena do mezinárodního projektu programu Leonarda da Vinci - 
Partnerství. Projekt s názvem „Lidská práva – společné závazky a problémy v systému 
policejního výcviku“. Partnery projektu je policejní škola v Portugalsku, policejní škola v 
Německu, policejní škola v Rumunsku, SOŠ PZ Pezinok a policejní škola v Katovicích. V 
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rámci aktivit tohoto projektu se konají semináře v partnerských školách s tématy vztahujícími 
se k oblasti lidských práv.  
 
Střední odborná škola Holešov, Pivovarská ulice č.p. 1419 
Ředitel školy: Mgr. Mojmír Šemnický. 
Ve školním roce 2008/2009 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 – dnes informační a komunikační technologie, 1. 
cizího jazyka, 2. cizího jazyka a občanské nauky. Teoretická výuka probíhá v budově školy a 
odborná praxe je zajišťována ve firmách a institucích regionu. Výukový modul Úvod do světa 
práce je realizován v rámci odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Učivo bylo 
rozděleno do předmětů ekonomika, obchodní provoz, občanská nauka, psychologie, právní 
nauka a český jazyk a literatura do všech ročníků studia. Ochrana člověka za mimořádných 
situací probíhá jednou ročně jako tematický blok pro všechny žáky, ale současně jsou 
jednotlivá témata zařazována v ročnících podle vhodnosti tématu a vyučovaného celku. Dle 
rozhodnutí MŠMT může škola poskytovat vzdělávání v oboru Technické lyceum. Tento obor 
však nebyl naplněn. 
Ve své činnosti se škola hodně zaměřila na zahraniční spolupráci. Zapojila se do celé řady 
projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Za zmínku jistě stojí projekt 
„Let´s go 09“ (Leonardo da Vinci), kdy si pětice žákyň školy mohla v říjnu tři týdny v Berlíně 
zkoušet, jak probíhá praktická výuka v německých školách. Další z projektů v rámci 
programu Comenius bylo partnerství se školou z Hennigsdorfu, Berlín - Eduard - Mauer 
Oberstufenzentrum. Na začátku prosince Holešov navštívila delegace 10 žáků a 2 učitelů z 
této školy. Třetím projektem, který se podařilo uskutečnit pod záštitou Národní agentury pro 
evropské vzdělávací programy, je projekt s názvem SVES, tedy studijní návštěvy odborníků 
ve vzdělávání. Ředitel školy PhDr. Mojmír Šemnický navštívil vzdělávací středisko Low 
Bank Ground Outdoor Education Centre Conistn ve Velké Británii. Pro zájemce o studium 
nabídla škola setkání v rámci dne otevřených dveří 4. 12. 2009. 
 
Střední odborná škola PaedDr. J. Stratil s.r.o. 
Ředitel školy PaedDr. Jaroslav Stratil. 
Pro vedení školy byl rok 2009 spojen především s hledáním nového místa pro umístění školy. 
Město Holešov prodalo budovu někdejší radnice bývalému hokejovému brankáři Romanu 
Čechmánkovi a ten chtěl objekt přestavět na byty. Škola, která zde byla v nájmu, tak musela 
hledat nové prostory.  Pro žáky posledních ročníků školy začaly maturity už v září 2008, kdy 
dostávali zadání ke zpracování písemné maturitní práce se zaměřením na svou odbornost. 
Práci o rozsahu nejméně 25 stran společně s prezentací odevzdávali v pololetí. 2. a 3. dubna 
2009 psali písemnou práci z českého jazyka. Na konci dubna - od 20. do 27. postupně všichni 
žáci absolvovali další část odborné praktické maturity. Celé jejich snažení vyvrcholilo na 
začátku června ústní maturitní zkouškou, jejíž součástí byla i prezentace a obhajoba odborné 
maturitní práce. Od 1. do 11. června úspěšně odmaturovalo 112 žáků, z toho 47 s 
vyznamenáním. Vynikající výsledky měli zvláště „dálkaři“. Neúspěšný byl pouze jeden žák z 
anglického jazyka. Čtyři žáky, kteří nesplnili všechny podmínky pro úspěšné uzavření 
posledního ročníku, čekala ústní maturitní zkouška v dalším termínu.  



91 

Jako každý rok se žáci školy zapojili do řady soutěží, charitativních sbírek, exkurzí a dalších 
školních i mimoškolních akcí.  Opět se zapojili do mezinárodní soutěže Enersol 2009, která je 
zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Další soutěž s ekologickou tematikou byla pod 
záštitou Klubu ekologické výchovy, Zeleného kříže a České komise pro UNESCO s názvem 
Země jako jediné místo pro život ve vesmíru. Za školu se zúčastnilo 15 studentů. Žáci I. 
ročníku se zapojili do Zlínské CO2 ligy, zúčastnili se projektu MF Dnes - Studenti čtou a píší 
noviny, zapojili se také do květnového majálesu a celé řady dalších akcí.   

 
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov. 
Ředitel Mgr. Miroslav Logaj 
V Odborném učilišti a Základní škole praktické v Holešově pracuje celkem 40 zaměstnanců, z 
toho je 28 pedagogických pracovníků, kteří jsou speciálními pedagogy, vychovateli nebo 
učiteli odborného výcviku. V základní škole praktické se vyučuje v devíti postupných 
ročnících. Ze zákona je zde předepsán nižší počet žáků ve třídách. V roce 2009 navštěvovalo 
základní školu praktickou 55 žáků - 22 na prvním stupni a 33 na stupni druhém. V červnu 11 
z nich ukončilo základní vzdělávání a většina pokračovala na školy učňovské. Většina 
romských dětí z Holešova chodí právě na tuto školu. Jejich docházka však činila pouze kolem 
55 procent. Většina z těchto žáků po ukončení povinné školní docházky neprojevuje zájem 
dále se vzdělávat v některém z OU a získat tak odbornou kvalifikaci. Odborné učiliště nabízí 
v roce 2009 vyučení v šesti tříletých učebních oborech - Kuchařské práce, Šití oděvů, 
Prodavačské práce, Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce, 
Zahradnické práce, Potravinářská výroba. Všechny obory jsou určeny pro chlapce i děvčata, 
absolventi po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží výuční listy. Na odborném 
učilišti je zájmová činnost organizována formou nabídky na internátě školy. Žáci se mohou 
dle vlastního výběru zapojit do zájmové činnosti v různých kroužcích, například v esteticko-
výchovném, pracovně-technickém, tělovýchovném (kalanetika), cykloturistika, stolní tenis, 
mají  možnost návštěv krytého bazénu a squash. K dispozici je počítačová učebna s využitím 
internetu zdarma. V základní škole praktické je pěvecko-recitační kroužek a kroužek 
počítačový. Další nabídkou je pak občasná odpolední výtvarná dílnička. 
 
Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov 
Ředitel: Mgr. Jaroslav Zámečník  
Historie novodobého hudebního školství v Holešově se datuje od roku 1948, kdy byl v 
Holešově zřízen Městský  hudební  ústav  „Podhoran“. Zpočátku v něm působilo 5 učitelů, 
kteří vyučovali 111 žáků.  Škola se nacházela v prostorách zámku až do roku 1961, kdy byla 
přestěhována do budovy na ulici Petra Bezruče č.675, kde sídlí dodnes. Z Městského 
hudebního ústavu  vznikla v roce 1952 Hudební škola, v roce 1958 Základní hudební škola a 
v roce 1961 Lidová škola umění. Ta byla v roce 1990 přejmenována na Základní uměleckou 
školu a v říjnu téhož roku jí Ministerstvo školství propůjčilo čestný  název Základní umělecká 
škola Františka Xavera Richtera Holešov. V roce 2009 navštěvovalo školu 683 žáků ( 393 
hudební obor, 233 výtvarný obor a 57 taneční obor). Ve vedení školy stojí její dlouholetý 
pedagog  PhDr. Jaroslav Zámečník. Ve škole v tomto roce vyučuje 21 řádných a 6 externích 
pedagogů na více než 14 hudebních nástrojů, sólovému a komornímu zpěvu. Na škole je též 
zastoupena výuka souborové a komorní hry v nejrůznějších nástrojových obsazeních. Žáci 
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docházejí do tanečního, houslového, akordeonového, kytarového souboru i souboru bicích 
nástrojů  a do pěveckého sboru starších a mladších žáků.  Pro žáky mateřských škol je zřízena 
výuka Souboru zobcových fléten. Ve výtvarném oboru jsou žákům poskytovány základy v 
kresbě, malbě, keramice a dekorativních činnostech. V tanečním oboru se žáci seznamují se 
základy pohybové výchovy, s prvky klasického, lidového i součastného tance. Studium je 
rozděleno na přípravné, základní ( I.a II.stupeň) a studium pro dospělé. Výsledky práce žáků 
jsou pravidelně prezentovány na veřejných žákovských besídkách, které jsou jedenkrát 
měsíčně, na koncertech ,výstavách výtvarného oboru či tanečních vystoupeních žáků školy. K 
nejvýznamnějším akcím v roce 2009 patřily již zmíněné Žákovské besídky našich studentů. 
Každým rokem pořádáme rovněž Výchovný koncert pro žáky mateřských škol (zpravidla v 
dubnu ( 23. 4.2009 téma Barvy a roční období) a na podzim (26.11. 2009 téma Pohádkové 
vánoce) v sále ZUŠ ve spolupráci s výtvarným a tanečním oddělením. Žáci školy rovněž 
vystupují na akcích jako jsou např. Vítání občánků ( 25.4.2009), nebo Den matek ( 4.5.2009 
Gymnázium Holešov). Soubor Malých flétnistů ( předškolních dětí) vystupuje pravidelně v 
květnu ( 14.5.2009) a v prosinci na Adventním koncertě v sále ZUŠ ( 9.12.2009) 
Absolventský koncert proběhl v tomto roce 20.5.2009 v sala terreně zámku a vystoupilo na 
něm více než 20 absolventů v náročném projektu, jenž trval bezmála 2 hodiny. 28.5.2009 
proběhl Závěrečný koncert  souborů a orchestrů ZUŠ pro žáky mateřských a základních škol ( 
dopoledne) a pro širokou rodičovskou veřejnost večer. Tato největší akce školy se konala ve 
velkém sále holešovského zámku. Vystoupilo na ní  více než 100 žáků a v hledišti bylo více 
než 300 diváků. Tyto akce jsou vždy pozorně sledovány jak rodiči, tak představiteli města i 
redaktory zdejších  i okresních novin. Pěvecké oddělení se každoročně prezentuje 
Muzikálovým večerem ( 18.6.2009) v Drive clubu Holešov. Nedílnou součástí ukázky práce 
školy jsou i vystoupení pedagogů – klavírní koncert Lubora Horáka v sala terreně zámku 
(26.2.2009), či na Adventním koncertě pedagogů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ( 
1.12.2009.) Rok 2009 se nesl v duchu oslav 300. výročí narození hudebního skladatel 
F.X.Richtera .Tyto oslavy byly zahájeny 15.září 2009 na zámku v Holešově. K nim se 
připojila i naše škola zařazením skladeb tohoto holešovského rodáka na repertoár již 
zmíněného Adventního koncertu učitelů či při křtu knihy o F. X. Richterovi Dr. F. Macka  
13.12.2009 v sala terreně zámku. 
Se školou úzce spolupracují rovněž soubory Corda magico a Holešovský komorní orchestr  
složené z pedagogů ZUŠ a jejích hostů, kteří se nemalou měrou v roce 2009 zasloužili o 
kulturní dění ve městě, ať již na zmiňovaném festivalu F. X. Richtera  či na Týdnu židovské 
kultury a jiných aktivitách. Oba soubory vydaly v roce 2009 vlastní CD.Školu rovněž 
reprezentuje sopranistka Kateřina Hájková se souborem Musica organum či Avrix ( CD). 
Výtvarné oddělení se představilo veřejnosti Vernisáží výstavy absolventů v Městské galerii 
dne 13. května 2009, kde byly prezentovány práce studentů ZUŠ za dva školní roky. Ve 
dnech 23.5.- 28.5.2009 proběhla Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ v kině Svět Holešov   ( 
Drive club). V rámci již zmíněných oslav F. X. Richtera instaloval kolektiv pedagogů ZUŠ 
Výstavu prací žáků holešovských škol v sále zámku ( Vernisáž proběhla 15.září 2009). Na 
této výstavě se aktivně VO podílel a získal řadu ocenění. 
V roce 2009 proběhla soutěž 37.ročník Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE 2009, 
kde bylo vystaveno 21 731 prací z 53 zemí celého světa. 2 žáci naší školy byli oceněni. 
Soutěž „Můj mazlíček“ květen-červen 2009 výtvarné centrum Sněženka – 3 žáci oceněni: 
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Soutěž „Svět kolem nás“ květen 2009 ( zasláno 10 obrázků), Soutěž „Naše kroje“ Plzeň 
duben 2009 ( zasláno 12 obrázků), Soutěž „ Mládí kraje „ téma sport - žákyně ZUŠ Holešov- 
ocenění.  
Výsledky práce tanečního oddělení bylo možné sledovat při všech výstupech pro veřejnost, ať 
již při výchovných, či závěrečných koncertech ZUŠ v městě Holešově. Žáci  školu 
reprezentovali na soutěžích v Uherském Hradišti ( 5.3.2009 ) či ve Zlíně ( 27.3.2009) na 
krajské přehlídce scénického tance. Dne 5. 4. 2009 se zúčastnili přehlídky pódiových skladeb 
v Bystřici pod Hostýnem. Samostatné vystoupení TO proběhlo v sala terreně v listopadu roku 
2009  téma Jak se tvoří tanečník, na němž vystoupilo 50 žáků. V prosinci roku 2009 se škola 
rovněž zúčastnila družebního vystoupení v Povážské Bystrici  SR. 
Závěrečný koncert a výstava ZUŠ Holešov bývají již tradičně výběrem toho nejlepšího, co 
žáci společně se svými pedagogy připravují každoročně pro širokou holešovskou veřejnost. 
Nejinak tomu bylo i v roce 2009. Tímto klíčovým datem byl letos 28. květen. Přehlídka 
výsledků práce byla zahájena dopoledne dvěma koncerty pro mateřské a základní školy ve 
velkém sále holešovského zámku. Vystoupení se zúčastnilo přes 150 žáků v různých 
souborových a orchestrálních podobách. Vyvrcholením byl pak večerní koncert v 18.00 hod. 
Dopolední koncerty navštívilo přes 300 žáků mateřských škol a asi 280 žáků základních škol. 
Večerní přehlídku zhlédlo přes 350 rodičů a příznivců školy. Ve více než hodinovém 
programu se předvedl kytarový soubor se zobcovými flétnami, malý i velký pěvecký sbor pod 
vedením učitelky Šrámkové, akordeonový soubor ve spojení s bicími nástroji. Zajímavou 
novinkou bylo vystoupení smyčcového souboru, který doprovázel sólistu na trubku (Aleš 
Trněný), i zpěváka (Michal Novák) při produkci Koncertní polky a písně Neusínej, známé z 
podání zpěváka Petra Muka. Pěvecký sbor vybral do svého repertoáru jak písně lidové ve 
vícehlasé úpravě, tak černošské spirituály či melancholické a líbivé písně. Vystoupili i žáci, 
kteří navštěvují pěvecký sbor pod vedením Mgr. Stavělové na odloučeném pracovišti v 
Prusinovicích. Dále se v ukázkách představili žáci tanečního oddělení (paní učitelka 
Lochmanová), kteří se předvedli ve všech věkových kategoriích, ať už to byla nejmenší 
přípravka, tak i začínající baletky. Vyvrcholením koncertu bývá vždy vystoupení tanečního 
orchestru (učitel Pumprla) a Bakabendu (učitel Bakala). Nemalé pozornosti se těšila i 
současně probíhající výstava v prostorách Drive Clubu, kterou připravili společně se svými 
žáky manželé Jákobkovi a Mgr. Zapletalová. Výstava závěrečných prací 39 absolventů 
výtvarného oddělení ZUŠ byla zahájena v červnu v městské galerii. Výstava byla zahájena 
vernisáží 13. května, kde vystoupili žáci hudebního oddělení a byla hojně navštívena jak 
rodinnými příslušníky autorů, tak i kamarády a širokou veřejností. 
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Z koncertu zlínské filharmonie u příležitosti oslav F. X. Richtera.



 

VIII. Kultura, památky a církve 
 
 
 

1. Kultura 
 
 
Městské kulturní středisko Holešov (MKS)  
Ředitel je Mgr. Pavel Chmelík 
V roce 2009 se stal součástí Městského kulturního střediska (MKS) také nově otevřený 
zámek. Těžiště MKS se přesunulo právě sem. Byli přijati noví pracovníci, zvýšen rozpočet 
této organizace. Nultá zámecká sezóna začala na přelomu ledna a února. 
Otevření zámku 
Obrovský zájem o prohlídku opravených prostor holešovského zámku provázel den 
otevřených dveří, který se v této historické dominantě města uskutečnil v neděli 1. února 
odpoledne. Tisíce lidí začaly do zámku proudit bezprostředně po otevření vstupních dveří.  
Kvůli probíhající rekonstrukci byl zámek zpřístupněn ze zadní strany. Dlouhý zástup 
návštěvníků se pozvolna posouval od brány vedoucí ze Zámecké ulice do zahrady po 
dřevěném chodníku a lávce přes zámecký příkop a zadním vchodem až do podloubí 
zámeckého nádvoří, jehož část je nyní nově zasklená. V otevřených prostorách prvního 
poschodí se dav rozptýlil a lidé si postupně prohlíželi sály, chodby a další opravené části 
zámku. Zastoupeni byli zástupci všech generací. Velký zájem přítomných vzbudila i beseda o 
rekonstrukci zámku, která začala ve 14 hodin ve velkém sále. Na dotazy přítomných 
odpovídali starosta města Zdeněk Janalík, místostarostové Rudolf Seifert a Josef Bartošek, 
autor projektu architekt Ladislav Pastrnek,  vedoucí odboru silničního hospodářství a údržby 
města Stanislav Julíček, výrobní ředitel hlavního dodavatele stavby společnosti Rapos Jan 
Chovanec a zástupkyně Národního památkového ústavu v Kroměříži Alexandra Hurtová. 
Účastníci besedy se zajímali o podrobnosti rekonstrukce i další záměry města. Několikrát se 
v průběhu besedy ozval potlesk a jeden z přítomných návštěvníků veřejně poděkoval všem, 
kteří se o rekonstrukci zasloužili. Od 16 hodin se pak ve velkém sále představil smíšený 
pěvecký sbor Chór Lutnia z družebního města Pszczyna v Polsku. Od 17.15 pak na mobilní 
pódium v čele velkého sálu nastoupily členky Holešovského dětského sboru Moravské děti. 
Před zaplněným hledištěm tak úspěšně absolvovaly premiéru v překrásném prostředí nově 
opraveného sálu.  Již v sobotu 31. ledna byl zámek otevřen slavnostním koncertem vážné 
hudby, v sobotu 7. února se pak konal v zámku 1. reprezentační ples města, který uváděla 
populární herečka a moderátorka Mahulena Bočanová, v hlavním sále hrál Melody Makers 
herce a zpěváka Ondřeje Havelky. První plesová sezóna v opraveném zámku se pak rozjela 
na plno. Plesy zde pořádaly holešovské gymnázium, společnost Castellum, Divadlo 6. května, 
2. Základní škola. Kulturní a společenský život se v zámku i v zámecké zahradě rozjel na plné 
obrátky. Vedle tradičního dne otevřených dveří 1. května se zde konaly různé veřejné i 
soukromé akce, jednání společenských či politických organizací, nejrůznější koncerty 
holešovských i celostátních umělců. Jednou z významných akcí konaných ve velkém sále 
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holešovského zámku byl zahajovací koncert oslav k 300. výročí narození hudebníka, 
pedagoga a skladatele Františka Xavera Richtera.  Uskutečnil se v pátek 24. dubna. V podání 
Pražského komorního orchestru a jeho sólistů zazněly skladby F. X. Richtera a Josepha 
Haydna. Koncert byl koncipován jako zvláštní program k předsednictví České republiky v 
Radě Evropské unie a v rámci koncertní sezony EURORADIA 2008 - 2009 jej přejímaly 
rozhlasové stanice sítě Evropské vysílací unie ve čtrnácti evropských zemích. Posluchači 
museli být kvůli přenosu na svých místech již v 19.45, byť samotný koncert začal až pět 
minut po dvacáté hodině. Také samotný průběh zhruba dvouhodinového programu byl 
podřízen rozhlasovému přenosu, který slovem doprovázel moderátor přímo ze sálu. Součástí 
zámeckého programu se staly také prohlídky zámku s průvodce. Na zámku začal provázet 
holešovský občan Jaroslav Radecki, při větších akcích mu vypomáhali galerista Vratislav 
Brázdil či holešovský historik Ing. Karel Bartošek. Velkou nadregionální událostí se stala  
několikaměsíční výstava obrazů Jožy Uprky. Výstava byla od jara až do podzimu instalována 
v menších zámeckých sálech.  Tisíce diváků přilákala 9. září do zámeckého parku také 
skupina Čechomor. 
 
Akce pořádané MKS  
Přírodní scenérie ze svých zahraničních cest vystavoval od 14. do 15. února v Městské galerii 
Holešov kroměřížský kumštýř Jan Konečný. Výstavu tvořilo takřka šedesát skic z cest po 
Rakousku, Švýcarsku, Chorvatsku a Ukrajině.  
Slavnostní vernisáží byla ve středu 18. února v Městské galerii Holešov otevřena výstava 
zlínského malíře a sochaře Jaromíra P. Lešťanského (ročník 1972). Absolvent Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti v holešovské galerii představil široký 
záběr své umělecké tvorby. Vystavoval nejen figurální malby, akty a portréty, kosmické 
a přírodní motivy, ale také drobnější sochy. 
Ve středu 11. února vystoupil v sále kina Svět na pozvání Městského kulturního střediska 
bard folkové scény kytarista, zpěvák, skladatel a textař Karel Plíhal. 
Ostravská zpěvačka Věra Špinarová vystoupila v úterý 10. března ve velkém sále 
holešovského zámku. Za zády měla kapelu, kterou vede její syn Adam Pavlík. 
Více než stovka návštěvníků dorazila ve středu 11. března na slavnostní otevření výstavy 
Kresby světlem 5 do Městské galerie Holešov, kde představili své fotografie tři holešovští 
autoři - Jiří Lošťák ml., Nelly Billová a Robert Rohál. Zatímco Nelly Billová a Robert Rohál 
v Holešově vystavují už popáté, pro Jiřího Lošťáka ml., který byl jejich hostem, to byla jeho 
premiéra. 
V neděli 29. března 2009 vystoupil v sále kina Svět soubor domácích amatérských 
divadelníků Divadlo 6. května se světoznámou hrou Lakomec. Na dlouho očekávanou 
premiéru přišlo spoustu lidí a sál byl zaplněný do posledního místa. 
Od 9. dubna se v městské galerii prezentovala svými obrazy mladá makedonská výtvarnice 
Ireny Cakirpaloglu (ročník 1979). Návštěvníci se tak seznámili s tvorbou talentované 
malířky, která v současnosti žije v Česku.  
Slavnostním koncertem komorního orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín si v pátek 
17. dubna v sále kina Svět připomněli členové někdejšího a kdysi hodně populárního Sorry 
klubu (oficiálně přejmenovaného na Klub přátel umění) 40. výročí založení. Mezi 
doprovodné akce „jubilejního koncertu“ patřily nejen uvedení retrospektivního dokumentu 
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nebo výstava v předsálí, která nabídla historické fotografie, různé písemnosti či kroniky, ale i 
závěrečné pokoncertní posezení, které proběhlo v Drive Clubu. Historie Sorry klubu byla 
podrobně popsána v seriálu, který vycházel v průběhu roku 2009 v Holešovsku. 
Městské kulturní středisko připravilo od 1. června 2009 pro obdivovatele holešovského 
zámku a zájemce o jeho historii prohlídkové okruhy. Zájemci měli jedinečnou možnost 
prohlédnout si zrekonstruované i zachovalé historické prostory sálů, salonků i sala 
terreny. 
Vernisáží byla ve středu 17. června v Městské galerii Holešov otevřena jedinečná sbírka 
novin kroměřížského sběratele a novináře Miroslava Karáska.  Návštěvníci se tak mohli 
seznámit s novinami dvou kontinentů (Asie, Afrika), což je ovšem jen část sbírky Miroslava 
Karáska. 
Festival nazvaný Loutky a bábky se uskutečnil v červnu. Obyvatelé Holešova - a zvláště 
jejich malé ratolesti - měli možnost zhlédnout v průběhu tří dnů několik představení jak 
českých, tak slovenských divadel. Přestože byl celý festival koncipován pod širé nebe, 
počasí nepřálo, a proto divadelní produkce, jak dopolední české, tak i odpolední 
slovenské, probíhaly v nově zrekonstruovaných prostorách přízemí kina Svět, v tzv. 
Divadélku Svět, respektive v Drive Clubu. Večerní hudební produkce, určené spíše 
dospělým, se podařilo uskutečnit venku na letní scéně kina Svět ve Smetanových sadech. 
Festival organizovala MgA. Vladimíra Dvořáková z MKS. 
Od 1. července do 31. října byla otevřena v 1. patře holešovského zámku výstava obrazů Joži 
Uprky. Na slavnostní vernisáži se sešli zástupci kulturního, společenského i politického života 
nejen z Holešova, ale i okolí. Na vernisáži kromě jiného promluvil umělec a režisér Břetislav 
Rychlík.  
Už posedmé hostila Městská galerie Holešov holešovské kumštýře, kteří vystavovali 
v rámci výstavy Letní iluze VII.  Vernisáž proběhla ve středu 19. srpna za hojné účasti 
tvůrců i jejich přátel a rodinných příslušníků. Zatímco úvodního slova se chopila Irena 
Seifertová, kterou posléze vystřídal vtipný a pohotový Karel Bartošek, kulturní část 
vernisáže patřila Jiřímu Kuhlovi. Ten pak zahrál na vlastnoručně vyrobený hudební 
nástroj. Návštěvníci galerie se zde setkali se stále propracovanější tvorbou Jitky 
Sadílkové, ale stejně tak mohli obdivovat obrazy Rudolfa Seiferta, Josefa Šuláka či 
mladičkého Jakuba Leška. Hodně pozornosti vzbudily i nádherné fotografie Vlastimila 
Matulíka. Zasloužené pozornosti však neunikla ani díla dřevořezbářů Jaroslava 
Stokláska a Petra Stejskala (jeho „Zamilovaní“ takřka v nadživotní velikosti, ale třeba i 
drobné reliéfy sklidily zasloužený obdiv). Vtipně pak zapůsobila naivistická tvorba Jitky 
Hrdličkové, zvlášť její obraz Služební cesta. Ale líbily se i černobílé fotografie 
Vratislava Brázdila či folklorně laděné portréty Milana Režňáka... Z „nově příchozích“, 
kteří v Holešově debutovali, zaujala především Marie Gallová, která se prezentovala 
svými fotografiemi zachycujícími přírodní scenerie a hry paprsků. 
Jako předehra k večernímu slavnostnímu koncertu, věnovanému richterovskému jubileu“, 
byla 15. září 2009 v 16 hodin otevřena vernisáží výstava grafických děl přední české 
akademické malířky Hany Čápové. Souvislost mezi oběma kulturními událostmi není 
náhodná. Jejich spojnicí je vydání Pamětního listu k 300. výročí narození F. X. Richtera, 
který pro Castellum Holešov zhotovila právě Hana Čápové a vydalo nakladatelství Thalia 
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Praha. Vytiskla jej tiskařská dílna bratří Dřímalů, která díky své vynikající technické úrovni 
realizuje grafické listy většiny našich předních výtvarných umělců. 
 

 
Grafický list Hany Čápové 

 
Putovní výstava s názvem Zpět ke kořenům byla nainstalovaná v krytém podloubí 
holešovského zámku a nabízela výsledky záchranného archeologického průzkumu, jenž 
předcházel výstavbě dálničního uzlu Hulín-východ. Vernisáž s následným rautem 
proběhla ve čtvrtek 17. září v 16.30 hodin. Kulturní program obstaraly holešovské 
umělkyně Vladimíra Dvořáková a Ilona Šáchová. Mile překvapily i vědce 
archeologického ústavu, kteří po odlehčené kulturní show zahájili v 17 hodin přednášku 
v přilehlé sala terreně. 
Vernisáží v recesním stylu si zhruba dvě desítky návštěvníků připomněly dobu budování 
reálného socialismu a také události, které následovaly bezprostředně po 17. listopadu 1989. V 
Městské galerii Holešov tak byly k vidění symboly, které už dvě desítky let ležely zavřeny ve 
skladech a archivech. Obrazy vůdce světové proletářské revoluce Lenina či jeho následovníků 
Stalina nebo Brežněva. Nechyběly ani busty Klementa Gottwalda či  vyobrazení dalších 
komunistických funkcionářů té doby. Na panelech mohli návštěvníci zhlédnout agitační 
plakáty, ale také denní tisk, který tehdy představovalo především Rudé právo. Další část 
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výstavy se týkala dokumentárních materiálů z doby těsně po 17. listopadu 1989. K vidění  zde 
byly fotografie ze shromáždění v holešovském letním kině i na náměstí, novinové výstřižky a 
další dokumenty, které z velké části zachovali a na výstavu propůjčili manželé Rudolf a Irena 
Seifertovi. Pamětníci si mohli připomenout a mladší ročníky zase objevit zboží, které před 
dvaceti a více lety bylo i nebylo na pultech obchodů - magnetofony, rádia, hračky či časopisy. 
Správce galerie Vratislav Brázdil společně se svými spolupracovníky připravil vernisáž 
v recesním stylu. Přišli v dobových uniformách vojáků z povolání či příslušníků Sboru 
národní bezpečnosti. Atmosféru zahájení výstavy dotvořily z reproduktorů znějící revoluční 
písně a také budovatelská báseň přednesená Jiřím Kuhlem.  
Patnáct olejomaleb naivistického ražení představila v interiéru příjemné vinárny 
v Masarykově ulici (u penzionu Hana) holešovská malířka a divadelnice Vladimíra 
Dvořáková.  
Beznadějně vyprodáno. Takový byl stav v sobotu 5. prosince před osmou hodinou večerní 
v nově otevřeném hudebním klubu holešovského zámku. Postaral se o to 9. bluesový 
podzimek, který otevřel pro veřejnost další opravenou část zámku. Do sklepních prostor 
přilákali přes tři sta návštěvníků skupiny Staří psi, Michal Prokop a jeho Framus five a 
slovensko-americké trio Duro Turtev and friends. V průběhu večera se uskutečnil slavnostní 
křest prostor hudebního klubu a kmotrem se stal právě Michal Prokop.  
 
Městská galerie 
Průvodcovskou službu prováděl Vratislav Brázdil. V městské galerii i nadále probíhaly 
výstavy (viz. výše kulturní akce MKS), ale galerie se v souvislosti s prodejem budovy staré 
radnice, v níž sídlila, pozvolna chystala na přestěhování do zámku. 
 
Městská knihovna Holešov 
Vedoucí: Irena Železná 
Vedle samotného půjčování knih uspořádala knihovna v roce 2009 celkem 146 kulturních 
akcí, kterých se zúčastnilo 2 961 návštěvníků. Besedy v knihovně se zúčastnila například 
mladá misionářka z Holešova Marie Adámková, o dávnověkém osídlení přednášel 
amatérský archeolog Dalibor Kolbinger, cestopisnou přednášku ze svých cest zde měl Milan 
Caha, který se stal v roce 2009 zároveň vedoucím nově vzniklého rokového klubu 
v zámeckém sklepení. V knihovně přednášel i známý autor literatury faktu z Jankovic 
Jaroslav Pospíšil. Z dalších akcí, které se v knihovně uskutečnily, stojí za připomenutí 
pravidelné Noci s Andersenem, Týden knihoven, literární soutěž pro děti, výstava papírových 
modelů Richarda Kovaříka a další akce.  
 
Městské informační centrum  
Vedoucí: Lenka Hasníková 
Holešovské městské informační centrum (MIC) oslavilo v roce 2009 deset let své činnosti.  
První MIC v Holešově bylo otevřeno díky bývalému řediteli MKS Josefu Jakubčíkovi v roce 
1999 v prostorách bývalé „staré radnice“ na nám. Dr. E. Beneše 24 (dnes je zde pojišťovací 
kancelář České spořitelny). 10. dubna 2004 bylo MIC přesunuto do vhodnějších, nově 
vybudovaných prostor přímo v centru náměstí Dr. E. Beneše 17 (dřívější prodejna potravin u 
Mrázků). V současnosti je informační centrum otevřeno pro své klienty sedm dní v týdnu a 
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pracují zde čtyři stálí zaměstnanci. Jana Rýdlová, DiS., Dana Nevřalová, DiS., Ing. Jana 
Vybíralová a vedoucí MIC Lenka Hasníková. Návštěvnost MIC se rok od roku zvyšuje, 
v roce 2009 jej navštívilo téměř 40 000 návštěvníků. Mezi klienty patří čeští i zahraniční 
turisté i místní občané. MIC je členem Asociace turistických informačních center České 
republiky. Zde je zařazeno do nejvyšší kategorie A. Ve Zlínském kraji jsou takto ohodnocena 
pouze dvě informační centra. Patří mezi oficiální turistická informační centra OTIC - České 
centrály cestovního ruchu CzechTourism. Ze strany České centrály cestovního ruchu 
CzechTourism jsou pracovnice MIC pověřeny ke kontrole ostatních informačních center. 
MIC spolupracuje s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, podílí se na plnění 
Turistického portálu Východní Moravy a tvorbě webových stránek www. holesov.info a 
databázi firem a organizací. Ve spolupráci s městem Holešov a sdružením Kroměřížsko 
prezentuje město stejně jako naši turistickou oblast na veletrzích cestovního ruchu. Ve 
spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy prezentuje Zlínský kraj v rámci 
propagačního turné IC TOUR po vybraných českých a moravských městech.  Je Imigračním 
úřadem Valašského království. V roce 2009 získalo MIC Holešov 1. místo v soutěži „Profi a 
Image informační centrum 2009“ ve Zlínském kraji. 
 
Oslavy F. X. Richtera  
Rok 2009 byl rokem oslav 300. výročí narození Františka Xavera Richtera, slavného 
evropského hudebníka, který se narodil právě v Holešově. Vzpomínkové akce se konaly 
v průběhu celého roku. Hlavním pořadatelem bylo Město Holešov, MKS Holešov, Základní 
umělecká škola F. X. Richtera Holešov, Castellum Holešov a spolupodílely se také Státní 
okresní archiv Kroměříž, Ústav hudební vědy filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
Brno, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum Kroměřížska, Rádio Vltava (Eurorádio), 
Farní úřad Římskokatolické církve Holešov, holešovské základní a střední školy a další 
subjekty.  24. 4. se uskutečnil „Koncert k výročí F. X. Richtera“. Pražský komorní orchestr 
hrál ve velkém sále zámku. Akci pořádalo Rádio Vltava (Eurorádio) a město Holešov. 
Proběhl přímý přenos do 15 zemí EU.  20. 5. se konal absolventský koncert žáků Základní 
umělecké školy Holešov - sala terrena zámku, 28. 5. závěrečný koncert žáků ZUŠ F. X. 
Richtera Holešov - velký sál zámku. 15. 9.  se konalo oficiální zahájení oslav výročí narození 
F. X. Richtera. Od 16 hodin se uskutečnila vernisáž grafičky Hany Čápové, od 18 hodin se na 
zámku konala vernisáž o F. X. Richterovi a výstavy žáků holešovských škol k výročí FXR, 
v 19. 30 pak začal úvodní koncert k podzimní části oslav. Vystoupil Symfonický orchestr 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře P. J. V. 
Kroměříž.  30. 9. se od 18 hodin konal koncert Holešovského komorního orchestru. 10. 10. v 
16 hodin začala v sala terreně beseda s Dr. Jarmilou Tauerovou, ředitelkou Národního muzea 
– Muzea Antonína Dvořáka Praha, o osobnosti FXR a jeho době. 25. 10. se konal Den 
díkůvzdání - „Holešovské hody“ . V 9.30 hodin začala mše svatá, jejíž součástí bylo žehnání 
nových insignií města Holešova (praporu) v kostele Nanebevzetí P. Marie. Od 15 hodin se 
pak konala připomínka státního svátku ČR a představení nového praporu města veřejnosti u 
památníku T. G. Masaryka (před gymnáziem v ul. Palackého). V 16.30 hodin začal koncert 
klavíristy Karla Košárka.  4. 11. v 19 hodin začal společný koncert známého souboru 
Hradišťan a Holešovského dětského sboru Moravské děti ve velkém sále zámku. 1. 12. od 18 
hodin se konal Adventní koncert učitelů a žáků Základní umělecké školy FXR Holešov v 
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kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov. 13. 12. Uskutečnil se slavnostní koncert a program 
k 300. výročí narození F. X. Richtera. Ve 14.30 hodin se konalo slavnostní „Matiné“ u 
památníku FXR v Růžové zahradě holešovského zámeckého parku. V 15 hodin začala malá 
slavnost, kterou byla uvedena na trh kniha o F.X.R. od Dr. P. Macka, vedoucího Ústavu 
hudební vědy FF MU Brno. Následovala beseda s autorem. V 17 hodin pak slavnosti F. X. 
Richtera vyvrcholily slavnostním koncertem Filharmonie B. Martinů Zlín. 
František Xaver Richter (1. 12. 1709 Holešov - 12. 9. 1789 Štrasburk) 
Skladatel, kapelník, interpret, hudební teoretik a organizátor František Xaver Richter se 
narodil v Holešově v roce 1709, kde se dostali do styku s Holzbauerovou zámeckou kapelou, 
která působila ve službách rodu Rottalů v holešovském zámku. Poté studoval v Uherském 
Brodě u jezuitů a dále ve Vídni, Francii, Holandsku a v Anglii. Poté působil jako 
„vícekapelník“ knížete-opata v Kemptenu ve Švábsku a následně byl 22 let houslistou, 
skladatelem a zpěvákem-basistou v knížecím orchestru bavorského kurfiřta Karla Theodora v 
Mannheimu (v letech 1747 až 1769). I když zde nedosáhl významnějšího formálního 
postavení, byl v tomto hudebním prostředí, které představovalo absolutní špičku v celé 
Evropě, velmi činorodý. F. X. Richter byl vlastně hlavním hudebním pedagogem 
mannheimského hudebního života. Napsal zde německy teoretické dílo „Poučení o harmonii 
aneb Důkladný návod k hudebnímu umění a pravidelné kompozici“, které bylo jednak 
jediným teoretickým dílem vzešlým z mannheimského orchestru, jednak shrnovalo teoretická 
východiska toho, čemu se později začalo říkat „Mannheimská škola“. Patřil tedy k několika 
hlavním osobám mannheimského hudebního života. Od roku 1769 působil jako kapelník 
dómského sboru ve Štrasburku, kde i 12. 9. 1789 zemřel. Jeho chrámové i světské skladby se 
těšily ve své době velké vážnosti a vycházely v tištěné podobě v mnoha evropských zemích. 
Vynikal i jako učitel kompozice a jeho žáky byli mnozí významní hudebníci. Byl čelním 
představitelem tzv. Mannheimské hudební školy a svými komorními a orchestrálními díly 
přispěl k vývoji klasického instrumentálního slohu (ovlivněn jím byl např. W. A. Mozart, J. 
Haydn a další velikáni). 

 
Corda magico 
Tento soubor hraje převážně skladby své zakladatelky Nelly Billové. Základ souboru tvoří 
učitelky Základní umělecké školy F.X.Richtera v Holešově - kytaristky Nelly Billová, 
Danuše Pospíšilová a flétnistka Sylvia Šimečková.  Spolupracují s nimi také Iva Svobodová 
(zpěv), Michal Sedlář (klavír) a prof. Zdeňka Pimková (violoncello). Corda Magico hrála 
v roce 2009 při různých příležitostech zejména v Holešově, ale například také v Děčíně či 
Slavičíně. V roce 2009 soubor vydal CD s názvem  "Doteky". 
 
Holešovský komorní orchestr 
Holešovský komorní orchestr vznikl v lednu 2009. Sešli se v něm hráči, které spojuje zájem o 
komorní hudbu. Cílem orchestru je soustředění hudebníků, kteří se chtějí realizovat v 
orchestru, provozovat koncertní činnost a aktivně se podílet na kulturních akcích města a jeho 
okolí. Obsazení orchestru - I. housle Ivo Kurečka, Magdalena Kučerková, II. housle 
Monika Perutková, František Netopil, viola Nikola Podolová, Eliška Řezníčková, 
violoncello Aťka Kubenová, kontrabas Jan Kotas, cembalo, klavír Lubor Horák. V roce 
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2009 orchestr vystupoval při různých příležitostech v holešovském zámku, koncertoval ale 
také například v Kroměříži, Bystřici pod Hostýnem, Valašských Kloboukách či v Trenčíně. 
 
Ostatní skupiny 
V Holešově působí celá řada dalších hudebních skupin a souborů. Při 3. Základní škole je to 
pěvecký sbor Plamínek pod vedením Mgr. Gabriely Kovářové, při 1. ZŠ dětský pěvecký 
sbor BanaVox pod vedením Mgr. Moniky Vyhlídalové. Známý je takové jazzový orchestr 
Big band Holešov pod vedením Josefa Hájka. Na tanečních zábavách vystupovaly v roce 
2009 skupiny Expo, Motus, Roto, Reflex, Texas a další.  Často se jednalo o skupiny, které na 
Holešovsku hrávaly před dvaceti a více lety a v roce 2009 vystupovaly s podobným 
repertoárem. Na jejich zábavách se pak potkávali zástupci několika generací a tančili na stejné 
písničky.  
 
Státní svátky a významné dny 
Město uspořádalo pietní akt kladení věnců u Památníku padlých na městském hřbitově 
v pondělí 4. května 2009 od 17 hodin u příležitosti osvobození města od fašistů. Akce se 
zúčastnili představitelé města a dalších organizací, mezi nimi zástupci dobrovolných hasičů, 
sokolů, Svazu bojovníků za svobodu skautů a další. 
Státní svátek – 91. výročí založení samostatného Československa si v neděli 25. října 2009 
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. Státní hymnu 
zazpíval Roman Hoza, syn hulínského starosty. Součástí aktu bylo i představení nového 
praporu města, který Holešovu oficiálně schválil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. V rámci Dne díkuvzdání a holešovských hodů, které se uskutečnily rovněž 25. října, 
požehnal praporu také olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Bohoslužba se konala v neděli 
dopoledne.  
  
Sklizeň v zámeckých sadech 
Neobvyklý způsob sklizně ovoce ze sadů v zámecké zahradě zvolilo v roce 2009 vedení 
Městského kulturního střediska v Holešově. Vedle tradiční možnosti pro veřejnost, která si 
může za mírnou úplatu očesat či posbírat ve vymezených dnech plody ze zámecké zahrady, 
připravilo i další akce, které spojily sklizeň úrody s propagací zámeckých sadů. 
V pátek 25. září přijela do zámecké zahrady pojízdná moštárna. Jedná se v podstatě o velmi 
silný a výkonný odšťavňovač, který díky své technologii zpracování ovocnou směs nezahřívá 
na větší teplotu než 70 stupňů, což je záruka zachování mnoha důležitých látek, vitamínů a 
minerálů. Přímo na místě je pak šťáva stáčena do balení podobným krabicím s mlékem a díky 
svému zpracování má dlouhodobou trvanlivost. MKS pak tuto šťávu prodávala a také 
podávala jako občerstvení při různých příležitostech.    
Na přelomu září a října MKS Holešov připravilo výstavu ovoce v zámecké sala terreně, jejíž 
součástí byly i panely s informacemi o historii sadů. Vystaveno bylo na 50 druhů jablek a 
hrušek, mnohdy velmi vzácných odrůd. Návštěvníci mohli ochutnat i mošt a zakoupit si jej 
v trvanlivém balení.  
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Vánoční trhy  
V sobotu 5. prosince zaplnily tisíce koupěchtivých zájemců náměstí Dr. E. Beneše. Desítky 
stánků s opravdu rozmanitým zbožím nabízely stovky možností jak zahájit nebo završit 
předvánoční nákupy. Jako by se alespoň v tomto dni vrátila doba slavných holešovských trhů, 
kdy bylo také celé náměstí zaplaveno stánky, stoly, stany a vozy, nabízejícími všechno možné 
i nemožné zboží. V obležení byla i místa s tradičním předvánočním občerstvením, lahodným 
punčem, grogem, svařeným vínem, medovinou či bramboráky, trdelníky a domácími 
uzeninami. A samozřejmě hlavní atrakce zejména pro děti a rodiny s dětmi - hrající městský 
vánoční strom, betlém pod ním, roztomilé malé ovečky v ohrádce a hlavně program - 
tentokrát vystupoval dětský folklorní soubor Vonička ze Zlína s opravdu krásným pásmem 
vánočních zvyků, koled, říkanek i tanečků.  Rovněž večer se náměstí zaplnilo tentokrát 
především omladinou, dychtivě očekávající příjezd hordy Mikulášů, andělů a čertů, které 
přivezl bafající traktor, do kterého byl zapřažen starobylý žebřiňák.  Na rozdíl od předchozích 
let se ale trhy protáhly i do neděle 6. prosince. Holešovský Klub umění a řemesel, který 
druhým rokem už od první adventní neděle provozoval každý podvečer pod stromem dřevěný 
stánek s nabídkou teplých vánočních nápojů a s adventním ohněm, pořádal v neděli na 
náměstí řemeslný jarmark.  
 

2. Památky 
 
Zámek 
K otevření části holešovského zámku a jeho předání k užívání veřejnosti došlo díky nákladné 
rekonstrukci, jejíž první etapa probíhala v letech 2007 a 2008. Už v říjnu 2008 byla opravena 
sala terrena, na začátku roku 2009 pak došlo k dokončení části přízemí, velkého sálu a dalších 
několika sálů v prvním patře, včetně bývalé vinárny Hraběna. V přízemí byly otevřeny šatny 
pro účinkující a šatna pro veřejnost. Na podzim 2009 pak byl otevřen rovněž hudební klub 
v části sklepních prostor. Zprovozněna byla taktéž kašna na nádvoří. Osvětlená fontána 
dotvářela kulisu nedostavěného nádvoří zejména po setmění. Část vnitřního podloubí zámku 
byla zasklena, to se ovšem nelíbilo památkářům. Do zámku se chodilo zadním vchodem přes 
zahradu, přední vstup nadále používali pouze stavbaři. 
Zajímavosti rekonstrukce:      
- Většina oken a dveří v zámku byly repasovány a pouze část byla zcela vyměněna.  
- Původní zůstaly dveře spojující jednotlivé sály a vedoucí ze sálů na chodbu. 
- Dveře ve velkém sále jsou protipožární a byly zhotoveny jako repliky původních dveří. 
- Vnitřní zámecká okna jsou starší než vnější, zámek měl totiž původně z venkovní strany 
žaluzie.    
- Strop nad Modrým salonem byl v dezolátním stavu a v průběhu rekonstrukce se jeho 
část zřítila. Část historické konstrukce byla sanována a zbytek zrekonstruován.  
- Nástropní malby a štuky budou restaurovány po dokončení stavebních prací. 
- Pro rozvody vzduchotechniky a topení sloužily kromě jiného rozšířené sopouchy 
vedoucí od bývalých kamen. 
- Přípojka kanalizace vede pod silnicí až v hloubce devíti metrů. 
- V nejbližší době začne na zámku výstavba výtahu, který bude sloužit imobilním 
občanům a také pro zjednodušení zásobování.  
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 - Součástí rekonstrukce nádvoří bude i restaurování kašny. Už od roku 2010 by měla být 
opravena, naplněna vodou a sloužit jako fontána. 
- Zámecký příkop nebyl nikdy napuštěn vodou. 
- Provozní náklady na chod zámku jsou odhadovány na šest až sedm milionů ročně. 
- V přízemí zámku bude kromě jiného služebna Městské policie.  
- Při zajišťování větších akcí bude zjednosměrněna Zámecká ulice ve směru k Holajce a bude 
sloužit jako místo pro parkování. 
- K zásadní rekonstrukci zámeckého parku a obory dojde až dokončení opravy budovy 
zámku.   
- Vchod do zámku zatím zůstane kvůli pokračující rekonstrukci ze zahrady.  
 
Opravy kostelů 
V roce 2009 pokračovala Římskokatolická farnost v opravách dvou významných památek 
města Holešova – farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a filiálního kostela Sv. Anny. 
V kostele Sv. Anny bylo nutné odstranit venkovní sokl a část omítky, aby mohlo zdivo lépe 
prosychat. Uvnitř kostela byly odstraněny nesoudržné části omítky. Na odvlhčení a odsolení 
spodních partií zdiva jsou použity vrstvy tzv. obětované vápenné omítky, která by měla 
absorbovat vlhkost a vytáhnout soli. Tyto práce probíhají díky dotaci Zlínského kraje ve výši 
90 460,- Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón. Město Holešov se na těchto opravách podílí částkou 25 846,- Kč. Stavební 
práce provádí firma Rapos Holešov. 
Ve farním kostele byly dokončeny restaurátorské opravy hned tří bočních oltářů – sv. Tekly, 
sv. Jana Nepomuckého a Povýšení sv. Kříže. K čištění plastik, umělých mramorů a dalších 
restaurátorských pracích přistoupila farnost Holešov díky dotacím, které dostala. Boční oltář 
sv. Tekly (v pravé boční lodi) byl v rekonstrukci již třetím rokem. V roce 2009 na dokončení 
opravy přispělo Ministerstvo kultury ČR částkou 70 000,- Kč. Oltář sv. Jana Nepomuckého (v 
levé boční lodi) byl zrestaurován celý díky dotaci 433 268,- Kč z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou poskytuje Zlínský 
kraj. Práce na bočním oltáři Povýšení sv. Kříže začaly v roce 2008. V roce 2009  na 
dokončení restaurování přispěl Zlínský kraj z Fondu kultury částkou 190 000,- Kč. 
Restaurátorské práce oltářů prováděli manželé Zálešákovi z Bánova, Veronika Medková z 
Napajedel a Filip Novotný z Prahy. Velká oprava oltářů farního kostela proběhla naposledy 
někdy počátkem dvacátého století. 
Oprava kláštera 
V průběhu  měsíců června až října probíhala oprava vstupního portálu budovy bývalého 
trinitářského kláštera v Holešově. V průběhu opravy byla provedena hydrofobní ochrana částí 
portálu vystavených účinkům povětrnostních vlivů. Silně poškozené části portálu byly 
restaurovány. Nyní portál již opět v plné kráse zdobí vchod budovy bývalého trinitářského 
kláštera. Finanční prostředky na opravu portálu byly získány z dotace Zlínského kraje. 
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3. Církve 
 
Římskokatolická farnost Holešov 
Děkanem holešovské farnosti byl i v roce 2009 František Cinciala. Jak už píšu v jiné části 
této kroniky, holešovská farnost v průběhu roku pokračovala v opravách historických 
památek. Vedle bohoslužeb a dalších církevních povinností farnost organizovala i další akce. 
Začátkem května děkan před kostelem opět požehnal motorkářům z regionu před nastávající 
sezónou. Jednou z větších církevních akcí byl i Den díkuvzdání. Do posledního místa 
zaplněný kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v neděli 25. října dopoledne svědkem 
slavnostní bohoslužby, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Metropolitu 
moravského pozval holešovský děkan František Cinciala u příležitosti slavnosti výročí 
posvěcení kostela, který věřící v Holešově tradičně slaví jako den DÍKŮVZDÁNÍ za úrodu a 
vše dobré, co se v roce podařilo uskutečnit. Po skončení mše představil starosta města Zdeněk 
Janalík prapor města, kterému následně arcibiskup Graubner požehnal. Přítomni byli i 
zástupci družebních měst Holešova a mnoho dalších hostů.  
 
Další církve 
Sbor Jednoty bratrské Holešov. Sídlo je Nerudova 320. Kazatelem je Antonín Chutný.  
Bohoslužby se konají v neděli v 9.30 hodin, Svatá večeře páně pak každý druhý týden 
v měsíci při bohoslužbách, prodloužená neděle s pohoštěním každý první týden v měsíci po 
bohoslužbách. Vedle samotných bohoslužeb konali členové církve i se svými rodinami různé 
výlety, například na hrad Lukov, na včelí farmu do Pravčic, účastnili se dobývání 
holešovského Řípu, kterým se stal Želkov. Začátkem roku se konal křest několika členů 
církve v bazénu 3. Základní školy.  
 
Sbor Církve adventistů sedmého dne 
Sídlo je na nám.F. X. Richtera č. p. 1212. 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. Veřejně se církev nijak neprojevuje. 
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Mladí fotbalisté Holešova na celostátním turnaji, který se konal na hřišti Na střelnici. 
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IX. Tělovýchova a sport 
 

Úspěšní sportovci 
 
Holešovan se stal vicemistrem republiky 
Ve dnech 8. - 9. května proběhlo Mistrovství České republiky kadetů ve stolním tenisu            
ve Vlašimi. Velkého úspěchu dosáhl holešovský odchovanec Libor Liška, který se stal spolu 
s Jakubem Seibrtem z Ústí nad Labem vicemistrem republiky ve čtyřhře. Ve finále po velkém 
boji 3: 2 na sety podlehli současným republikovým jedničkám Bajgerovi s Benešem z Mittalu 
Ostrava. V jednotlivcích Libor obsadil pěkné 9. místo, kdy po sedmisetové bitvě prohrál          
o postup mezi osm nejlepších s Martinem Koblížkem ze Sokola Hradec Králové, v posledním 
setu 9:11. Výborného výsledku dosáhl Libor Liška také v neděli 22.11.2009, kdy obsadil na 
bodovacím turnaji kadetů kategorie A v Hodoníně ve stolním tenise 3. místo a společně s 
Lukášem Foffem z DTT Hradec Králove ve čtyřhře obsadili vynikající druhé místo, kdy 
nestačili jen na  borce Reitšpisa a Malka z SK DDM Praha. Libor svým výkonem dokázal 
příslušnost k republikové špičce a  ke  kadetské reprezentaci ČR.  
 
Dva holešovští školáci se stali dvojnásobnými mistry ČR v hokeji 
Šikovný hokejový útočník Filip Chytil z Pravčic, (žák 3. ZŠ) a důrazný obránce Mirek Gába 
z Tučap (žák 1.ZŠ) poprvé uspěli v pražské O2 aréně, kde jejich hokejový tým RI Okna Zlín  
nepoznal během dlouhého turnaje porážku a ve finále vyprovodil Spartu 4:0. Oba hokejisti 
nastříleli po pěti brankách. Podruhé byli tito mladí hokejisté úspěšní v Hradci Králové, když 
posílili starší čtvrťáky ze Zlína. Za účasti nejlepších týmů prohráli pouze jednou během tří 
dnů a ve finále porazili Kolín 3:1. Od příštího školního roku už museli oba  nadějní hokejisté 
navštěvovat  sportovní školu ve Zlíně, neboť náročné každodenní tréninky jim nedovolily 
dojíždění z Holešova. 
 
Stolní tenista mistrem Evropy 
Titul mistra Evropy z chorvatské Poreče dovezl Karel Sekanina z holešovského klubu KST. 
Na 8. Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise, které se konalo od 15. do 20. června 
2009, vybojoval tento úspěch ve čtyřhře mužů v kategorii 60 – 64 společně se svým 
spoluhráčem Jaroslavem Kučerou ze Slavičína. Ve finále porazili domácí dvojici Eskulič - 
Vidovič 3:2 na sety. Holešovský tenista navíc obsadil v singlové kategorii výborné 5. až 8. 
místo. V utkání o postup mezi nejlepší čtyři nakonec podlehl jinému Čechovi,  Jiřímu Fafkovi 
z Chomutova. Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise se zúčastnilo přes 2 500 
sportovců z 38 zemí.  Z České republiky se šampionátu zúčastnilo 183 hráčů, kteří získali 
celkem 15 medailí.   
 
Úspěšný trenér  
Ve čtvrtek 5. 11. 2009 se uskutečnilo ve Zlíně slavnostní vyhodnocení dobrovolných 
pracovníků, kteří se dlouhodobě věnují ve svém volném čase dětem a mládeži. Toto 
vyhodnocení se v roce 2009 uskutečnilo již po šesté. Celkem bylo nominováno 47 
pracovníků, z nichž bylo vybráno 27, kteří byli oceněni. Mezi nimi byl také Ladislav Linda, 
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dlouholetý fotbalový trenér. Z rukou hejtmana ZK  Stanislava Mišáka a radního ZK Josefa 
Slováka převzal Pamětní medaili Zlínského kraje. Trenér Linda se věnuje dětem a mládeži 
přes třicet let. Jeho rukama prošla řada chlapců, někteří z nich se stali posilami známých 
fotbalových týmů u nás i v zahraničí. V posledních letech je úspěšným trenérem mladších 
žáků SFK Elko Holešov. Své aktivity rozvíjí také ve spolupráci se Střediskem volného času - 
Tymy, kde mají jeho mladší žáci dobré zázemí. Společně s nimi organizuje různé turnaje, 
např. O pohár starosty Zdeňka Janalíka, O pohár poslance Josefa Smýkala, dále jarní 
soustředění a také tradiční letní táborový pobyt. Jeho tým se již třikrát umístil na 1. místě 
v krajské soutěži mladších žáků. Již dva roky se věnuje také v SVČ – Tymy nejmladším 
benjamínkům, ročník 2004. Ti zkouší úspěšně své první fotbalové krůčky a pod jeho vedením 
dosahují také prvních úspěchů.  
 

Významné sportovní akce 
 
Pohár zůstal v Holešově 
V sobotu 14. 3. 2009 se uskutečnil ve sportovní hale 1. základní školy v Holešově další ročník 
turnaje starších pánů v halové kopané O pohár poslance Josefa Smýkala. Slavnostního 
losování v 8:30 hod. se zúčastnilo 6 mužstev: Bystřice p. Host., Holešov I., Holešov II., 
Prusinovice, Tučapy a Žeranovice Hrálo se systémem každý s každým a shodou okolností 
poslední utkání bylo také soubojem o první místo. V něm se utkali Holešov 1. (Senátoři) s 
Holešovem 2. (Retro). Po výhře 1 : 0 se vítězem turnaje stalo mužstvo Holešov 1., které 
vítězný pohár získalo již potřetí. Na druhém místě skončil Holešov 2., třetí Bystřice p. Host. a 
dále v pořadí Tučapy, Prusinovice a Žeranovice. Nejlepším hráčem byl vyhlášen s devíti 
vstřelenými brankami Aleš Ryška z vítězného celku, nejlepším brankářem Tomáš Málek z 
Bystřice p. Host. a nejstarším účastníkem již tradičně Stanislav Trněný z mužstva Holešov 1. 
Hodnotné ceny spolu s Josefem Smýkalem předávali pozvaní hosté - poslanec PSP ČR 
Zdeněk Škromach a zpěvák Stanislav Hložek.  
 
Volejbalový turnaj 
V holešovské sokolovně proběhl v sobotu 14. 3. 2009 turnaj neregistrovaných hráčů v 
odbíjené, který uspořádala skupina dobrovolných sportovců pod záštitou TJ Sokol Holešov. 
Účast byla omezena na pět smíšených družstev, a tak měli tu čest změřit své síly Draci 
Holešov, Přílepy, Šicí stroje Hulín, Štípa a pořádající Čtyřlístek. V čele tabulky se se svým 
stabilním výkonem celkem suverénně umístili sportovci z Přílep, zbývající pořadí však bylo 
velmi těsné a vyrovnané, rozhodoval prakticky každý vybojovaný bod. Druzí byli Draci z 
Holešova, následovala Štípa, dále Čtyřlístek a Šicí stroje Hulín. Nikdo neodešel bez medaile a 
diplomu. Nezávislou a nenásilně řízenou živelnou sportovní akci podpořili věcnými cenami 
Město Holešov, Nestlé Holešov, Hakné Hulín a Vinotéka Šenkyřík.  
 
Mistrovství republiky středních škol ve šplhu 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově uspořádala ve dnech 26. a 27. 
března 2009 Mistrovství ČR středních škol ve šplhu. Akce se uskutečnila ve sportovní hale I. 
ZŠ Holešov za účasti jedenácti dívčích a chlapeckých družstev z celé republiky. Chlapci 
soutěžili na 4,5 metrů dlouhém laně a dívky na stejně dlouhé tyči. V dvoudenním klání se 
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nakonec nejlépe umístili mezi dívkami studentky z Gymnázia Šumperk, na druhém místě se 
umístila domácí děvčata z policejní školy. Mezi jednotlivci byla z místních reprezentantů 
nejlepší na druhém místě Soňa Bajerová z VPŠ a SPŠ MV Holešov.         
Celkové pořadí družstev dívky:  
1. Gymnázium Šumperk, 2. VPŠ a SPŠ Holešov, 3. Gymnázium Frýdek Místek, …na 9. místě 
se mimo soutěž umístilo družstvo hostující 1. Základní školy.  
Celkové pořadí družstev hoši: 

1. SŠ polytechnická Brno, 2. SPŠ a VOŠ Příbram, 3. Gymnázium F. – Místek,… 6. VPŠ a 
SPŠ MV Holešov. 
Mezi jednotlivci byli vedle Soni Bajerové nejlepší z domácích ještě Lucie Svačinová 
z policejní školy na 8. místě a ze stejné školy je i Pavel Černoch, který se rovněž umístil na 
osmém místě.  O bezproblémovou organizaci se postaral tým pořadatelů v čele s Danem 
Kolářem z policejní školy. Ceny vítězům pak předávali zástupce ředitele policejní školy 
Andrej Rohál a jeho kolegyně Svatava Ságnerová.   
 
Pohár získali mladší žáci Holešova 
Dramatický fotbalový zážitek jak se patří přinesl finalový zápas fotbalového turnaje mladších 
žáků o pohár starosty města mezi mužstvy SK Hanácká Slavie Kroměříž a SFK ELKO 
Holešov.  Nechyběly šance na obou stranách ani dramatický závěr zápasu, který však neurčil 
vítěze turnaje. Vyvrcholením se proto staly pokutové kopy. To vše bylo okořeněno trochou 
emocí ze strany kroměřížského mužstva, které bylo nakonec v utkání méně šťastné.  
Dvoudenní turnaj osmi moravských mužstev se uskutečnil 12. a 13. května na Střelnici. Vedle 
Holešova a Zlínského kraje byly hlavními sponzory také holešovská společnost ELKO a 
rovněž fotbalista Zdeněk Grygera. Ten kromě jiného věnoval do turnaje fotbalové míče 
s nimiž se hrává Liga mistrů.     
 
Cyklomaraton Drásal  
Biker týmu Cyklotrenink.com Jan Hruška zajel trať závodu Česká spořitelna Bikemaraton 
Drásal 2009 tak rychle, že v cíli zaskočil prakticky každého. Pomyslnou cílovou páskou 
v parku holešovského zámku projel bez povšimnutí většiny diváků,  přítomných novinářů i 
komentátora závodu, kteří si ho všimli až několik vteřin po dojetí.  Novinářská obec dokonce 
následně zorganizovala opakovaný dojezd vítěze, aby mohli kameramani a fotografové 
zachytit Hruškův průjezd cílovou rovinkou. Čtyřiatřicetiletý bývalý úspěšný „silničář“ a 
kromě jiného účastník Giro d'Italia a dalších slavných závodů byl na drásalovské trati 
nováčkem. Přesto projel 120 kilometrů napříč Hostýnskými vrchy za 4 hodiny 51 minut a 40 
vteřin. Rekord trati Ondřeje Fojtíka byl 4 hodiny, 59 minut a 24 vteřin. V čele závodu jel 
původně s několikaminutovým náskokem Jan Jobánek, který měl však zhruba deset 
kilometrů před cílem defekt a do cíle nakonec dojel pouze po ráfku až na šestém místě. Na 
druhém místě skončil Ondřej Fojtík v čase 4:53:17 a třetí dojel rovněž známý „Drásalovec“ 
Svatopluk Janečka (4:53:19). Pětapadesátikilometrovou trať ujel nejrychleji Pavel Boudný 
v čase 02:08:02.2. Z holešovských závodníků se umístil nejlépe podobně jako vloni Radoslav 
Šíbl jezdící za klub Bikezone.cz - MRX v v čase 05:10:29.3. Hlavního závodu se zúčastnilo 
zhruba 1200 bikerů, na start dětských závodů pak nastoupilo asi 230 cyklistů. Účastnický 
rekord z roku 2008 byl překonán asi o 5%.  
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Pohár starosty opět získali sportovci z 1. Základní školy 
Již tradiční předvánoční turnaj O pohár starosty města se v roce 2009 konal pod taktovkou  2. 
Základní školy v Holešově v pátek 27. listopadu. Jako obvykle se jej účastnila družstva ze 
všech holešovských základních škol a Gymnázia Ladislava Jaroše. Týmy se utkaly v sálové 
kopané v kategorii chlapců a dívek, ve florbale a plavání. Jednotlivé disciplíny se konaly ve 
sportovních  halách 1. ZŠ a gymnázia, v tělocvičně 3. ZŠ a na plaveckém bazénu ve 
Sportcentru.  Putovní pohár získali po třetí po sobě sportovci z 1. ZŠ, takže podle pravidel se 
pohár stal majetkem školy. Žáci z této školy vyhráli tři ze čtyř disciplin. Pouze v plavání 
skončili na posledním místě.  Celkové výsledky: 1. místo – 1. ZŠ Holešov, 2. místo – 3. ZŠ 
Holešov,  3. místo – 2. ZŠ Holešov , 4. místo – Gymnázium L. Jaroše. 
 
Maďaři v Holešově zvedali nad hlavu dva metráky 
V nově zrekonstruované tělocvičně policejní školy v Holešově se v sobotu 7. listopadu 
uskutečnil 15. ročník Velké ceny Holešova v nadhozu a 13. mezinárodní mistrovství Moravy 
v nadhozu. Soutěž, kterou pořádaly společně oddíly SKP Holešov a TJ Holešov, ozdobily 
velmi dobré výsledky zejména maďarských reprezentantů, kteří obsadili první tři místa. 
Z holešovských vzpěračů byl nejlepší Radovan Klabal, který se umístil na 12. místě. Mezi 
juniory do 18 let pak zabodoval domácí Petr Navrátil. Výkonem 110 kilogramů svou 
kategorii vyhrál.  
Podle předsedy pořádajícího oddílu Dana Koláře šlo o jednu z nejkvalitnějších soutěží ve 
vzpírání v rámci České republiky za posledních několik let. Jak uvedl, je u nás stále svátkem 
vidět zvednout 200 kilogramů. V Holešově to dokázali hned tři borci a čtvrtý se o to 
pokoušel. Samotný Dan Kolář dostal nad hlavu 120 kilogramů, což stačilo na 22. místo.   
 
Squashový turnaj 
V sobotu 5. 12. se v holešovském sport centru uskutečnil turnaj nejlepších squashových hráčů 
Kroměřížska. Sešlo se zde 14 hráčů z Bystřice pod Hostýnem, Holešova a Kroměříže. 
Účastníci byli rozlosováni do dvou skupin, ve kterých se odehrálo šest zápasů každý s 
každým. Čtyři nejlepší z každé skupiny postoupili do čtvrtfinále, kde se hrálo vyřazovacím 
způsobem. Mezi nejlepší ze skupiny „a“ postoupili Karol, Hrabal, Vašut a Mucha, ze 
skupiny „b“ Hlobil, Roubalík, Prát a Vítamvás. V semifinále pak na sebe narazili holešovští 
hráči Vašut a Karol. Po krásném zápase do finále postoupil Vašut. Na druhém kurtu bojovali 
o finále Hlobil a Hrabal. Prvně jmenovaný nakonec získal postup. Poražení semifinalisté si to 
rozdali o třetí příčku, kdy Hrabal porazil Karola a třetí místo putovalo do Kroměříže. Finále si 
tak zahráli domácí hráči Vašut a Hlobil. Po dramatickém squashovém zápase se z vítězství 
11-10, 9-11 a 11-6 mohl radovat Roman Vašut. 
 
 
 
 
 
 
 



111 

Sportovní oddíly 
 
Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení 
Předsedou jednoty je Milan Hudec a tvoří ji celkem 6 oddílů. K 31. 12. 2009 měla celkem 
747 členů, z toho bylo dospělých 643 (mužů 344, žen 299) a mládeže 104 (dorostenců 55, 
dorostenek 10, žáků 29 a žaček 10). Za rok 2009 tedy celkových členů jen nepatrně přibylo 
(2), členů mládeže však celkem ubylo 17. Žáků a žaček ubylo dokonce 24. 
1) Oddíl házené – předseda Libor Krejčí. Mistrovská utkání i tréninky probíhají ve 
sportovní hale u 1. Základní školy. K 31. 12. 2009 měl celkem 170 členů, z toho bylo 
dospělých 122 (mužů 121, žen 1) a mládeže 48 (dorostenců 37, dorostenek 1 a žáků 10). 
Celkové počty zhruba stejné, dokonce mírný nárůst (4), ale úbytek 17 žáků.  
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
Muži – 2. liga ( . místo z 12 účastníků) 
Mrzí existence jediného družstva tohoto oddílu v dlouhodobých soutěžích, protože ještě 
v nedávné době měl oddíl družstev mnohem víc. Ještě v sezoně 2006/07 hráli dlouhodobé 
soutěže i starší žáci a mladší žáci, v sezoně 2003/04 dokonce pět družstev – vedle starších a 
mladších žáků to byli i dorostenci a minižáci. 
Oslavy 90. výročí vzniku házené v Holešově  
Na konec května roku 2009 připravil výbor oddílu TJ Holešov oslavy 90. výročí založení 
házené v Holešově.  Při této příležitosti zveřejnili členové výboru v Holešovsku seriál, který 
historii tohoto sportu ve městě připomněl. Počátek historie házené v Holešově se datuje do 
roku 1919, kdy se na holešovském gymnáziu začala poprvé hrát házená.  Hned v následujícím 
roce vzniká celá řada oddílů,  které  až  do roku 1938 vesměs pravidelně trénují a zúčastňují 
se přátelských i turnajových utkání v okolí. 
V roce 1939 vstupují do pravidelných soutěží Hanácké župy dvě holešovská družstva – Sokol 
a Orel. Na jaře roku 1941 je zakázána činnost Sokola, a tak přešli sokolští házenkáři do 
družstva SK Holešov, jehož odbor házené již tři roky nevyvíjel činnost. Do SK Holešov pak 
přešli i nejlepší hráči Orla, když i této organizaci byla krátce nato rovněž zastavena činnost. 
Sezonu 1941 zakončilo družstvo SK Holešov vítězstvím v kvalifikačním turnaji, ve kterém se 
bojovalo o postup do Hanácké župy házené. V župní soutěži 1942 obsadilo po velmi dobrých 
výkonech druhé místo. Další sezona, zahájená téhož roku na podzim, byla začátkem 
nejslavnějšího údobí holešovské házené. SK Holešov absolvoval podzimní část i následující 
jarní kolo 1943 bez porážky, se ztrátou pouhých dvou bodů (2 remízy), a stal se tak vítězem 
Hanácké župy. Následný kvalifikační turnaj o postup do moravské ligy vyhrál SK Holešov 
bez porážky se skórem 58:31.  
V následující sezóně SK Holešov v moravské lize vítězí a o titul mistra republiky celek 
bojoval ve dvou utkáních s Ikarem Kukleny. První utkání na domácí půdě vyhráli Holešovští 
13 : 8 a po prohře v Kuklenách v poměru 10 : 12 získali první titul mistr Čech a Moravy pro 
rok 1944. Tento úspěch dokázali holešovští házenkáři zopakovat i po válce v roce 1946. 
Všichni mistři republiky získali právo nosit lvíčka na prsou. Až do roku 1956 hráli házenkáři 
Holešova první celostátní ligu nepřetržitě.  Po sestupu do druhé ligy se jim podařilo do dvou 
let zavítat opět mezi elitu. Návrat do elitní soutěže byl excelentní a  v  roce 1959 se celku 
podařilo získat opět titul mistra ČSR.  O zisk titulu se zasloužili: Karel Kotouček, JUDr. 
Lubomír Bartošek, Ing. Jan Uličný, Zdeněk Bobalík, Rudolf Osoba, Miroslav Truhlář, 
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Zdeněk Šamánek, Rudolf Vaculík, Vilém Vyňuchal, Lubomír Tesař, Jaroslav Kubíček a 
Jaromír Bobalík. 
Ještě v letech 1960-62 se hrála v Holešově prvoligová házená v dnešním názvosloví česká. 
Umístění celku v první lize ČR : 1961 – 3. místo, 1962 – 5. místo, 1963 – 10. místo a 
následoval sestup z nejvyšší soutěže. Končí poslední mistři republiky Kotouček a Šamánek, 
výbor oddílu se rozhodl ukončit éru národní házené a přejít na házenou mezinárodní. Po 
složitých jednáních byl Holešov zařazen do druhé ligy. Ve druhé lize ČSR se však příliš 
nevedlo a tak přišla léta hubenější, v letech 1963 - 1979 divize a krajský přebor. Celek mužů 
byl v tomto období sestaven převážně z domácích odchovanců a posílen pouze částečně o 
hráče z tehdejšího Gottwaldova. Velmi zajímavá však byla společná derby utkání se 
sousedním celkem z Bystřice pod Hostýnem. Současnost (rok 2009) v porovnání s bohatou 
historií házené v Holešově vůbec lichotivá není.  Jediným celkem oddílu je pouze družstvo 
mužů, které již několik let startuje se střídavými úspěchy ve druhé lize – skupina severní 
Morava. Obvyklým i současným umístěním je střed tabulky. Kádr celku je tvořen domácími 
odchovanci a doplněn hráči ze Zlína a Zubří. Dá se říci, že soutěž, ve které celek startuje, je v 
současnosti optimální a odpovídající podmínkám a možnostem, které oddíl po stránce 
finanční i personální má.  Alarmující však je výrazný nezájem všech bývalých házenkářů i 
příznivců házené. Úspěšný není ani nejjednodušší model, kdy otec dovede svého syna k 
házené a vedení mládežnického celku vede současně s výchovou svého syna. Po odchodu 
trenérů Zdeňka Ehrlicha, Zdeňka Barboříka, Jiřího Barboříka, Jiřího Vychodila a 
dalších oddíl nenašel patřičnou trenérskou náhradu pro přípravu mladých házenkářů. 
Výsledkem toho je alarmující stav, že oddíl v současné době nemá žádný mládežnický celek! 
Několik hráčů sice pod vedením trenéra Vladimíra Běčáka hostuje v žákovském celku 
Bystřice p. H., ale to je žalostně málo. Výbor oddílu svou aktivní prací zajišťuje organizaci 
soutěže, mistrovská utkání, hráče na doplnění celku a zároveň zajišťuje finanční prostředky na 
chod oddílu. Oddíl má několik finančních jistot, protože ve svých prostorách provozuje v 
pronájmu restauraci a ubytovnu, což společně s každoročním pořádáním plesu sportovců, 
přináší oddílu klidnou finanční jistotu.  Významný podíl na činnosti a chodu oddílu má mimo 
všech členů výboru oddílu zejména jeho dlouholetý člen a místopředseda Jan Flora.  
 
2) Oddíl stolního tenisu – mistrovská utkání i tréninky probíhají v herně stolního tenisu u 
kina Svět. K 31. 12. 2009 měl celkem 53 členů, z toho bylo dospělých 52 (mužů 45, žen 7) a 
mládeže 1 (dorostenců 1). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
Muži "A" - Krajská soutěž I. třídy (10. místo z 12 účastníků) 
Muži "B" - Okresní přebor I. třídy (6. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" - Okresní přebor II. třídy (1. místo z 8 účastníků – možný postup) 
Velkým úspěchem je udržení „A“ družstva v krajské soutěži I. třídy po loňském postupu do 
této soutěže. Družstvo „C“ sice jednoznačným způsobem vyhrálo OP II, a získalo tím 
možnost postupu do OP I, ale vzhledem k úbytku aktivních hráčů muselo pro příští sezonu 
2009/10 družstvo „C“ zcela zrušit.   
3) Oddíl odbíjené – mistrovská utkání i tréninky probíhají v tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2009 měl celkem 70 členů, z toho bylo dospělých 66 (mužů 3, žen 63) a mládeže 4 
(dorostenky 4). 
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Konečné výsledky družstva v sezóně 2008/09: 
Ženy – Krajský přebor (9. místo z 12 účastníků) 
Dlouhodobě podobné výsledky – spodní místa krajského přeboru.  
4) Oddíl vzpírání 
K 31. 12. 2009 měl celkem 51 členů, z toho bylo dospělých 43 (mužů 37, žen 6) a mládeže 8 
(dorostenců 4, žáků 4). 
5) Oddíl česká asociace sport pro všechny 
K 31. 12. 2009 měl celkem 263 členů, z toho bylo dospělých 257 (mužů 89, žen 168) a 
mládeže 6 (dorostenek 5 a žaček 1). 
6) Oddíl plavání 
K 31. 12. 2009 měl celkem 59 členů, z toho bylo dospělých 28 (mužů 14, žen 14) a mládeže 
31 (dorostenců 11, dorostenek 0, žáků 12 a žaček 8). 
 
Sportovní klub policie Holešov 
Předsedou SKP Holešov je JUDr. Vlastislav Pacík a skládá se z 9 oddílů. K 31. 12. 2009 
měl celkem 314 členů, z toho bylo dospělých 260 (mužů 199, žen 61) a mládeže 54 
(dorostenců 15, dorostenek 9, žáků 19 a žaček 11). 
1) Judo – předseda Ing. Ludvík Urban  
K 31. 12. 2009 měl celkem 30 členů, z toho bylo dospělých 6 (mužů 5, žen 1) a mládeže 24 
(dorostenců 3, dorostenek 4, žáků 13 a žačky 4).  
2) Lyžování – předseda Mgr. Pavel Kubíček 
K 31. 12. 2009 měl celkem 18 členů, z toho bylo dospělých 17 (mužů 17) a mládeže 1 
(dorostenec 1). 
3) Tenis – předseda Ing. Miroslav Páleník 
K 31. 12. 2009 měl celkem 23 členů, z toho bylo dospělých 14 (mužů 14) a mládeže 9 
(dorostenek 1, žáků 1 a žačky 7).  
4) Volejbal – předseda Mgr. Antonín Nášel 
K 31. 12. 2009 měl celkem 57 členů, z toho bylo dospělých 52 (mužů 52) a mládeže 5 
(dorostenců 5).  
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
Muži "A" – II. liga 7. místo z 10 účastníků 
Junioři – Zlínský krajský přebor (5. z 5 účastníků)  
Zásadní změny v holešovském volejbalu 
Holešovským volejbalem provál v roce 2009 vítr změn - dlouhodobý trenér a předseda oddílu 
Ivo Janečka ukončil aktivní působení v těchto funkcích. Za dobu svého působení v roli 
trenéra „vytáhl“ holešovský volejbal na velmi vysokou úroveň, do II. Národní ligy. Nově 
zvolený výkonný výbor se rozhodl pro mnoho změn. Jednou z prvních změn, které nastaly, je 
vznik nového družstva. Z hráčů, kteří neměli příležitost hrát v „A“družstvu a navštěvovali 
pravidelně tréninky, vzniklo družstvo „B“, které bude v následující sezóně hrát Krajský 
přebor Zlínského kraje ve stávající tělocvičně Vyšší a Střední policejní školy. 
Další změnou chce nový výkonný výbor zareagovat na stále menšící se počet diváků a 
přiblížit volejbal, jako krásnou kolektivní míčovou hru, holešovskému a okolnímu povědomí. 
Volejbalisté od této sezóny využijí zázemí sportovní haly Gymnázia Ladislava Jaroše v 
Holešově. Tato sportovní hala bude polohou v centru města lépe přístupná pro diváky a 
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samotnou hru nebude omezovat příliš nízký strop (nacházející se právě v tělocvičně policejní 
školy, doposud zázemí holešovských volejbalistů), na který volejbalisté vždy dostávali od 
Českého volejbalového svazu výjimku. 
V hráčském kádru také nastaly změny. Několik hráčů základní sestavy se rozhodlo ukončit 
hráčské působení v „A“družstvu, hrající už šestou sezónu II. Národní ligu. Vedlo je k tomu 
několik důvodů – zdravotní stav, nespokojenost s hrou družstva, vzájemné vztahy v družstvu. 
Výše zmíněné hráčské změny v „A“družstvu po odchodu několika hráčů základní sestavy 
(Igor Hybner, Kamil Janečka, Jiří Karabec) znamenaly úkol doplnit hráče na následující 
sezónu. Po dlouhých jednáních se podařilo tento stav vyřešit. Po ukončení juniorského věku 
se vrací mladý a nadějný blokař Michal Koláček, který čerpal zkušenosti v Extralize juniorů 
za VSC Zlín. S sebou přivedl ve stejné situaci mladého nahrávače Tomáše Nesrstu (Extraliga 
juniorů Zlín) z Bojkovic, momentálně studenta brněnské fakulty. Dále se kádr „A“družstva 
rozrostl o hostující hráče z Přerova – Radka Matelu a Viléma Rašku (oba Sokol Bučovice). 
Paradoxem zůstává, že pouze několik hráčů je z Holešova a blízkého okolí, zbytek tvoří 
dojíždějící hráči. O to víc udivuje fakt, že řada holešovských odchovanců, kteří mají potenciál 
hrát vyšší soutěž, hrát odmítá a dali přednost Krajskému přeboru. Do všech okolností se v 
rozhodování nového VV, zda přihlásit či nepřihlásit následující sezónu, neblaze projevila 
finanční krize. Celkový rozpočet oddílu musel být stažen na minimum a část nákladů si budou 
muset hráči hradit sami ze svého. Do toho také zřejmě promluvila atraktivita tohoto sportu. 
Volejbalové nadšení nakonec zvítězilo a v následující sezóně diváci budou mít možnost 
podívat se na holešovský mužský volejbal v podání II. Národní ligy, Krajského přeboru a 
juniorského Krajského přeboru. Domácí zápasy se hrají vždy o sobotách v uvedených 
sportovních halách. Zahájení prvních zápasů je pravidelně v 10 hodin (mimořádně v 9 hodin), 
druhé odvetné zápasy začínají ve 13 hodin. 
5) Vzpírání – předseda Mgr. Pavel Válek 
K 31. 12. 2009 měl celkem 16 členů, z toho bylo dospělých 9 (mužů 8, žen 1) a mládeže 7 
(dorostenců 2, dorostenek 1 a žáků 4). 
6) Rekreační sport – předseda Miroslav Odstrčil 
K 31. 12. 2009 měl celkem 83 členů, z toho bylo dospělých 80 (mužů 36, žen 44) a mládeže 3 
(dorostenců 2, dorostenek 0 a žáků 1). Zabývá se především turistikou. 
7) Střelectví – předseda Mgr. Karel Kratochvíl 
K 31. 12. 2009 měl celkem 26 členů, z toho bylo dospělých 26 (mužů 26). 
8) Nohejbal – předseda Mgr. Karel Pospíšilík 
K 31. 12. 2009 měl celkem 15 členů, z toho bylo dospělých 15 (mužů 15) a mládeže 0. 
účast – Krajský přebor Zlínského kraje – muži, 2009 – 6. místo ze 7, turnaje. 
9) Aikido – předseda Radek Spáčil 
K 31. 12. 2009 měl celkem 30 členů, z toho bylo dospělých 27 (mužů 20, žen 7) a mládeže 3 
(dorostenců 2, dorostenek 1). 
Zrušené oddíly: 
1) Atletika – předseda i trenér je Mgr. Svatava Ságnerová. 
K 31. 12. 2009 měl celkem 16 členů, z toho bylo dospělých 14 (mužů 6, žen 8) a mládeže 2 
(dorostenek 2). Tento oddíl ukončil k 31. 12. 2009 svou činnost z důvodu odchodu trenérky a 
předsedkyně oddílu. 
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2) Kulturistika –  předseda i trenér od roku 1992 JUDr. Antonín Krulikovský, na činnosti 
se dále podílí  Ing. Vladimír Žalčík a Bc. Iva Malá. 
 
SFK ELKO Holešov, o. s. 
Předsedou je Ing. Petr Labancz. 
K 31. 12. 2009 měl celkem 323 členů, z toho bylo dospělých 287 (mužů 283, žen 4) a 
mládeže 36 (dorostenců 33, žáků 3). Celkový počet členů stejný, ale úbytek mládeže o 13. 
Mistrovská utkání i tréninky probíhají na fotbalových hřištích na Střelnici a ve Všetulích. 
Dále užívá areál stadionu Míru. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
Muži "A" - Krajský přebor (10. místo z 16 účastníků) 
Muži "B" – Krajská soutěž I. B třídy (4. místo z 14 účastníků) 
Starší dorost - Krajský přebor (11. místo z 14 účastníků) 
Mladší dorost – Krajský přebor (8. místo ze 14 účastníků) 
Starší žáci – Krajská soutěž (3. místo ze 12 účastníků) 
Mladší žáci – Krajská soutěž (1. místo ze 12 účastníků) 
Starší přípravka – Krajská soutěž (5. místo z 8 účastníků) 
Mladší přípravka – Krajská soutěž (4. místo z 8 účastníků) 
Příjemná je stálá účast šesti mládežnických družstev v dlouhodobých soutěžích. 
 
Dívčí fotbalový klub Holešov (DFK Holešov) 
Předsedkyně klubu je Ing. Jana Doleželová. Trenérka Mgr. Svatava Ságnerová.  
K 31. 12. 2009 měl celkem 162 členů, z toho bylo dospělých 100 (mužů 18, žen 82) a 
mládeže 62 (dorostenek 43, žáků 4 a žaček 15). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
Ženy - Moravskoslezská divize žen (1. místo - postup zpět do moravskoslezské ligy žen) 
Žačky - Okresní přebor mladších žáků  
Čtvrtou sezonu hrají žačky úspěšně okresní přebor mladších žáků. Zúčastní se mnoha turnajů 
v celé republice i v zahraničí. Ženy po loňském sestupu do moravskoslezské divize žen, opět 
postoupily do druhé nejvyšší soutěže žen v České republice, a to moravskoslezské ligy žen. 
 
Fotbalový klub Holešovské holky 
K 31. 12. 2009 měl celkem 42 členů, z toho bylo dospělých 34 (mužů 8, žen 26) a mládeže 8 
(dorostenek 7, žačky 1). Předsedou klubu je Jan Bukovjan.  
Konečné výsledky družstva v sezoně 2008/09: 
Ženy – Moravskoslezská liga žen (8. z 12. účastníků).  
Florbalový klub Holešov, o. s. (FBC Holešov) 
Předsedou klubu se stal na následující tři roky rozhodnutím valné hromady dne 10. 9. 2009 
Petr Šíma (Fryšták) do té doby byl jednatelem. Novým jednatelem klubu Ing. Jan Vysloužil 
(Hulín). Mistrovská utkání a tréninky probíhají ve sportovní hale u 1. Základní školy a v 
tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2009 měl celkem 334 členů, z toho bylo dospělých 251 (mužů 191, žen 60) a 
mládeže 83 (dorostenců 33, žáků 47 a žačka 3). Příjemný je celkový nárůst mládeže o 13, a 
především žáků a žaček dokonce o 18! 
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Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
3. liga mužů – (3. místo ze 13 účastníků) 

2. liga juniorů – (5. místo z 11 účastníků) 

2. liga dorostenců – (1. místo ze 7 účastníků – postup do 1. ligy) 

Jihomoravský přebor starších žáků - 3. místo (z 8) 

Zlínská liga mladších žáků - 3. místo (ze 7) 

Úspěchy této sezóny jsou udržení v 2. celostátní lize juniorů, ve které působili teprve druhý 
rok. Počet družstev zůstal stejný jako v předcházející sezoně – tedy 5, z toho mládež 4, což je 
velice dobré. Pro srovnání lze uvést, že ještě v předchozích 4 sezonách měl florbalový klub 
družstva 4 a před tím tři. V roce 2009 vstoupil do sezony 2009/2010 dokonce se 7družstvy! 
Přibylo družstvo mužů „B“ a nejmladší budou hrát ve Zlínské lize elévů. 

 
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. 2009 měl celkem 80 členů, z toho bylo dospělých 62 (mužů 29, žen 33) a mládeže 
18 (dorostenců 5, dorostenek 1, žáků 12). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
Smíšené družstvo „A“ – I. liga Morava (2. místo z 6 účastníků) 
Smíšené družstvo „B“ -  II. liga Morava – jih (6. 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 (2. místo ze 2 účastníků) 
Družstvo žáků – I. liga Morava (2. místo z 2 účastníků – postup do Mistrovství ČR, kde 3. 
místo, tedy bronzová medaile!) 
Družstvo žen – I. liga Morava (1. místo z 4 účastníků – postup do Mistrovství ČR, kde 2. 
místo, tedy stříbrná medaile!) 
Mezi úspěchy určitě patří bronzová medaile žáků z Mistrovství ČR a stříbrná medaile žen 
z Mistrovství ČR. Dále 1. místo družstva žáků v českém poháru družstev. Celkový počet 
družstev v dlouhodobých soutěžích zůstal stejný. Z úspěchu jednotlivců: Jana Nakládalová 1. 
místo ve světovém žebříčku juniorek, 10. místo na ME juniorů v kategorii juniorek a na 
mistrovství ČR 1. místo v kategorii juniorek. 
V rámci každoročně pořádané ankety Týdeníku Kroměřížska o nejlepší sportovce v rámci 
okresu Kroměříž - Sportovec roku 2008 byl mezi nejlepšími nominovanými kolektivy i oddíl 
minigolfu MGC Holešov. Sedmiletá mravenčí práce prezidenta klubu Radka Doležela byla 
pak oceněna v sobotu 7.3. 2009 v Kroměříži, kdy na Plese sportovců byl kolektiv jeho 
svěřenců vyhodnocen za svou sportovní činnost a dosažené sportovní výsledky na 3. místě.  
 
Tenisový klub Holešov 
Předsedou klubu je PaedDr. Zdeněk Janalík. Mistrovská utkání a tréninky probíhají na 
tenisovém areálu na Střelnici.  
K 31. 12. 2009 měl celkem 189 členů, z toho bylo dospělých 158 (mužů 106, žen 52) a 
mládeže 31 (dorostenců 9, dorostenek 6, žáků 9 a žaček 7). 
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Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009: 
Dospělí: jihomoravská oblast IV. třída - 4. místo z 8 účastníků 
Dorost: jihomoravská oblast III. třída – 4. místo ze 7 účastníků 
Starší žactvo: jihomoravská oblast III. třída - 2. místo z 6 účastníků 
Za úspěch lze považovat dvě mládežnická družstva, tedy stejně jako v roce 2008. Dva roky 
předtím (2007 a 2006) družstvo dorostu totiž nehrálo.  
 
Šachový klub Holešov (Šachový oddíl při MKS Holešov) 
Sportoviště: budova bývalé DUHY, Školní 1582. Novou předsedkyní byla na valné hromadě 
konané dne 18. 7. 2009 zvolena Mgr. Irena Seifertová, starý předseda Pavel Petržela podal 
totiž na své místo rezignaci. 
K 31. 12. 2009 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 28 (mužů 28). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
Muži "A" - II. liga (4. místo z 12 účastníků)  
Muži "B" - Krajský přebor (7. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" – Regionální přebor I. třídy (9. místo z 12 účastníků) 
Muži "D" – Regionální přebor II. třídy (3. místo z 9 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. 2009 měl celkem 59 členů, z toho bylo dospělých 40 (mužů 33, žen 7) a mládeže 19 
(dorostenců 5, dorostenek 1, žáků 8 a žaček 5). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
Muži „A“ – 3. liga (8. místo z 12 účastníků) 
Muži „B“ - Okresní přebor II. třídy (8. místo z 8 účastníků) 
Úspěchem této sezóny je udržení mužů ve 3. lize po loňském postupu z divize.  
 
KST Količín (Klub stolního tenisu Količín) 
Jednatelkou klubu je Alena Švendová. Sportoviště: sál hostince U Tří lip v Količíně. 
K 31. 12. 2009 měl celkem 15 členů, z toho bylo dospělých 15 (mužů 13, žen 2). 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2008/09: 
Muži - Okresní přebor I. třídy (7. místo z 12 účastníků) 
Velký úbytek členů z 30 na 15.                   
 
Janiš Motorsport 
Svou „dobrou“ sezónu prožil v roce  2009 jezdec týmu Janiš Motorsport Josef Janiš. Dobrou 
proto, že v celkovém pořadí Mezinárodního Mistrovství Moravy ve třídě Elite na stroji Honda 
CRF 250 získal bronzovou příčku. Navíc se jezdci vyhýbala vážnější zranění. V desetidílném 
šampionátu v silné konkurenci museli hájit své postavení do posledního závodu, který 
úspěšně zvládli. A to vše za podpory partnerů teamu. Nejmladší člen teamu Lukáš Janiš (7 
let) pilně trénoval a absolvoval volné závody, aby v sezóně 2010 mohl naplno nastoupit do 
velkých závodů seriálu Vysočina a Morava Cup ve třídě MX50.  



118 

 
 
            
                                          
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I v roce 2009 začala Tříkrálová sbírka na městském úřadu. 
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X. Zdravotnictví a sociální oblast 
 
Relativně úplný přehled lékařů a lékařských zařízení v Holešově jsou zveřejněny v kronikách 
Holešova za rok 2007 a 2008.  

 
Preventivní vyšetření prsů na holešovské poliklinice 
Mamografické pracoviště v Kroměříži obdrželo v roce 2009 opět sponzorský dar od firmy 
Avon,  který je určen pro  preventivní vyšetření prsou u žen, které dle vyhlášky nemají nárok 
na bezplatné vyšetření. Jde zejména o ženy mladšího věku – přibližně 25 až 45 let – kdy se 
provádí ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukové preventivní vyšetření prsů bylo možné provést i 
v Holešově na rtg oddělení polikliniky. Vzhledem ke sponzorskému zajištění bylo toto 
vyšetření bezplatné. 
 
Strážník daroval kostní dřeň a pomohl dívce z Francie 
Holešovský občan a strážník Městské policie Holešov Erik Fišer obdržel řadu ocenění za 
dárcovství kostní dřeně. Poděkování za kus osobní statečnosti převzal nejen od představitelů 
Holešova, ale i Zlínského kraje. Z rukou starosty Zdeňka Janalíka obdržel Pamětní list 
v deskách, hejtman Stanislav Mišák mu a dalším čtyřem dárcům v rámci kraje předal 
pamětní medaili Zlínského kraje. Jejich čin vyzvedla osobním blahopřáním i manželka 
prezidenta republiky Livie Klausová. 
Erik Fišer byl v registru několik let než byl vybrán jako vhodný dárce. Pouze tuší komu svým 
činem pomohl a nejspíše zachránil život. Vztah dárce a příjemce musí zůstat v anonymitě. 
Pouze ví, že se jednalo o mladou slečnu z Francie. Erik musel dvakrát na předoperační 
vyšetření do Olomouce a jednou do Plzně. Právě v plzeňské fakultní nemocnici samotný 
odběr podstoupil. Dobrovolné dárcovství krvetvorných buněk je nadějí pro všechny nemocné, 
jejichž poslední šancí je transplantace kostní dřeně. V naší zemi onemocní každý rok stovky 
lidí včetně dětí vážnými, život ohrožujícími chorobami jako jsou leukémie, těžké krvetvorné 
útlumy, zhoubné nádory a další vzácnější nemoci krve a obranyschopnosti. Standardní 
léčebné postupy u nich nenabízejí zlepšení stavu, pouze transplantace krvetvorných buněk od 
zdravého dárce dává šanci na úplné uzdravení a návrat do plnohodnotného života.  
 
Dárce krve 
Starosta města Zdeněk Janalík a místostarosta Rudolf Seifert přijali v listopadu Jana Urubu z 
Holešova a předali mu věcný dar a Pamětní list v deskách za osmdesátý bezpříspěvkový dar 
krve. Ocenění vzešlo na podnět Klubu dárců krve Kroměřížska, který jako nezisková 
organizace působí v regionu patnáct let. V návrhu Klubu dárců krve Kroměřížska se píše, že  
Jan Uruba daroval 28. 7. 2009 na oddělení transfuzní služby a hematologie nemocnice 
Kroměříž svou krev již po osmdesáté. 
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Sociální oblast a nezaměstnanost 
 
Centrum pro seniory (CpS), příspěvková organizace (Příční 1475) 
Ředitelka: Mgr. Ivana Bozděchová   
Centrum pro seniory oslavilo třicet let svého trvání 
Třicáté výročí otevření budovy domova důchodců v Holešově si připomněli v úterý 8. září 
klienti Centra pro seniory (CpS) společně s jeho pracovníky a dalšími pozvanými hosty. Při 
této příležitosti převzala ředitelka zařízení Ivana Bozděchová klíče od osobního automobilu 
Renault Kangoo, které jim v rámci tak zvaného projektu sociálního vozu předal zástupce  
poděbradské reklamní společnosti Kompakt Rudolf Adam. V rámci zkvalitňování práce 
v oblasti sociálních služeb přešli v centru na individuální péči o klienta. Součástí těchto 
služeb jsou i různé individuální požadavky na poskytnutí specifické péče. V poslední době se 
objevovali různé požadavky na služby spojené s dovozem i odvozem klientů například do 
solné jeskyně v Bystřici či na hřbitov a podobně. Proto byli v centru rádi, když zástupci firmy 
nabídli tento projekt. Uvítali ho zejména z toho důvodu, že to zařízení nic nestálo. Součástí 
malé oslavy výročí byl i den otevřených dveří, koncert zpěvačky Kateřiny Hájkové a výstava 
obrazů křížové cesty Miriam Johanky Štivarové, která ozdobila kapli v Centru pro seniory.  
Tato kaple pak byla vysvěcena poslední adventní neděli. 
Budova domova důchodců v Holešově byla postavena před třiceti lety a její architektura byla 
poplatná té době. Nicméně fakt, že zde už tenkrát obyvatelé bydleli ve dvoulůžkových 
pokojích, byl na tu dobu nevídaný. V průběhu let objekt prošel řadou úprav, z nichž 
nejviditelnější je nová střecha. V poslední době byla vyměněna okna, vybudován a v roce 
2009 zprovozněn nový výtah, důležitým pokrokem bylo zavedení dorozumívacího zařízení 
mezi klienty a sestrami. Kapacita domova byla v roce 2009 178 míst a poskytuje služby nejen 
místním občanům, ale také obyvatelům z Bystřicka a Hulínska.  
Osobám pečujícím o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí z 
Holešova nebo blízkého okolí nabízelo Centrum pro seniory i v roce 2009 možnost využít 
služeb kvalifikovaného personálu v tomto zařízení a odpočinout si od každodenních starostí. 
Tzv. odlehčovací služby jsou krátkodobé pobyty od 2 dnů do cca 1 měsíce, kde je seniorům 
zabezpečeno ubytování, stravování, potřebná obslužná a zdravotní péče a dle možností a 
zájmu různé aktivizační nebo volnočasové aktivity. 
 
 
Charita Holešov 
Ředitel: Mgr. Milan Jelínek 
Tříkrálová sbírka 
V sobotu 10. 1. proběhla v Holešově již tradiční sbírka spojená se svátkem Tří králů, v roce 
2009 již podesáté. Avšak svou pouť Holešovem podnikli ještě o den dříve extra tři králové ve 
složení: otec děkan P. František Cinciala, ředitel Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek a 
zaměstnanec Charity František Pirkl. V bryčce tažené koňmi putovali na Městský úřad, 
Finanční úřad, Úřad práce i do firem Jacom, Rapos, Trachea, Jospo, DobeCar, Sfinx a BM 
plus. Navzdory očekávané hospodářské krizi byli všichni oslovení štědří a tak se sešla 
v pokladničce této královské delegace úžasná suma 37 787 Kč. Následující den se na 
základně U sv. Martina shromáždili všichni odvážní a otužilí koledníci s jejich dospělými 
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doprovody. Po nezbytných přípravách, oblékání kostýmů a občerstvení na cestu se všichni 
průvodem přesunuli do kostela, kde jim Otec děkan P. Cinciala udělil požehnání a zároveň 
posvětil křídy, kterými pak koledníci označovali zárubně dveří nápisem K+M+B 2009. 
Pak už nic nebránilo koledníkům, aby se rozeběhli do všech částí města zazpívat koledu a 
poprosit o příspěvek. I přes mrazivé počasí, které tuto sobotu panovalo, se všichni vrátili 
v pořádku zpět, aby si dopřáli zasloužený čaj a něco teplého do žaludku a samozřejmě 
sladkou odměnu jako poděkování za nadšení a nasazení, se kterým se děti i dospělí svých rolí 
zhostili. Do realizace Tříkrálové sbírky se zapojili žáci základních škol a skauti, zaměstnanci 
Charity Holešov, dobrovolníci a také sponzoři - firmy Espreso, Jospo, Sfinx, Wastex a Luko. 
Celkový výtěžek v roce 2009 na Holešovsku předčil výsledek minulý a dosáhl výše 425 473 
Kč. 
Sbírka šatstva 
Ve druhém březnovém týdnu se uskutečnila pod patronátem Charity Holešov sbírka šatstva 
pro Diakonii Broumov, která množstvím nashromážděného materiálu předčila sbírky minulé. 
Pro představu bylo nashromážděno přibližně čtyři sta třicet velkých, tzv. banánových krabic a 
přes sto padesát pytlů nejrůznějšího oblečení, bot, knih, hraček a jiného materiálu. Dárci 
rovněž přispěli finančně na úhradu nákladů spojených s dopravou věcí do Broumova (pro tyto 
účely bylo na účet diakonie odesláno 3 000 Kč). 
Digitální náramek 
Charita Holešov začala v roce 2009 nabízet novou službu pro své klienty, v jejichž 
domácnosti poskytuje ošetřovatelskou nebo pečovatelskou péči. Jedná se o zajištění nového 
rozměru bezpečnosti prostřednictvím inteligentního bezpečnostního náramku na ruku. 
Náramek přibližně velikosti běžných hodinek je určen seniorům, lidem s chronickým 
onemocněním nebo s těžším zdravotním postižením pro komunikaci s jejich příbuznými a 
pečovateli. Jeho základní funkcí je nouzové tlačítko, jehož stiskem je aktivován varovný 
signál pro přivolání pomoci v kritické situaci. Náramek také současně funguje jako 
jednoduchý mobilní telefon, jehož prostřednictvím lze provést hovor až se třemi 
předvolenými čísly. Jednoduchým stisknutím tlačítka tak bude klient moci na hlasitý 
odposlech komunikovat se svou rodinou nebo známými. Náramek navíc dokáže základním 
způsobem ohlídat lidi, kteří mají problém s orientací, když se nelze s dotyčným členem rodiny 
telefonicky spojit, lze jej vystopovat na mapě prostřednictvím služby „Kde je“ operátora T-
Mobile. Náramek je napájen baterií, která se dobíjí obdobně jako mobilní telefon, je velmi 
jednoduchý na obsluhu, tlačítka jsou dostatečně velká a přehledná. Zařízení je plně 
programovatelné a zaměstnanci Charity mohou dálkově nastavit funkce podle přání uživatele. 
Náramek je distribuován v rámci půjčovny zdravotnických pomůcek.  K dispozici byl 
zpočátku zatím pouze 1 náramek (ve výši 200 Kč/měsíc - pronájem zařízení + 240 Kč/měsíc - 
telefonická služba a dispečink). 
 
Konec chráněných dílen 
Ke dni 31. 8. 2009 byla z ekonomických důvodů ukončena činnost chráněných dílen na nám. 
sv. Anny 1027 v Holešově. Stroje či látky, které zbyly z činnosti těchto dílen, Charita 
nabízela k odprodeji zájemcům. 
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Sbírka pro Etiopii 
Již počtvrté se v roce 2009 holešovské náměstí změnilo v kousek Etiopie, již počtvrté měli 
Holešované možnost přispět na stavbu škol v Etiopii. Sbírka Postavme školu v Africe patří i v 
Holešově mezi tradiční říjnové akce, o zájmu svědčí i výtěžek 16 979 Kč. Součástí sbírky je 
každoročně bohatý program na náměstí, promítání a přednášky, nejinak tomu bylo i v roce 
2009. Díky předchozím ročníkům sbírky se postavilo v Etiopii, patřící mezi pět nejchudších 
států světa, už devět škol. Z loňské sbírky se postavily dvě nové školy – celkem přes 1200 
kluků a holek se naučí číst a psát a splní se jim jejich sen - žít alespoň trochu lepší život. 
Negramotnost dosahuje v Etiopii velice vysokého čísla: přes 50% Etiopanů nedokáže napsat 
ani jednu větu. Holešov byl i jedním ze 70 měst, které přispělo na postavení dalších škol. 
Sbírku v úterý 6. října zahájilo v Drive Clubu promítání o již postavených školách. Ve středu 
a ve čtvrtek program pokračoval na náměstí, kde se kolemjdoucí mohli dozvědět bližší 
informace o Etiopii a projektech, které se zde realizují. Pro „dospěláky“ se vařila pravá 
etiopská káva, děti mohly nakreslit svůj obrázek Etiopie nebo složit mapu Afriky. Ve středu 
navečer celý program doplnila přednáška v Městské knihovně o Etiopii - pravlasti kávy. 
Kromě tohoto programu občané mohli po celém městě potkat skauty a skautky s kasičkami. 
Téma letošní sbírky bylo rozšířeno o problematiku vody, protože Etiopii v minulém roce 
postihlo sucho, které trvá až do teď a které s sebou přináší šíření hladu a nemocí. Na 
úspěšném průběhu sbírky se podílelo více než třicet dobrovolníků, a to nejen z řad skautů. 
Dík patří také Městskému úřadu, MKS a Městské knihovně za ochotnou pomoc při organizaci 
sbírky. 
 
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. 
 
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. 
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Nezaměstnanost v roce 2009 
Dopady celosvětových hospodářských problémů se nevyhýbaly ani Holešovsku. Patrné je to 
kromě jiného i na vývoji nezaměstnanosti v roce 2009. Počet lidí bez práce v Holešově se 
v průběhu roku prudce zvyšoval. Zatímco v lednu byla nezaměstnanost 6,8 % a úřad práce 
nabízel 195 volných pracovních míst, v prosinci byla míra nezaměstnanosti 10,5 % a počet 
volných míst se snížil na 86. Pro srovnání - míra nezaměstnanosti v prosinci 2008 byla 5,7 
procent. V lednu 2007 však byla 9 %. 
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První zlatá svatba v nově otevřené sala terreně. 
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XI. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A STATISTIKA 

 
 
 
Statistické údaje v roce 2009 
 
V roce 2009 se v Holešově narodilo 119 dětí, z toho v Holešově 105, v Žopích 5, a v 
Tučapích, Količíně a Dobroticích po třech.  V témže roce zemřelo 120 občanů města, z toho 
107 v Holešově, 6 v Tučapích, 5 v Količíně a po jednom v Dobroticích a Žopích. Nově se 
v Holešově přihlásilo k trvalému pobytu 135 občanů, z toho 125 v Holešově.  
K 1. lednu 2010 žilo v Holešově 11 997 obyvatel, s cizinci dohromady pak 12 072. 
 
V sala terreně přivítali  prvního občánka města 
Po několika slavnostních akcích, kterými byla otevřena rekonstruovaná část holešovského 
zámku, se dočkala své premiéry v novém kabátě také obřadní síň sala terrena. V sobotu 14. 
února 2009 se tady uskutečnilo první vítání občánků a také zlatá svatba. Teprve 
několikatýdenní Marek Krumpolc tady absolvoval společně se svými rodiči a dalšími 
příbuznými hned dvě prvenství. Členky sboru pro občanské záležitosti Eva Mikešová a 
Jindřiška Teplíčková jej přivítali jako prvního holešovského občánka narozeného v tomto 
roce a zároveň jako první dítě slavnostně přivítané do života v opravené obřadní síně. Při této 
příležitosti dítěti i rodičům popřáli do dalšího života hodně úspěchů starosta města Zdeněk 
Janalík a matrikářka Jarmila Medková a předali mu za město dárek.   Následně pak členky 
sboru pro občanské záležitosti přivítali ještě další tři nové občánky. Sobotní program v sala 
terreně uzavřela zlatá svatba Bohumila a Jindřišky Valentových ze Žop. 
Svatby se konaly také v zámecké zahradě a kostele.  
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Štáb České televize natáčel reportáž o osudech ostatků holešovského obra Josefa Drásala. 
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XII. Zajímavosti 
 
Archeologové objevili středověkou osadu 
Archeologové, provádějící záchranný výzkum na staveništi Strategické průmyslové zóny 
Holešov, objevili na přelomu let 2008 a 2009 středověkou osadu, kterou ve 14. století postihla 
přírodní pohroma, zřejmě sesuv půdy v důsledku záplav. Na jejím místě již nebyly zachyceny 
žádné stopy následného mladšího osídlení, obyvatelé se zřejmě mohli přesunout o kus dál – 
do míst, kde se nacházejí Martinice. Kromě toho archeologové zachytili také stopy pravěkého 
osídlení.  
Středověkou osadu objevili archeologové při budování nového koryta říčky Mojeny na 
jihovýchodním okraji budoucí průmyslové zóny. V tomto místě je totiž nyní Mojena vedena 
kvůli bývalému letišti betonovým potrubím. To ale bude odstraněno a místo něho vzniká 
meandrující otevřené koryto. Právě při jeho hloubení archeologové na osadu narazili. „Jsou 
zde známky souvislého osídlení od 8. do 14. století. Celkem se nám podařilo identifikovat a 
nalézt 13 objektů. Dá se ale předpokládat, že další objekty zůstávají skryty mimo trasu 
koryta,“ uvedl Miroslav Šmíd z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Osadu ve 14. 
století postihla katastrofa, její další vývoj se zastavil. „Je zde asi 30 až 40 centimetrů vysoká 
vrstva usazenin. Domnívám se, že jde o sesuv půdy či přemístění masy hlíny v důsledku 
mohutných záplav. Jejich příčinu lze hledat v mýcení lesů během kolonizace ve druhé 
polovině 13. století. To následně vyvolalo erozi půdy,“ vysvětlil Šmíd. Vzhledem k tomu, že 
Martinice jsou od někdejší středověké osady vzdáleny jen několik stovek metrů, lze podle 
archeologů uvažovat i o tom, že se lidé po zániku osady přemístili právě tam. 
 Při výzkumu v místě nového koryta říčky Mojeny nalezli archeologové také stopy osídlení z 
doby lužických popelnicových polí, konkrétně pak jde o kultury slezská a platěnická. „Nálezy 
jsme učinili na nepatrném návrší, zdvíhajícím se jen několik metrů nad okolí. V tomto terénu 
je to ale nejvyšší místo. Celkem jsme prozkoumali 46 objektů. Jeden z nich je přitom možné 
datovat do laténu, jinak řečeno do období, kdy naše území osídlili Keltové,“ poznamenal 
Šmíd. Archeologové rovněž narazili na sídliště ze starší doby bronzové. Tento objev má 
zřejmě souvislost s nedalekým pohřebištěm řazeným k nitranské kultuře, které bylo odhaleno 
při předcházejících výzkumech v 50. a 60. letech minulého století. 
 
Kriminalisté odložili případ nalezené kostry dítěte 
Kriminalisté uzavřeli případ dětské kostry, kterou dělníci našli v roce 2009 na půdě   
rekonstruovaného domů na náměstí  F. X. Richtera v Holešově.  Závěr dlouhodobé zajímavé 
práce kroměřížských kriminalistů je následující. „Po provedených expertízách a na základě 
dochovaných písemností se jedná o historicky anatomický preparát. Z trestního hlediska je 
bezvýznamný, v současné době se tedy nelze zabývat trestným činem,“ uvedla policejní 
mluvčí Blanka Králová. Protože se jednalo o svého druhu raritní případ, byla kostra z 
vědeckých a studijních důvodů  deponována na Ústavu soudního lékařství v Brně. 
Zprávu o nálezu kostry dítěte policisté zveřejnili v polovině února 2009. Nalezené torzo 
dětského těla leželo za trámem, bylo zabaleno do něčeho, co připomínalo zbytek tkaniny, 
která se postupem času rozpadla. Hrudní dutina kostry byla vycpaná materiálem podobným 
novinám. Šlo o formulář z nemocniční knihy, který byl psaný latinkou a zároveň švabachem. 
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Podle prvotních šetření bylo stáří kostry stanoveno na několik desítek let. Na žádost policie 
byla nařízena prohlídka a pitva kosterního nálezu na soudním lékařství. K identifikaci 
kosterních pozůstatků byl přizván i antropolog. A protože úkolem kriminalistů bylo zjistit 
okolnosti úmrtí, nastalo pro ně období mravenčí práce. Po několika měsících je možné věc 
uzavřít. Co všechno muži zákona zjistili? „Z provedených šetření vyplývá, že se opravdu 
jedná o lidskou kostru, a to jedince odpovídající věku novorozence, maximálně několika 
týdnů po narození. Stáří ostatků se na základě práce antropologů odhaduje na padesát a více 
let. Antropologické zkoumání je velmi náročné. Dobu stáří není možné určit přesně, lze ji 
pouze odhadnout. Z lékařského hlediska se pak již není možné vyjádřit k bezprostřední 
příčině smrti. Protože ale na kostře nebyly nalezeny žádné úrazové změny, dá se podle jejího 
stavu usoudit, že nešlo o násilnou smrt,“ uvedla policejní mluvčí Blanka Králová. 
Kromě stanoviska soudních lékařů zajímala kriminalisty také historie objektu, ve kterém byla 
kostra nalezena. Poznatky čerpali především z historických dokumentů, uložených ve Státním 
okresním archivu v Kroměříži a vyprávění pamětníků. Začátkem devatenáctého století sloužil 
objekt zámeckému panství jako vojenská nemocnice. Byla to největší nemocnice na jihu 
Moravy určená jak pro místní obyvatelstvo, tak pro raněné Napoleonovy vojáky. Později tu 
pak pobývalo zámecké služebnictvo. Od roku 1910 byl objekt ve vlastnictví Rudolfa hraběte z 
Vrbna a patřil k zámku. Rudolf jej na nějakou dobu „pronajal“ lékaři medicíny jménem Dr. 
Jan Hložek, který byl známým sběratelem kuriozit. Ukládal je do svých přírodovědných 
kabinetů.  Podle policejní mluvčí lze stáří kostry zařadit do kterékoliv z těchto období. 
 
Slavný hokejista koupil starou radnici 
Slavný hokejový brankář Roman Čechmánek koupil v roce 2009 od města dům v centru 
Holešova – historickou radnici na náměstí Dr. E. Beneše. V roce 2009 byla v objektu 
v pronájmu soukromá škola Dr. Stratila, galerie a klub důchodců. Původní zájemce – 
společnost Eurostřechy Dobrotice, který měl o budovu zájem, začátkem roku od svého 
záměru odstoupil. Město za budovu dostalo 14,5 milionů korun. Nový majitel hodlal přestavět 
silně zchátralou budovu a vytvořit zde nové byty.  
 
Štáb české televize pátral po stopách Josefa Drásala 
Štábům České televize se na sklonku první dekády 21. století v Holešově docela zalíbilo. 
Nejprve zde  natáčel pro aktuální publicistický pořad Reportéři režisér Robert Sedláček příběh 
o osudech holešovských výsadkářů z pohnutého roku 1968,  později zase redaktor ČT Josef 
Kvasnička představil holešovský zámek. V únoru 2009 pak přijel do města štáb brněnského 
studia České televize v čele s hvězdou pořadů pro děti a mládež Tomem Wizardem alias 
Honzou Vrabcem. Již několik let rozkrývá tento mladý muž na televizní obrazovce týden co 
týden záhadné příběhy naší minulosti a v dobrodružném pátrání plném tajemství jim přichází 
na kloub. Tentokrát se s televizním štábem pod vedením režiséra Pavla Jurdy a na podkladu 
scénáře Lenky Ratajské vydal po stopách Josefa Drásala. Natáčení dílů s názvem „Jsou obři 
jen v pohádkách?“ pochopitelně přivedlo tvůrce i do Holešova, kde se zajímali zejména o 
osudy kosterních ostatků Josefa Drásala.  Průvodcem jim byl redaktor Holešovska a autor této 
kroniky František Sovadina, který v minulém roce publikoval podrobný článek o osudech 
ostatků tohoto moravského obra. Televizní štáb natáčel v městské galerii, na hřbitově, na 
vlakovém nádraží i v ulicích města. Tom Wizard však například pátral také ve Vlastivědném 
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muzeu v Olomouci či v Anatomickém muzeu v Brně. Díl s názvem Jsou obři jen v pohádkách  
ČT1 vysílala v pondělí 30. března v odpoledních hodinách.  
 
Dobrovolníci opravovali židovský hřbitov 
Již po deváté přijeli do Holešova v roce 2009 mladí dobrovolníci z celého světa, aby pomohli 
zvelebit židovský hřbitov a také s přípravami zázemí Festivalu židovské kultury. Že 
mezinárodní workcampy, jak se tyto dobrovolnické projekty nazývají, nejsou jen výsadou 
dvacetiletých studentů, dokázala Brazilka Debora Cordeiro. Tato univerzitní profesorka 
latinskoamerické a židovské literatury šla svým, mnohdy o polovinu mladším 
spolupracovníkům příkladem nejen v pracovním nadšení, ale též v aktivním využívání 
volného času. Hlavní pracovní náplní letošního workcampu bylo odstraňování invazivních 
rostlin u obvodové zdi kolem hřbitova. Po práci pak brigádníci navštívili blízké i vzdálené 
pamětihodnosti Moravy (Hostýn, Olomouc) a samozřejmě se důkladně seznámili s minulostí i 
současností našeho města. V uplynulých devíti letech se na workcampech v Holešově, které 
pořádá občanské sdružení Olam - Společnost Judaica většinou ve spolupráci s o. s. INEX - 
Sdružení dobrovolných aktivit, vystřídalo již přes sedmdesát zahraničních dobrovolníků z 
devatenácti zemí světa.  
 
Izraelský velvyslanec navštívil Holešov 
V rámci své cesty po Zlínském kraji navštívil Holešov v srpnu 2009 izraelský velvyslanec 
Yaakov Levy s chotí. Jednalo se o krátké setkání s vedením města, zástupci občanského 
sdružení Olam Judaica a dalšími holešovskými osobnostmi. Jeho Excelence měla na Holešov 
vymezen čas asi jedné hodiny po poledni, proto se setkání omezilo „pouze“ na pracovní oběd. 
Tuto vzácnou návštěvu přivítal starosta města a další osobnosti veřejného života a informovali 
pana velvyslance o dění v Holešově a našem regionu i o aktivitách, které přispívají k 
propagaci a uchování židovských památek a tradic v Holešově. Yaakov Levy ocenil aktivity 
Holešovanů v této oblasti a přislíbil navštívit naše město na delší čas. 
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V roce 2009 zemřel Miroslav Neumann, významná osobnost protinacistického odboje. 
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XIII. Osobnosti a další významná výročí v roce 2009 
 
Miroslav Neumann – legenda protinacistického odboje 
Legenda holešovského protinacistického odboje Miroslav Neumann zemřel náhle 24. 
listopadu 2009 ve věku 88 let.  Jeho život byl plodný a aktivní. Ostatně první svazeček 
populární Knihovničky Holešovska patří jemu - v roce 1998 vydalo město jeho Kroniku 
žhavých dnů - Historii Tajné vojenské a civilní organizace Holešov (TVCO). Miroslav 
Neumann se narodil 3. června 1921 v Holešově, absolvoval Hotelovou školu v Brně a 
pracoval v restauraci u svého otce. Od roku 1942 byl aktivním ilegálním odbojovým 
pracovníkem (Zelený kádr, TVCO, Partyzánská skupina J. Žižky aj.). V letech 1948-51 byl 
vězněn za údajnou protistátní činnost a po propuštění pracoval v OSP Holešov. Od roku 1965 
mohl publikovat a zpracoval řadu hodnotných prací popisujících odboj v našem regionu 
(Zrádci a hrdinové, Byla kdysi válka, Krvavé Velikonoce, Ve stínu hákového kříže, ale např. i 
Vzpomínky na Jana z Víckova a třicetiletou válku). Spolupracoval s Českou televizí při 
natáčení seriálů „Legenda o živých mrtvých“ a „Muž, který nesmí zemřít“. Pomáhal 
publikovat bystřickému spisovateli P. Hejcmanovi v 70. letech při jeho perzekuci a takřka do 
svých posledních dnů besedoval se studenty a žáky škol v regionu o době protinacistického 
odboje. Ještě krátce před smrtí jej mohli obyvatelé Holešova vídat, jak sedí na lavičce před 
svým domem naproti kostela, v němž byla kavárna E-café. Rozloučení s Miroslavem 
Neumannem se uskutečnilo v kostele Nanebevzetí P. Marie 3. prosince ve 14.30 hodin. 
 
Před dvaceti lety zemřel básník Oldřich Vyhlídal 
Oldřich Vyhlídal, básník a překladatel, se narodil 4. ledna 1921 v Holešově-Všetulích jako 
syn cukrovarského dělníka a matky dělnice v továrně na ohýbaný nábytek. Dětství prožil ve 
Všetulích, reálné gymnázium studoval v Holešově, v této době došlo k jeho prvním 
básnickým pokusům. Po válce studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Seznámil 
se s Františkem Halasem, na jehož doporučení pracoval od roku 1948 v Praze jako úředník. 
Od roku 1951 byl korektorem v Technickém nakladatelství, kde připravoval svou první 
básnickou sbírku „Řeka pod okny“, která vyšla v roce 1956, jíž se vyhranil jako básník 
autobiografický. V letech 1957-1959 pracoval v sekretariátu Svazu československých 
spisovatelů a od roku 1959 v redakci nakladatelství Československý spisovatel až do roku 
1981. V té době navázal básnická přátelství s Františkem Branislavem, Janem Nohou a 
Miroslavem Florianem. Své verše publikoval v denících a časopisech Literární noviny, 
Kultura, Host do domu, Tvorba, účastnil se Básnických almanachů. Překlady přispěl do 
antologií Jižní vítr (1974), Mladý den (1975). Ve sbírce „Hnízda na vodě“ (1959) našly 
odezvu jeho zážitky ze zahraničních cest, kterými byla podnícena Vyhlídalova činnost 
překladatelská z poezie starokorejské, arménské, rumunské, slovenské, německé a bulharské. 
Třetí básnická sbírka „Ptáci nad Atlantidou (1963) představuje hledání nových možností 
autora i poezie. V roce 1966 vydává sbírku sonetů „Snímání podob“. Nejpronikavěji zasáhl 
do vývoje české poezie v průběhu 70. let, vydal knížku milostných veršů „Pod útokem hvězd“ 
(1970) a výbor básní „Prosby o milost“ (1975). Nejvýstižněji vyjádřila básníkův vztah 
k životu a rodině kniha básní „Svatá rodina“ (1972). V roce 1977 vydal sbírku „Pláňky“, v 
roce 1978 sbírku „Tatínkovy ruce“. Psal a vydával dal ší sbírky: „Vodopád“ (1979), „Cirkus“ 
(1981), „Neodpustky“ (1982), výbory z básnických prací „Otisky prstů“ (1980) a „Básně“ 
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(1981), sbírka sonetů „Svatební dar“ (1985). Poslední básnická sbírka Vyhlídala s podtitulem 
„Verše z nemoci“ se jmenuje „Ars poetica“ (1988). Za ni dostal autor v roce 1989 in 
memoriam cenu Svazu českých spisovatelů. Básník Oldřich Vyhlídal, zasloužilý umělec od 
roku 1985, zemřel v Praze 14. května 1989. 
 
Pětačtyřicet let od úmrtí profesora Mirko Očadlíka 
Univerzitní profesor, PhDr. Mirko Očadlík, DrSc. se narodil 1. března 1904 v Holešově v 
rodině JUDr. Josefa Očadlíka. Navštěvoval školu v Holešově, v letech 1913 - 1922, kdy 
rodina žila ve Vídni, navštěvoval tamější školy. Začal studovat práva na Karlově univerzitě, 
ale brzy přešel na filozofickou fakultu, kde studoval hudební vědu, estetiku a historii hudby. 
Stal se absolventem právnické i filozofické fakulty, doktorát získal svou disertační prací o 
Smetanově Libuši v roce 1946. Již jako student se ocitl ve středu pražského hudebního dění a 
brzy se stal uznávaným hudebním publicistou, kritikem a vynikajícím smetanovským 
znalcem. V roce 1925 nastoupil jako hudební redaktor v Národním osvobození a organizoval 
Spolek pro moderní hudbu. V roce 1928 odešel do rozhlasu, kde působil jako hudební 
redaktor, programový pracovník a programový ředitel pražského rozhlasu. Od roku 1948 byl 
profesorem dějin hudby na AMU, od roku 1950 působil na Filozofické fakultě Karlovy 
univerzity, kde zřídil v roce 1959 Ústav pro dějiny české hudby, jehož byl ředitelem. Vydával 
sborník Miscellanea musicologica. Prof. Mirko Očadlík je autorem stovek novinových 
článků, desítek knih a literárně kritických prací týkajících se hudby, a to od hudby renesanční 
a barokní až po hudbu nejnovější. Propagoval díla předních osobností soudobé světové a 
české hudby jako Stravinského, Prokofjeva, Schönberga, Berga a jiných. V centru jeho 
vědeckého i popularizačního zájmu stála osobnost Bedřicha Smetany, zabýval se spolu s prof. 
Nejedlým a O. Ostrčilem postupným vydáváním kompletního Smetanova díla a dalších 
smetanovských památek a publikací. Spolu s klavíristkou Věrou Řepkovou se stal iniciátorem 
první kompletní nahrávky klavírních skladeb B. Smetany na gramofonové desky v roce 1961. 
Nejrozsáhlejší prací prof. Očadlíka je dvoudílný průvodce orchestrální tvorbou „Svět 
orchestru“, v němž přibližuje čtenářům díla naší i evropské hudby. Je autorem monografií 
„Karel Boleslav Jirák“, „Život a dílo Zdeňka Fibicha“, „Vyprávění o Bedřichu Smetanovi“. 
Zásluhou Mirko Očadlíka došlo v roce 1959 k odhalení pomníku F. X. Richtera, slavného 
hudebního skladatele pocházejícího z Holešova. Nedlouho před svým úmrtím věnoval městu 
Holešovu svou rozsáhlou a cennou knihovnu, která je nyní uložena v Městské knihovně. 
Mirko Očadlík zemřel 26. června 1964 v Praze, pohřben byl na Vyšehradě. V roce 1974 byla 
na jeho rodném domě v Holešově odhalena pamětní deska. 
 
Výročí narození Leopolda Vrly 
V roce 2009 uplynulo sto let od narození Leopolda Vrly, výjimečného pedagoga, 
překladatele, kritika, esejisty a obětavého kulturního pracovníka. Patřil k oněm vzácným 
středoškolským profesorům, kteří se ani v těžkých dobách nacistické a komunistické diktatury 
nenechali „znormalizovat“, zachovali si čest a charakter a dařilo se jim u studentů posilovat 
jejich mravní postoje, smysl pro spravedlnost, čestnost, odpor k lhostejnosti a bezpráví. 
Otevíral svým žákům obzor umění - jak rozhovory s nimi, tak knihami, které jim půjčoval, a 
vůbec světem, ve kterém žil. Do kulturní historie se Leopold Vrla zapsal jednak jako 
kultivovaný překladatel francouzské beletrie, veršů a filozofických textů (P. Claudel, J. 
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Maritain, L. Estang, H. Pourrat, J. Calvet, J. Maritain, A. Rimbaud aj.), dále jako literární 
historik, kritik a publicista, především však svou účastí na redakci měsíčníku katolických 
středoškolských studentů Jitro, na jehož literárních stránkách debutovala takřka celá válečná 
mladá generace básníků a prozaiků. Leopold Vrla se narodil 17. září 1909 v Přílepích a 
zemřel 16. srpna 1991 v Ostravě. 
 
Herec Jiří Zapletal oslavil osmdesátiny 
Osmdesáté narozeniny oslavil 2. Dubna 2009 holešovský rodák, herec a spisovatel Jiří 
Zapletal - předseda spolku Castellum Holešov a rovněž umělecký ředitel tradičního 
holešovského festivalu Týden židovské kultury. Jiří Zapletal se narodil 2. dubna roku 1929 v 
Holešově, kde také vystudoval gymnázium. Umělecké sklony ho už coby studenta přivedly do 
ochotnického souboru Divadla 6. května a posléze i na brněnskou Janáčkovu akademii 
múzických umění. Už jako posluchač studia herectví hostoval v činohře brněnského Státního 
divadla. Po absolutoriu JAMU (1953) působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, 
později byl řadu let v angažmá v libereckém divadle. Zajímavé ovšem je to, že ještě coby 
posluchač JAMU přivezl do Holešova několik herců z okruhu jeho přátel, kteří pak 
pohostinsky účinkovali v inscenacích Divadla 6. května. Patřili mezi ně i Zapletalův spolužák 
Eduard Cupák, ale také Karel Höger, Marie Kurandová nebo Ladislav Pešek - všechno herci 
zvučných jmen i mistrovského renomé. Herecké profesi se věnuje agilní umělec dodnes. 
Vedle zájezdových představení a scénických pásem, z nichž některá během let představil také 
ve svém rodném městě, hostuje například v Městském divadle v Mostě. Tu a tam také točí v 
zahraničních produkcích. Pozoruhodný je i jeho vypravěčský talent, který zúročil hned v 
několika knihách. Zatímco lidem v Holešově udělal asi největší radost dvěma díly knihy Jen 
vzpomínky tu zůstanou, na celostátním knižním trhu si dobře vedly i jeho další dvě knihy. 
Jedna se zabývá osobností kapelníka Gustava Broma, druhá pojednává o životních i 
profesních peripetiích herečky Jiřiny Švorcové.  
 
40. výročí založení Sorry klubu 
Slavnostním koncertem komorního orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín si v pátek 
17. dubna 2009 v sále kina Svět připomněli členové někdejšího a kdysi hodně populárního 
Sorry klubu (oficiálně přejmenovaného na Klub přátel umění) 40. výročí založení. Nad 
slavnostním koncertem, který nabídl to nejlepší z vážné hudby (Smetana, Dvořák, Mozart a 
další světoví hudební velikáni), přijali záštitu starosta a senátor Zdeněk Janalík a poslanci 
PS PČR Josef Smýkal a Pavel Svoboda. Mezi doprovodné akce „jubilejního koncertu“ 
patřily nejen uvedení retrospektivního dokumentu nebo výstava v předsálí, která nabídla dnes 
už historické fotografie, různé písemnosti či kroniky, ale i závěrečné pokoncertní posezení, 
které proběhlo v Drive Clubu. Setkala se na něm drtivá většina těch, kteří kdysi holešovský a 
dnes už legendární Sorry klub zakládali a budovali. Ke slovu se dostala i příležitostná kapela, 
která v Sorry klubu často v dávných letech hrála, což byla ta nejlepší tečka za svátečním a 
zcela mimořádným večerem. 
 
 


