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Úvod 

V roce 2010 se konaly nejprve volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 
na podzim volby do části Senátu a také komunální volby. Holešované si zvolili své zastupitele 
na další čtyři roky. Starostou města se stal opět Zdeněk Janalík, který dostal od voličů 
rekordní počet hlasů. V roce 2010 došlo rovněž k několika důležitým změnám v organizaci 
městského úřadu. Podrobnosti o volbách i o reorganizaci jsou ve II. kapitole této kroniky.  
V průběhu roku 2010 se začaly z řad veřejnosti ozývat čím dál častěji kritické hlasy proti 
vznikající průmyslové zóně. Stalo se tak v souvislosti s deklarovaným zájmem výrobce mimo 
silničních pneumatik firmou Mitas postavit v průmyslové zóně novou továrnu. Odpůrci tohoto 
záměru poukazovali zejména na možné ohrožení spodních vod pod průmyslovou zónou, které 
jsou zdrojem pitné vody pro široké okolí.  
Rok 2010 byl rovněž ve znamení krize, která sice podle různých náznaků na celosvětové 
úrovni spíše končila, ale o to více dopadla na občany. Projevila se zejména v krachu 
některých drobných živnostníků, zvýšení nezaměstnanosti či snížení maloobchodních tržeb. 
Ekonomická recese se projevila i při sestavování městského rozpočtu, v rámci něhož došlo 
k omezení některých investičních akcí, zejména v oblasti komunikací a chodníků. Na straně 
druhé však byly v průběhu roku realizovány některé stavby, například nové odpadové 
centrum v areálu Technických služeb Holešov, opravena byla také další část zámku, došlo 
k rozšíření kapacity mateřských škol. Pokračovaly rovněž výkupy pozemků pod budoucí 
trasou jihovýchodního obchvatu města. Ve Všetulích byl otevřen největší holešovský 
supermarket Tesco.    
K zásadní proměně došlo v průběhu roku v samotném centru města. Zdevastované domy ve 
Školní ulici byly zdemolovány a jejich sociálně slabší nájemníci byli přestěhováni do nových 
městských bytů kontejnerového typu v ulici Bořenovská. Tvář města výrazně vylepšila také 
rekonstrukce budovy vlakového nádraží. 
Kulturní událostí roku se stalo založení festivalu Musica Holešov, v rámci něhož 
v holešovském zámku vystoupili světoví interpreti vážné hudby Magdalena Kožená, Pavel 
Šporcl, Karel Košárek a další.   
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I. Významné události v Holešově v roce 2010 
 
Leden 
Od ledna byl zrušen odbor správy nemovitostí a jeho činnosti byly částečně přeneseny na 
společnost Tepelné hospodářství. V průběhu ledna bylo zrušeno vykonávání činnosti dopravy 
a rozvoz stravy, který přešel do působnosti technických služeb. 
Únor  
Na společném jednání se v pondělí 22. února dopoledne sešli v prostorách holešovského 
zámku členové Rady města Holešova a Rady Zlínského kraje. Na programu schůze byly 
především strategické záměry, které se bezprostředně týkají města Holešova a mají návaznost 
na Zlínský kraj -  obchvat města, problematika investiční akce kanalizace Tučapy - Količín, 
revitalizaci Amerického parku a strategická průmyslová zóna. 
Březen 
Představitelé města jako již tradičně ocenili vybrané pedagogy holešovských škol. Akce se 
konala ve velkém sále holešovského zámku.  
Duben 
Začátkem dubna byla na zámku slavnostně otevřena kulturním programem a nočními 
prohlídkami turistická sezóna. Zastupitelstvo města v dubnu schválilo dohodu o spolupráci 
s Považskou Bystricou. Toto slovenské město se tak stalo po polské Pszczyně, slovenských 
Turčianských Teplicích a chorvatském Desiniči čtvrtým oficiálním partnerem Holešova. 
Květen 
Město Holešov uspořádalo první ročník vyhlášení ankety Osobnost města Holešova. 1. května 
dostal v zámecké sala terreně tuto cenu ředitel Státního okresního archivu v Kroměříži 
Miroslav Olšina. Ve čtvrtek 13. května byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova 
vlakového nádraží. Koncem května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky.  
Červen 
Dvě významné společenské organizace holešovského veřejného života si v červnu připomněly 
kulaté výročí. Tělocvičná jednota Sokol Holešov a Sdružení dobrovolných hasičů Holešov 
v sobotu 12. června oslavily 130 let od svého vzniku. 
Červenec 
Ve čtvrtek 22. července byl ve Všetulích otevřen největší holešovský supermarket Tesco. 
Srpen  
V pondělí 2. srpna došlo ke slavnostnímu otevření několika opravených sálů v druhém 
poschodí holešovského zámku, které začaly sloužit především jako galerie.   
Září 
Koncem září byly předány do užívání nové sociální byty v ulici Bořenovská, kam se 
přestěhovali nájemníci ze zbouraných domků v ulici Školní.  
Říjen 
V říjnu se konaly volby do zastupitelstva města a také do části Senátu.  
Listopad 
V listopadu v Holešově vyvrcholil festival vážné hudby Musica Holešov vystoupením 
sopranistky Magdaleny Kožené. Zastupitelstvo zvolilo starostou opět PaedDr. Zdeňka 
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Janalíka, místostarosty se stali Mgr. Rudolf Seifert a Bc. Jaroslav Chmelař. Nejstarší 
občanka Holešova Marie Mičková oslavila sté narozeniny.   
Prosinec 
Začátkem prosince zachvátily Holešovsko kruté mrazy, sněhová kalamita, shořela výrobna 
nábytku, chata i auto.  
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II. Město, městský úřad a organizace města 
 
 

1. Volené orgány a městský úřad 
 
V listopadu 2010 se konaly komunální volby, a došlo tak k částečné obměně zastupitelstva, 
rady i vedení města. Nově zvolenými členy zastupitelstva se stali: PaedDr. Zdeněk Janalík, 
Pavel Svoboda, Luděk Hradil, Gabriela Hradilová, Renata Lochmanová, MUDr. 
Ludmila Joklová, Ing. Miroslav Strnad z ODS, Josef Smýkal, Ing. Ludvík Urban, Bc., 
Jaroslav Chmelař, Libor Liška a Ing. Svatava Ságnerová z ČSSD, Ludmila 
Štaudnerová, Zdeněk Hlobil, Jaromíra Čajková a MUDr. Ivan Manďák z KSČM, Mgr. 
Rudolf Seifert, Bc. Jana Slovenčíková a Mgr. Ivana Bozděchová z Koalice pro Holešov, 
Ing. Pavel Karhan a Josef Bartošek z KDU-ČSL, JUDr. Jarmila Pokorná a Miroslav 
Kunc ze Sdružení nezávislých kandidátů. 
Starostou byl opět zvolen PaedDr. Zdeněk Janalík (ODS), prvním místostarostou se stal 
Mgr. Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov), novým místostarostou byl zvolen Bc. Jaroslav 
Chmelař (ČSSD), který tak vystřídal Josefa Bartoška z KDU – ČSL. K výrazné obměně a 
omlazení došlo v nově zvolené radě města. Novými radními se stali Gabriela Hradilová, 
Luděk Hradil, Renata Lochmanová, Ing. Ludvík Urban a Bc. Jaroslav Chmelař. Oproti 
minulému období v radě skončili Pavel Svoboda z ODS (zůstal poslancem Parlamentu ČR), 
Josef Jakubčík z ODS (ve volbách již nekandidoval), Josef Bartošek a Ing. Pavel Karhan 
z KDU-ČSL už nebyli do rady zvoleni.   
Tajemníkem úřadu zůstal Ing. František Fuit z Rymic. Předsedou finančního výboru byl 
zastupitelstvem zvolen Ing. Pavel Karhan a předsedkyní kontrolního výboru JUDr. Jarmila 
Pokorná. 
Reorganizace úřadu 
Od ledna 2010 došlo k reorganizaci městského úřadu. Byl zrušen odbor správy nemovitostí a 
jeho činnost převzala společnost Tepelné hospodářství Holešov. V průběhu roku rovněž 
město přestalo vykonávat činnost dopravy a rozvoz stravy přešla do působnosti technických 
služeb. Některé činnosti, které odbor správy nemovitostí řešil a zůstaly na úřadu, byly 
rozděleny mezi odbor  investic, silničního hospodářství a údržby města a odbor kanceláře 
starosty. Došlo k personálnímu posílení odboru financí. Městská policie byla přemístěna 
z budovy v Masarykově ulici do přízemí zámku. Z budovy v Tovární ulici se přestěhoval do 
budovy v Masarykově ulici odbor dopravně správních agend.   

 
TELEFONNÍ  SEZNAM  MěÚ  HOLEŠOV 

 
5. 2. 2010 

 
  
předvolba pro všechny klapky, brána 573 521 
 

ústředna (p. Hrudík) 573 521 111 
mesto@holesov.cz 
www.holesov.cz 
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helena.jelinkova@holesov.cz 
fax (Tovární ul.) 573 521 210 (894)  
 
Funkce jméno klapka  
Starosta PaedDr. Zdeněk Janalík 200  
Místostarosta  Josef Bartošek 201  
Místostarosta Mgr. Rudolf Seifert 202  
Tajemník Ing. František Fuit 203  
 
Odbor kancelář starosty      
sekretariát – asistentka  Helena Jelínková 205  
vedoucí odboru, zvláštní úkoly a krizové řízení Ing. Petr Kvasnica 250  
právník města, zást. ved. Odboru  František Kulhavý 251  
přestupkové řízení  Michaela Miklíková 252  
referent právního úseku  Jana  Kolářová 253  

projekt eGON centrum Ing. Ivan Slezák 254  

administrativa projektu vzdělávání v eGON centru  Ludmila Görigová 254  
      
Úsek  správy IT      
vedoucí úseku správy IT  Lubomír Paleček 255  
informační technologie  Josef Kašík 257  
informační technologie Ing. Tomáš Maceška 258  
 
Odbor  správní a vnitřních věcí 
vedoucí odboru, personální věci Mgr. Zdeňka Konopecká 350  
 
Úsek vnitřních věcí 
odpovědná za úsek vnitřních věcí, zást.ved.odboru  Irena Ďuláková 359  
místo prvního kontaktu, Czech POINT, ověřování 
písemností 

 Marie Jurčíková 222  

podatelna, Czech POINT, ověřování písemností  Jana  Durdová 356  
podatelna, Czech POINT, ověřování písemností – 
Tovární ulice 

Ing. Jaroslav Pospíšilík 890  

řidič, údržba  Radovan  Sedlář 111  
údržba   Jiří Vaňhara 360, 895  
      
Úsek  správních činností      
cestovní doklady  Lenka Láníková, DiS. 351  
občanské průkazy  Kateřina Marcinová 352  
evidence obyvatel, ověřování písemností  Daniela  Rušikvasová 353  
matrika, ověřování písemností  Jarmila Medková 355  
 
Odbor investic, silničního hospodářství a 
údržby města 

     

vedoucí odboru – městský stavitel Ing. Stanislav Julíček 450  
fond rozvoje bydlení  Eva Frybortová 451  
údržba města  Otto Gross 452  
silniční hospodářství  Aleš Ryška 453  
projektový pracovník, příprava investic Bc. Ivo Michálek 454  
projektový pracovník, příprava investic  Monika Partyková 455  
projektový pracovník, stavební technik, příprava a 
realizace investic,  zást. ved. odboru 

 Radka Stratilová 456  

stavební technik, realizace investic Ing. Aleš Trněný 457  
stavební technik, realizace investic  Milan Roubalík 458  
správa nemovitého majetku Ing. Eva  Fryčová 459  
správa nemovitého majetku  Jitka Hanslíková 459  
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Odbor finanční 
vedoucí odboru Ing. Dušan Leško 500  
finanční účetní, zást. ved. odboru  Ilona Kupková 501  
odborný finanční referent Ing. Ivana Stískalová 501  
příspěvkové organizace, kontrola+agenda školství  Eva Pavelcová 502  
mzdová agenda, vzdělávání  Eva Kománková 503  
pokladna Masarykova ul.  Dagmar Zapletalová 505  
pokladna Tovární ul.  Milada  Manová 891  
      
Úsek správy místních poplatků      
místní poplatky  Hana Kupková 506  
místní poplatky  Dagmar Macháčková 507  
      
Odbor  školství a kultury 
vedoucí odboru Mgr. Petr Chvátal 600  
úsek tiskový  Mgr. František Sovadina 550  
úsek tiskový   Robert Rohál 550  
propagace, cestovní ruch, památková péče Ing. Karel Bartošek 552  
propagace, cestovní ruch, dotace  Jana Zapletalová 553  
 
Odbor obecní živnostenský úřad 
vedoucí odboru Ing. Jitka Martínková 650  
kontrola, zást. ved. Odboru Ing. Jitka Riemerová 651  
Kontrola Bc. Milan Jonák 651  
registrace živností  Miroslava Janoštiaková 653  
registrace živností  Petra Vysloužilová 654  
správní řízení Ing. Hana Konečná 655  
 
Odbor územního plánování a stavebního řádu 
vedoucí odboru Ing. Radomír Šťastný 700  
stavební úřad  Jana Horáková 701  
územní plánování, regionální rozvoj Ing. Radomíra Pospíšilová 702  
stavební úřad  Adéla Horáková 703  
územní plánování Ing. Petr Klenner 704  
stavební úřad  Jana Podzemná 705  
stavební úřad, zást. ved. Odboru Ing. Tomáš Nedbal 706  
stavební úřad Ing. Radim Skotek 707  
stavební úřad  Dagmar Novosadová 708  
 
Odbor  sociálních věcí a zdravotnictví 
vedoucí odboru,  
kurátor pro mladistvé, domácí násilí PhDr. Viera Horáková 750   

 
Úsek  sociálně právní ochrany dětí      
sociálně právní ochrana dětí (kolizní opatrovník)  Věra Lorencová  759  
soc. právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče  Jitka Chlupová, DiS. 755  
kurátor pro nezletilé a mladistvé Mgr. Jiří Nesázel 763  
      
Úsek dávek hmotné nouze a sociálních služeb      
vedoucí úseku, dávky pro občany v hmotné nouzi, 
zást. ved. Odboru 

Bc. Věra Lišková  758  

soc. koordinátor pro zletilé osoby, ekonom odboru  Jana Vargová 758  
dávky pro občany v hmotné nouzi  Libuše Hálová 753  
dávky pro občany v hmotné nouzi  Ladislava Kulhavá 757  
sociální služby a sociální poradenství, DPS, 
opatrovnictví, zdravotnictví, romský poradce 

 
 

Věra Šalerová 754  

soc. služby a soc. poradenství, DPS, Mgr.Bc. Irena Seifertová 762  
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opatrovnictví, romský poradce, zdravotnictví, 
komunitní plánování 
      
Úsek péče o staré a těžce zdravotně postižené 
občany 

     

vedoucí úseku, agenda příspěvek na péči Bc. Ivana Pospíšilíková 760  
agenda příspěvek na péči Bc. Kateřina Machalová  760  
agenda příspěvek na péči  Petra Hradilová, DiS. 752  
dávky pro těžce zdravotně postižené občany  Jana Kahajová 756  
dávky pro těžce zdravotně postižené občany  Hana Matyášová, DiS. 756  
 
Odbor  životního prostředí 
vedoucí odboru Ing. Markéta Šubová 800  
ochrana přírody a krajiny Ing. Pavla Pšejová 801  
ochrana ovzduší, odpad. hospodářství, zást.ved.o.  Ing. Lenka Brezanská 802  
vodohospodářská evidence, povodňová ochrana Mgr. Júlia Mudruňková 804  
lesní hospodářství, myslivost Ing. Martin Liška 805  
vodoprávní úřad Ing. Hana Vedrová 806  
ochrana zemědělského půdního fondu  Marta Zemaníková 808  
 
Odbor dopravně správních agend 
vedoucí odboru Ing. Radek Doležel 850  
registrace vozidel  Marie Krátká 851  
registrace vozidel  Radka  Uherková 852  
registrace vozidel  Eliška Pitrunová 852  
přestupky/profesní osvědčení, zást. ved. odboru   Vlastimil Křižka 853  
zkušební komisař Ing. Alexandr Púchovský 855  
registrace řidičů  Jaroslava Valášková 856  
přestupky/profesní osvědčení  Aleš Marek 857  
 
Městská policie 
velitel MP  Antonín Zalabák 156  
zástupce velitele MP  Pavel Bránka 156  
 

 
 

2. Volby do zastupitelstva města 
 
Občané Holešova ocenili v rámci komunálních voleb v roce 2010 práci zastupitelstva v čele 
se starostou města Zdeňkem Janalíkem. Důvěru voličů dostali převážně ti lidé a politické 
strany, kteří v minulých čtyřech letech pro město pracovali.  
Markantní je především úspěch doposud nejsilnější ODS, která dokonce posílila a oproti pěti 
mandátům získala v zastupitelstvu křesel sedm. Tento úspěch znásobila skutečnost, že 
v celorepublikovém měřítku ODS propadla. Lídr kandidátky Zdeněk Janalík obdržel 
absolutně nejvyšší počet 2 165 hlasů, hlas mu tak dal téměř každý druhý občan, který se voleb 
zúčastnil.   
Úspěch však zaznamenala i ČSSD. Oproti dosavadním čtyřem místům získala tato strana 
v dalším volebním období v holešovském zastupitelstvu křesel pět. Čtyři mandáty ve volbách 
obhájila KSČM a tři křesla zůstala také Koalici pro Holešov v čele s místostarostou Rudolfem 
Seifertem. Po jednom mandátu naopak ztratila KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů 
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vedených Jarmilou Pokornou. Z 9 934 voličů zapsaných ve volebních seznamech odevzdalo 
v komunálních volbách svůj hlas 4 633 Holešovanů, což je 46,89 procenta. 
 
Pořadí stran v komunálních volbách 
1. Občanská demokratická strana 28,03% 7 mandátů  2. Česká strana sociálně demokratická 
20,57% 5 mandátů 3. Komunistická strana Čech a Moravy 15,24% 4 mandáty  4. "Koalice 
pro Holešov"  14,03% 3 mandáty 5.  Sdruž.nezávislých Holešovska 11,32% 2mandáty 6. 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9,45% 2 mandáty  7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1,71% 
0 mandátů  8. Suverenita-blok J.Bobošíkové 1,13% 0 mandátů.   
 
Výsledky komunálních voleb v jednotlivých volebních okrscích 
 (za názvem strany je absolutní počet hlasů a počet hlasů v procentech) 

Celý Holešov  
Společným jmenovatelem těchto voleb byl úspěch ODS, která až na jednu těsnou porážku 
získala prvenství ve všech okrscích.  V žádné z městských částí naopak neuspěli Zemanovci a 
Suverenita Jany Bobošíkové. Jejich šance minimalizovala nejen prakticky nulová volební 
kampaň, ale především ta skutečnost, že nedokázali obsadit ani všech 23 míst na svých 
kandidátkách.    
1.Suverenita-blok J.Bobošíkové 557 0,59  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 702 0,74  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 14 382 15,25  
4. Česká str.sociálně demokrat. 19 410 20,57  
5. "Koalice pro Holešov" 13 236 14,03  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 924 9,46  
7. Občanská demokratická strana 26 446 28,03  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 10 682 11,32  
Volební okrsek č. 1 – Centrum pro seniory  
Oproti celkovým výsledkům v Centru pro seniory výrazně uspěla Koalice pro Holešov, která 
zde předběhla i KSČM.  Nutno podotknout, že na druhém místě této kandidátky byla ředitelka  
Centra pro seniory Ivana Bozděchová.  
1. Suverenita-blok J. Bobošíkové 33 0,40  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 29 0,35  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 840 10,22  
4. Česká str. sociálně demokrat. 1 912 23,27  
5. "Koalice pro Holešov" 1 763 21,45  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 721 8,77  
7. Občanská demokratická strana 2 290 27,87  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 630 7,67 
Volební okrsek č. 2 -  1. Základní škola Smetanovy sady 
Výsledky z tohoto okrsku kopírovaly pořadí v celém Holešově.  
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 29 0,37 
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 71 0,89 
3. Komunistická str.Čech a Moravy 1 496 18,85 
4. Česká str.sociálně demokrat. 1 739 21,92 
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5.  "Koalice pro Holešov" 1 023 12,89 
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 549 6,92 
7. Občanská demokratická strana 2 084 26,26 
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 944 11,90 
Volební okrsek č. 3 – Střední odborná škola Pivovarská 
V tomto okrsku ODS získala ještě více než na úrovni celého města. Nejspíše se zde odrazil 
fakt, že právě v tomto obvodu bydlí starosta města a lídr kandidátky ODS Zdeněk Janalík. Za 
zmínku také stojí, že na rozdíl od Holešova jako celku se zde dotáhlo Sdružení nezávislých 
Jarmily Pokorné na Koalici pro Holešov Rudolfa Seiferta. I v tomto případě mohlo sehrát roli, 
že Jarmila Pokorná má bydliště v tomto obvodu.  KSČM zde skončila až za oběma 
nezávislými kandidátkami.  
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 80 0,64  
2.  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 152 1,22  
3.  Komunistická str.Čech a Moravy 1 521 12,23  
4.  Česká str.sociálně demokrat. 2 210 17,77  
5.  "Koalice pro Holešov" 1 645 13,22  
6.  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 415 11,37  
7.  Občanská demokratická strana 3 774 30,34  
8.  Sdruž.nezávislých Holešovska 1 643 13,21 
Volební okrsek č. 4 – 2. Základní škola Smetanovy sady 
Rovněž na 2. ZŠ ODS získala více než na celoměstské úrovni. I zde Koalice pro Holešov a 
Sdružení nezávislých porazily KSČM.  
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 53 0,79  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 48 0,72  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 781 11,64  
4. Česká str.sociálně demokrat. 1 377 20,53  
5. "Koalice pro Holešov" 1 034 15,41  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 544 8,11  
7. Občanská demokratická strana 2 081 31,02  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 790 11,78 
Volební obvod č. 5 – budova městského úřadu, Tovární ulice 
Tradiční bašta KSČM ani tentokrát nezklamala. V Tovární skončila KSČM jen těsně za ODS. 
Pořadí si zde oproti celému Holešovu prohodili také nezávislí Jarmily Pokorné a Rudolfa 
Seiferta.  
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 15 0,20  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 52 0,70  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 1 845 24,69  
4. Česká str.sociálně demokrat. 1 633 21,85  
5. "Koalice pro Holešov" 647 8,66  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 586 7,84  
7. Občanská demokratická strana 1 924 25,74  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 772 10,33 
Volební obvod č. 6 – Mateřské centrum Srdíčko (bývalá Duha) 



15 

V jednom ze dvou obvodů v budově bývalé Duhy znovu triumfovala ODS. Naopak KSČM 
skončila až na pátém místě. 
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 67 0,62  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 82 0,76  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 1 054 9,79  
4. Česká str.sociálně demokrat. 2 553 23,71  
5. "Koalice pro Holešov" 1 530 14,21  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 799 7,42  
7. Občanská demokratická strana 3 330 30,93  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 1 351 12,55 
Volební okrsek č. 7 – Mateřské centrum Srdíčko (Duha) 
Druhý z okrsků v Duze víceméně kopíroval celoměstské pořadí. Nezávislé kandidátky zde 
byly vyrovnanější a prohodily si místo.  
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 52 0,51  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 80 0,79  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 1 521 15,02  
4. Česká str.sociálně demokrat. 2 423 23,93  
5. "Koalice pro Holešov" 1 250 12,34  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 924 9,13  
7. Občanská demokratická strana 2 591 25,59  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 1 285 12,69 
Volební okrsek č. 8 – 3. Základní škola Holešov – ulice Družby 
Na 3. ZŠ zvítězila ČSSD těsně před ODS. Dobrý výsledek zde měla i Koalice pro Holešov. 
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 87 0,95 
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 69 0,75 
3. Komunistická str.Čech a Moravy 1 473 16,02 
4. Česká str.sociálně demokrat. 2 069 22,50 
5. "Koalice pro Holešov" 1 494 16,25 
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 808 8,79 
7. Občanská demokratická strana 2 062 22,42 
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 1 134 12,33 
Volební okrsek číslo 9 – SVČ TYMY Všetuly 
Ve Všetulích vyhrála ODS, výrazně zde však uspěla i Koalice pro Holešov, která skončila na 
druhém místě. Lídr koalice ve Všetulích bydlí. Oproti ostatním městským okrskům zde více 
uspěla i KDU-ČSL.   
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 22 0,26  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 31 0,37  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 1 289 15,43  
4. Česká str.sociálně demokrat. 1 364 16,32  
5. "Koalice pro Holešov" 1 659 19,85  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 050 12,57  
7. Občanská demokratická strana 2 167 25,93  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 774 9,26 
Volební okrsek číslo 10 – Tučapy 
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ODS v Tučapích suverénně převálcovala všechny ostatní. Výrazně zde uspěli i lidovci. 
Naopak propadla KSČM.   
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 61 1,86  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 14 0,43  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 225 6,86  
4. Česká str.sociálně demokrat. 550 16,78  
5. "Koalice pro Holešov" 288 8,79  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 579 17,66  
7. Občanská demokratická strana 1 173 35,78  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 388 11,84 
Volební okrsek č. 11 – Dobrotice 
V Dobroticích ODS zvítězila před ČSSD jen těsně. Levici zde však výrazně pomohla KSČM. 
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 31 1,07  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 38 1,31  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 668 23,02  
4. Česká str.sociálně demokrat. 699 24,09  
5. "Koalice pro Holešov" 263 9,06  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 202 6,96  
7. Občanská demokratická strana 737 25,40  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 264 9,10 
Volební okrsek č. 12 – Žopy 
ODS zaznamenala v Žopích největší úspěch. Právě odsud je jeden z nových členů 
zastupitelstva za ODS Luděk Hradil, který zde pracuje zároveň jako předseda osadního 
výboru.  Výrazně zde uspěla také KSČM, naopak špatný výsledek dosáhly ČSSD i Koalice 
pro Holešov. 
1. Suverenita-blok J.Bobošíkové 12 0,26  
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 22 0,48  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 1 222 26,59  
4. Česká str.sociálně demokrat. 530 11,53  
5. "Koalice pro Holešov" 253 5,50  
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 401 8,72  
7. Občanská demokratická strana 1 721 37,45  
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 435 9,46 
Volební okrsek č. 13 – Količín  
V Količíně vyhrála ODS, ale uspěla i KSČM, KDU-ČSL či Koalice pro Holešov.  
1.Suverenita-blok J.Bobošíkové 15 0,64 
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 14 0,60 
3. Komunistická str.Čech a Moravy 447 19,07 
4. Česká str.sociálně demokrat. 351 14,97 
5. "Koalice pro Holešov" 387 16,51 
6. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 346 14,76 
7. Občanská demokratická strana 512 21,84 
8. Sdruž.nezávislých Holešovska 272 11,60 
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Červnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
V Holešově zvítězila v červnových volbách ČSSD před ODS, KSČM, TOP 09, Věcmi 
veřejnými, KDU-ČSL a stranou Práv občanů – Zemanovci. Nejvíce přednostních hlasů 
v Holešově získal Pavel Svoboda z ODS (311), na druhém místě skončila Ludmila 
Štaudnerová (KSČM – 265 hlasů), na třetím místě Petr Nečas (ODS – 222 hlasů) a na 
čtvrtém místě Josef Smýkal (ČSSD – 199 hlasů). Oba holešovští poslanci Pavel Svoboda i 
Josef Smýkal obhájili své posty v Poslanecké sněmovně. Po neúspěchu poslankyně za KDU-
ČSL Michaely Šojdrové tak okres Kroměříž zastupovali v Parlamentu ČR pouze 
Holešované.  Volební účast v Holešově čítala 63,73 procenta oprávněných voličů. 
Zajímavé bylo sledovat také volební výsledky v jednotlivých holešovských okrscích, které tak 
do určité míry vypovídaly o politických náladách v různých částech města. V sedmi okrscích 
zvítězila ČSSD, na II. ZŠ, v MC Srdíčko, v TYMY a v Tučapích byla první ODS, v Žopích a 
Količíně dostala nejvíce hlasů KSČM.  Ve většině okrsků pětiprocentní hranici překročila 
také KDU-ČSL, v Dobroticích i strana Suverenita Jany Bobošíkové.   
 
Výsledky červnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Holešově  
      poč. hlasů v % 
1. Česká str.sociálně demokrat.  1 509  24,12  
2. Občanská demokratická strana 1 277  20,41  
3. Komunistická str.Čech a Moravy 886  14,16  
4. TOP 09    682  10,90  
5. Věci veřejné    619  9,89  
6.         Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.            398                  6,36 
7.         Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  382                  6,10 
 
 

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. Od 1.1.2010 převzala  
společnost Tepelné hospodářství Holešov do své správy městské byty a nebytové prostory.  
Tři pracovníci pověřeni výkonem této činnosti přesídlili z budovy městského úřadu do prostor 
domu č.p. 1029 na nám. Sv. Anny 1030 v Holešově. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
na svém podzimním zasedání zvýšení základního jmění společnosti Tepelné hospodářství 
Holešov nepeněžitým vkladem nemovitostí. Konkrétně se jednalo o budovu, v níž sídlil úřad 
práce, a také pozemek, na němž tato budova stojí. Základní jmění společnosti, jejímž 
stoprocentním majitelem je město Holešov, se tak zvýšilo o 3 050 000 Kč. V závěru roku 
2010 se holešovský úřad práce přestěhoval do Tovární ulice a uvolnil prostory domu č.p. 
1275 Tepelnému hospodářství.   
 
Technické služby Holešov, s.r.o., Květná č.p.1555. 
Ředitelem společnosti je nadále Ing. Miroslav Strnad, jinak také člen Zastupitelstva města 
Holešova za ODS.  
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V průběhu zimy se Holešov a nejvíce pracovníci technických služeb několikrát potýkali 
s kalamitní situací, což se odrazilo i v ceně, kterou město muselo zaplatit za údržbu. Roční 
rozpočet na úklid komunikací je zhruba dva miliony korun a za zimu byla utracena asi 
polovina z těchto nákladů. Obvykle se za zimní sezónu vypotřebovalo zhruba 160 tun drti. 
V roce 2009/2010 to bylo přes 400 tun.  Pilotní projekt vyhrazeného parkování spustilo od 
Nového roku město Holešov prostřednictvím své společnosti Technické služby Holešov. 
Vedle domů 1600, 1601 a 1602 na Novosadech bylo vyhrazeno 17 parkovacích míst, která si 
mohli pronajmout občané z celých Novosad.  Parkovné stojí 500 korun za měsíc. Parkovací 
karty prodávaly od 4. ledna 2010 Technické služby Holešov. Na zakoupeném dokladu najde 
motorista číslo parkovacího místa, které odpovídá konkrétnímu parkovacímu místu. Městská 
samospráva tímto způsobem reagovala na poptávku některých občanů, kteří žádali vyhrazená 
parkovací místa.  Z vybraných  peněz začaly technické služby stavět na Novosadech další 
parkovací místa. Technické služby se rovněž staly v roce 2010 novým provozovatelem 
zámeckého koupaliště. Areál převzaly po podnikateli a provozovateli holešovského 
Sportcentra Tomáši Svobodovi. Přestože v červnu počasí příliš nepřálo, areál koupaliště byl 
od 14. června připraven pro návštěvníky. Otevírací doba byla v červenci i srpnu od pondělí do 
pátku vždy od 10 do 18 hodin a přes víkend od 9 do 18 hodin. Koupaliště a zejména přilehlé 
prostory šaten, bufetu a sociálního zařízení prošly před několika lety nákladnou rekonstrukcí. 
Vedle samotného koupání bylo v areálu možné zahrát si plážový volejbal, stolní tenis, je zde 
koutek pro děti. Lze si také objednat kulturní akce, probíhalo zde promítání filmů. Okolí 
bufetu bylo pokryto WiFi signálem pro připojení do internetové sítě.  V polovině roku začala 
v areálu Technických služeb Holešov stavba odpadového centra. Předpokládané náklady byly 
vyčísleny na 40 milionů korun.  
 
 
 

4. Zasedání městského zastupitelstva 2010  
                  (Uvedena jsou pouze vybraná usnesení) 
 

Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 8. 
února 2010. 
Přijaté usnesení č. 6/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 6 odst. 5) a § 
64 odst. 5) s použitím § 71 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 1 Regulačního plánu 
části města Holešova - lokalita Za Kozrálovem dle předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Radomír Šťastný. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 7/2010. Zastupitelstvo města Holešova I schválilo vypsání výběrového 
řízení na financování silničního obchvatu města ve výši 21 mil. Kč. II. pověřilo radu města 
provedením výběrového řízení. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 22. 3. 2010.  
Přijaté usnesení č. 10/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. vzalo na vědomí stanovisko 
finančního výboru ke zprávě nezávislého auditora k ověření účetní agendy ve Středisku 
volného času provedené v souvislosti se zánikem této příspěvkové organizace k 31. 12. 
2008. II. uložilo Radě města Holešova zajistit předání všech účetních dokladů a ostatních 
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písemností zrušené příspěvkové organizace SVČ Holešov na nástupnickou organizaci. 
Zodpovídá: Rada města Holešova. Termín: 28. 2. 2010. 
Přijaté usnesení č. 11/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. odvolalo z funkce člena 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova Oldřicha Závojského. II. zvolilo   
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova Ing. Františka Rafaju, bytem 
Holešov. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 12/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí 
vlastnických práv k nově vzniklým pozemkům na základě geometrických plánů č. 1505-
94/2009, k.ú. Holešov, č. 1502-94/2009, k.ú. Holešov, č. 373-94/2009, k.ú. Dobrotice, a č. 
1079-94/2009, k.ú. Žopy, zpracovaných Ing. Danielem Sobotou, v souvislosti s realizací 
investiční akce "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat" dle předloženého 
seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 13/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí 
vlastnických práv k pozemkům od jednotlivých vlastníků v souvislosti s realizací investiční 
akce "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat" dle předloženého seznamu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 15/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. prodej části 
městského pozemku p.č. 2951/2, ostatní plocha, o výměře cca 700 m2,  k.ú. Holešov, Ing. 
Ludvíku Urbanovi a Jiřině Urbanové, bytem Holešov, za kupní cenu 500 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 31.5.2010. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost.  
2. prodej městského pozemku p.č. 2951/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 66 m2, a 
části městského pozemku p.č. 2951/2, ostatní plocha, o výměře cca 634 m2, vše k.ú. 
Holešov, Liboru Liškovi a Věře Liškové, bytem Holešov, za kupní cenu 500 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 31.5.2010. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 23/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. vzalo na vědomí zprávu starosty 
města o postupu při podání žádosti města Holešova na akci „Holešovsko – sever – 
kanalizace“ (stavba 1, Holešov, Količín, Tučapy). II. pověřilo starostu města podat na Zlínský 
kraj písemnou žádost o zařazení této stavby do priority č. 1 s tím, že město Holešov nebude 
žádat finanční spoluúčast Zlínského kraje. 
 
Usnesení z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 
17. května 2010. 
Přijaté usnesení č. 69/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí 
vlastnických práv k pozemkům od jednotlivých vlastníků v souvislosti s realizací 
investiční akce "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat" dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 70/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. UZSVM/BKM/6201/2009-BKMM s ČR - Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Praha, v souvislosti s realizací investiční akce "Silnice II/490: 
Holešov - jihovýchodní obchvat" dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 
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Přijaté usnesení č. 71/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru 
prodeje domu čp. 1029 na pozemku p.č. 45/4 a pozemku p.č. 45/4 o výměře 577 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Jana 
Kolářová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 72/2010. Zastupitelstvo města Holešova udělilo Sboru dobrovolných 
hasičů Holešov a TJ Sokol Holešov "Plaketu města Holešova" u příležitosti 130. výročí 
založení Hasičsko-sokolské jednoty Holešov. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.  
 
Usnesení ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 19. 
dubna 2010 
Přijaté usnesení č. 31/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo podle § 6 odst. 5) a § 44 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, pořízení nového "Územního plánu Holešov". Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. 
Termín: bezodkladně. II. uložilo Radě města Holešova zařadit potřebné finanční prostředky k 
pořízení nového územního plánu do rozpočtu města na léta 2011 - 2013. Zodpovídá: PaedDr. 
Zdeněk Janalík, starosta města. Termín: dle textu. 
Přijaté usnesení č. 32/2010. 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 Libora Lišky, bytem Holešov, ze dne 09.04.2010 spočívající ve změně 
funkčního využití pozemku p.č. 2951/6 a části pozemku p.č. 2951/2 v k.ú. Holešov na 
plochu bydlení. Své usnesení podmínilo úhradou nákladů spojených s pořízením změny 
v dané lokalitě navrhovatelem. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 33/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo Miroslavu Olšinovi, 
bytem Holešov, udělení ceny města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2009 a 
"Velké pečeti města Holešova". Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 34/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo uzavření dohody o 
spolupráci mezi městy Holešov a Považská Bystrica dle předloženého návrhu. II 
pověřilo starostu města Holešova PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem této dohody. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 35/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření smlouvy o 
poskytnutí úvěru na financování výkupu pozemků pro JV obchvat města ve výši 21 mil. Kč se 
společností Komerční banka, a.s. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 30.04.2010.  
Přijaté usnesení č. 38/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozdělení dotace 
města Holešova tzv. Akce milion 2010 dle předloženého návrhu. Finanční částka bude 
čerpána z kapitoly 13 - Odbor školství a kultury. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 40/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček z 
Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 43/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření smlouvy o 
poskytnutí finančního příspěvku se Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, za účelem zajištění 
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dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou 
dopravou dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 59/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo obecně závaznou 
vyhlášku města Holešova č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Holešova 
č. 10/2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a č. 2/2007, o místních poplatcích za 
užívání veřejného prostranství, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 60/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí účelové 
dotace ve výši 204.000 Kč Charitě Holešov, IČ 47930063, na úhradu energie v městských 
objektech čp. 97 na nám. Svobody, čp. 658 na ul. Tyršova, čp. 1134 a 1136 na ul. 
Havlíčkova a čp. 1597 na ul. Novosady v Holešově, které má Charita ve výpůjčce a ve 
kterých poskytuje pečovatelské služby. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 61/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo pravidla pro prodej 
bytových jednotek, domů a nebytových jednotek v majetku města dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 62/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměrů 
prodeje městských bytových jednotek, domů a nebytových prostor dle předloženého a 
upraveného návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně. 
 

Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 28. 
června 2010. 
Přijaté usnesení č. 82/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej části 
městského pozemku p.č. 3501/1, ostatní plocha, o výměře cca 9.000 m2, k.ú. Holešov, a 
městských pozemků p.č. 151/19, trvalý travní porost, o výměře 693 m2 a p.č. 151/20, 
trvalý travní porost, o výměře 243 m2, k.ú. Dobrotice, Moravskému rybářskému svazu, 
o.s., Brno, IČ 00434159, za kupní cenu 120.000 Kč + náklady s prodejem spojené. 
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31.12.2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty 
způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 89/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček z 
"Fondu rozvoje bydlení města Holešova" žadatelům dle předloženého seznamu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 90/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. finanční krytí 
vlastních zdrojů na realizaci projektu „Centrum volnočasových aktivit Holešov“ v 
jednotlivých letech (2011-2012) z rozpočtu města ve výši min. 22,7 mil. Kč včetně DPH.  
2. každoroční vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na krytí provozních 
nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po 
dobu udržitelnosti projektu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 102/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo závěrečný účet města 
Holešova za rok 2009 s výhradou. II. Uložilo starostovi města Holešova zjednat opatření 
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potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 105/2010. Zastupitelstvo města Holešova stanovilo počet 23 členů 
Zastupitelstva města Holešova pro volební období 2010 - 2014 v souladu s ustanovením 
§§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: 
Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: bezodkladně. 
 
Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 13. 
září 2010 
Přijaté usnesení č. 114/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo vydání obecně 
závazné vyhlášky města Holešova č. 2/2010 "O stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému 
nakládání se stavebním odpadem" dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Markéta 
Šubová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 127/2010. Zastupitelstvo města Holešova projednalo výzvu Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových ČR k úhradě bezesmluvního užívání za budovu 
Mateřské školy, Holešov, Havlíčkova 1409,  pověřilo starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka 
zahájit jednání o zápočtu investovaných prostředků (včetně pronájmu pozemku ČR - 
ÚZSVM) proti požadavkům ÚZSVM a doporučilo Radě města Holešova uzavřít nájemní 
smlouvu na užívání budovy MŠ Havlíčkova 1409, Holešov, do doby bezúplatného převodu  
Přijaté usnesení č. 130/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočtový výhled 
do roku 2013 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 131/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. schválilo navýšení základního 
jmění společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., nepeněžitým vkladem 
nemovitostí zapsaných na LV 10001 v k.ú. Holešov, a to:  budovy čp. 1275 (stavba 
občanského vybavení), pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) p.č. 27 o výměře 388 m2. 
Základní jmění společnosti se zvýší dle znaleckého posudku nemovitostí o 3.050.000. Kč s 
platností od 01.12.2010. II. pověřilo Radu města Holešova zajištěním změny zakladatelské 
listiny společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., formou notářského zápisu. 
Zodpovídá: starosta města. Termín: 30.11.2010. 
Přijaté usnesení č. 145/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo výplatu odměn 
členům finančního výboru Zastupitelstva města Holešova v roce 2010 dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. František Fuit. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 138/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček z 
Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 140/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo vydání obecně 
závazné vyhlášky města Holešova č. 3/2010 "O místních poplatcích za užívání veřejného 
prostranství" dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 142/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo zajištění pohledávek 
města Holešova pro případ, že kupující řádně a včas nezaplatí kupní cenu bytu v městských 
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domech čp. 652, 1230, 1193, 1194 a 1195 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: František 
Kulhavý, Ph.D. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 132/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci 
ředitele Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR. 
 
Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 14. 
října 2010 
Přijaté usnesení č. 158/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo výplatu odměn členům 
kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova a členům osadních výborů v roce 2010 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. František Fuit. Termín: bezodkladně. 
 
Usnesení ze 7. řádného - ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se 
konalo dne 8. listopadu 2010 
Přijaté usnesení č. 160/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí složení 
stanoveného slibu všemi zvolenými členy zastupitelstva města v souladu s ustanovením § 69 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Přijaté usnesení č. 161/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo program jednání 
ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. listopadu 2010 dle 
předloženého návrhu. 
Přijaté usnesení č. 162/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo volební komisi ve 
složení: předseda Josef Bartošek a členové Jaromíra Čajková a Miroslav Kunc. 
Přijaté usnesení č. 163/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo návrhovou komisi 
ve složení: předseda Mgr. Ivana Bozděchová a členové Ludmila Štaudnerová a Mgr. 
Svatava Ságnerová. 
Přijaté usnesení č. 164/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo veřejný způsob 
hlasování při volbě starosty města, místostarostů a dalších členů rady města. 
Přijaté usnesení č. 165/2010. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
PaedDr. Zdeňka Janalíka starostou města. 
Přijaté usnesení č. 166/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
uvolnění dvou členů zastupitelstva města k výkonu funkce místostarosty. 
Přijaté usnesení č. 167/2010. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
Mgr. Rudolfa Seiferta a Bc. Jaroslava Chmelaře místostarosty města.  
Přijaté usnesení č. 168/2010. Zastupitelstvo města Holešova určilo v souladu s ustanovením § 
104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, místostarostu Mgr. Rudolfa 
Seiferta k zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti. 
Přijaté usnesení č. 169/2010. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
členy rady města: Gabriela Hradilová, Luděk Hradil, Renata Lochmanová, Ing. Ludvík 
Urban. 
Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 22. 
listopadu 2010 
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Přijaté usnesení č. 175/2010. Zastupitelstvo města Holešova určilo v souladu s § 6 odst. 
5) písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, zastupitele Bc. Jaroslava Chmelaře pro plnění úkolů při 
pořizování územně plánovacích dokumentací města Holešova a jejich změn v rozsahu 
příslušných ustanovení stavebního zákona. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 176/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu. 2. obecně závaznou 
vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní 
zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu dle předloženého návrhu. 3. obecně 
závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého a 
upraveného návrhu. 4. obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství dle předloženého a upraveného návrhu. Zodpovídá: František Kulhavý, 
Ph.D. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 177/2010. Zastupitelstvo města Holešova I schválilo návrh na řešení 
nesouladu mezi příjmy a výdaji města přijetím překlenovacího úvěru ve výši 5 mil. Kč a 
II pověřilo starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka jednáním s Komerční bankou, a.s., 
o předložení nabídky úvěrové smlouvy. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
30.11.2010. 
Přijaté usnesení č. 182/2010. Zastupitelstvo města Holešova I zřídilo dle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na volební období 2010-2014 
finanční výbor v počtu 9 členů a kontrolní výbor v počtu 9 členů. II. zvolilo dle ustanovení § 
84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na volební období 
2010-2014 předsedou finančního výboru Ing. Pavla Karhana a předsedkyní kontrolního 
výboru JUDr. Jarmilu Pokornou. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 183/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo dle ustanovení § 96 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu jednacího řádu Zastupitelstva 
města Holešova dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 184/2010. Zastupitelstvo města Holešova delegovalo dle ustanovení § 84 
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako svého zástupce do 
představenstva společenství Svazek obcí pro hospodaření s odpady - pobočka Bystřice pod 
Hostýnem na volební období 2010-2014 Ing. Miroslava Strnada, ředitele společnosti 
Technické služby Holešov, s.r.o. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně. 
Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 20. 
prosince 2010 
Přijaté usnesení č. 197/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. rozpočet města 
Holešova na rok 2011 dle předloženého návrhu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: leden 2011. 2. kompetence Radě města Holešova 
provádět rozpočtová opatření dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Rada města 
Holešova. Termín: leden 2011. 
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Přijaté usnesení č. 198/2010. Zastupitelstvo města Holešova zrušilo dle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. m) zákona o obcích, v platném znění, členy kontrolního výboru: Jiřinu Hradilovou, 
Ladislava Zavadila, Milana Vlasatíka, Gabrielu Holčákovou, Mgr. Helenu Jandovou, Josefa 
Sedláře, Mgr. Ing. Josefa Pospíšilíka a Jaromíru Čajkovou. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 199/2010. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo dle ustanovení § 84 
odst. 2 písm. m) zákona o obcích, v platném znění, členy finančního výboru: Gabrielu 
Hradilovou, Bc. Jiřího Olšáka, Alenu Kurečkovou, Zdeňka Hlobila, Ing. Martina 
Knápka, Ing. Petra Vejvodu a Ing. Tomáše Veverku. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 200/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo dle ustanovení § 84 
odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s nařízením 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, v platném znění, výši 
měsíčních odměn a příplatků za počet obyvatel v obci neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Holešova s účinností od 01.01.2011 dle předloženého a upraveného návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 201/2010. Zastupitelstvo města Holešova I neschválilo při souběhu 
funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města Holešova výplatu odměny jen za 
nejvýše honorovanou funkci. II schválilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, v platném znění, při souběhu funkcí 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Holešova výplatu odměny do výše souhrnu 
odměn za jednotlivé funkce. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 207/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodloužení platnosti 
"Programu regenerace městské památkové zóny v Holešově" do konce roku 2011. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.  
 
Zastupitelstvo schválilo změny ve čtyřech obecních vyhláškách 
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání změny čtyř obecně závazných vyhlášek 
města.  Kromě jiného v nové vyhlášce o odpadech zastupitelé schválili osvobození od 
poplatků za svoz osob s věkem nad 85 let a do 2 let. 

1. obecně závaznou vyhlášku č.  4/2010 o místním poplatku ze psů 
U této vyhlášky došlo ke zvýšení některých sazeb. Od přijetí dosud platné vyhlášky v roce 
2003 se výše poplatků za psy neměnila. Poplatky byly ve srovnání s okolními městy nízké u 
plátců v místních částech a u důchodců. Zákon umožňuje vybírat roční poplatky až do výše 
1500 Kč za psa. Zastupitelé schválili zvýšení poplatků nižších než 100 korun, protože tyto 
částky se již téměř nevyplácelo vybírat. Důchodce v rodinném domě tak zaplatí za jednoho 
psa místo 50 sto korun, za druhého psa místo 75 Kč 150 korun. Ke stejnému zvýšení došlo 
rovněž u důchodců v místních částech. Ostatní obyvatelé v místních částech zaplatí místo 60 
Kč 100 korun za jednoho psa a namísto 90 Kč 150 korun za druhého psa. Ostatní poplatky za 
psy zůstaly nezměněny.   
Původní a současná výše poplatků ze psů na území města Holešova 
                                             původní výše    současná výše 
                                              1.pes 2.pes 1.pes 2.pes 
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bytový dům                        600 900 600 900 
důchodce v bytovém domě 100 150 100 150 
rodinný domek             300 450 300 450 
důchodce v rodinném domě   50 75 100 150 
místní část                           60 90 100 150 
důchodce v místní části   50 75 100 150 
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo 
jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu. 
Podle zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, smělo povolovat 
videoterminály pouze ministerstvo financí. Zákonem č.183/2010 Sb., kterým se mimo jiné 
mění zákon o místních poplatcích, se pravomoc inkasovat poplatky rozšiřuje i na obce. Nová 
vyhláška města využívá této možnosti výběru poplatku. V posledních letech došlo 
prokazatelně k propadu příjmů z poplatků z VHP, a to z důvodu odlivu peněz do 
videoterminálů. Tuto skutečnost dokazuje vývoj příjmů za roky 2008 - 2010: 2008 - 2,0 mil. 
Kč, 2009 - 1,6, 2010 - 1,3 odhad. Sazba poplatku a podmínky výběru poplatků se nemění. 
 3. obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
Výše poplatků se v Holešově v tomto případě pohybuje na hranici maxima daného zákonem 
(maximum je 500 Kč a současný poplatek je 492 Kč). Ani tak ale příjmy z poplatků ve výši 
5,6 mil. Kč nepokryjí roční výdaje za komunální odpad,  které činí 8,3 mil.Kč.  
V nové vyhlášce zůstává osvobození od poplatku u osob dlouhodobě žijících mimo ČR, v 
Centru pro seniory, v LDN, ve zdravotnických zařízeních, v dětských domovech, ve výkonu 
trestu a těch, kteří hradí poplatek v jiné obci ČR. V nové vyhlášce zastupitelé schválili 
osvobození od poplatků u osob s věkem nad 85 let a do 2 let, jak je tomu ve většině měst. 
Rozpočet tak přijde o roční příjmy ve výši 110 tisíc Kč u seniorů (jedná se o 223 osob) a 120 
tisíc Kč u dětí (245 osob). 
  4. obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství dle předloženého návrhu. 
Od 1. 1. 2011 bude tato vyhláška upravena podobně jako ostatní vyhlášky o místních 
poplatcích. Změna bude především v tom, že případné osvobození nebo úlevy budou ve 
vyhlášce striktně vymezeny. 
 
Noví přísedící u soudu 
Od roku 2010 začali pracovat u Okresního soudu v Kroměříži jako přísedící zastupitelstvem 
Holešova nově zvolení kandidáti.  K výkonu této funkce bylo za Holešov navrženo a zvoleno 
9 kandidátů, z nichž šest zůstalo stávajících a zbývající tři byli noví přísedící. Byli mezi nimi 
JUDr. Vladimír Martínek z Holešova, JUDr. Vlastislav Pacík z Bystřice p. Host., 
pracoviště Holešov, JUDr. Alena Přikrylová z Holešova, Mgr. Zdeňka Konopecká z 
Holešova, Libor Klíma z Holešova, Eva Pilařová z Holešova, Mgr. František Kulhavý, 
Dr., z Rymic, pracoviště Holešov, PhDr. Viera Horáková z Kroměříže, pracoviště 
Holešov, a Věra Lišková z Holešova. Zastupitelstvo města podle zákona volilo přísedící 
okresního soudu v obvodu příslušného soudu. Přísedící byli voleni na období čtyř let. 
Předešlá volba přísedících proběhla 23. února 2010. 
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5. Zasedání městské rady 2010 

      (zveřejněna jsou pouze vybraná usnesení) 

 
Usnesení z 1. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 11. ledna 2010  
Přijaté usnesení č. 1/2010. Rada města Holešova vzala na vědomí informace o majetku města. 
Přijaté usnesení č. 2/2010. Rada města Holešova vzala na vědomí hodnocení situace v ul. 
Školní. 
Přijaté usnesení č. 3/2010. Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu 
městských nebytových prostor v objektu čp. 38 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově (prodejna 
sport-hračky-rybářské potřeby) pro  firmu JAH, s.r.o., Holešov, nám. Dr. E. Beneše 5/39, IČ 
283 57 272. Zodpovídá: Mgr. František Kulhavý, Dr. Termín: bezodkladně. 

 
Usnesení ze 2. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 25. ledna 2010  
Přijaté usnesení č. 5/2010. Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o 
přidělení veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov - 
prohlídkový okruh sály II. NP" společnosti RAPOS, spol.s r. o., Holešov, Nerudova 325 za 
cenu 6.999.775 Kč včetně DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 6/2010. Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o dílo s 
Miroslavem Kuncem - EMKa, Holešov, Masarykova 635/12, IČ 10588884, v souvislosti 
se schválenou rámcovou smlouvou na akci "Zabezpečení provozu a údržby veřejného 
osvětlení ve městě Holešově a jeho místních částech" dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 7/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zadání změny č. 1 Regulačního plánu části města Holešova - lokalita Za Kozrálovem 
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 8. 2. 2010. 
Přijaté usnesení č. 8/2010. Rada města Holešova schválila podání projektu v rámci 
operačního programu "Životní prostředí" na zateplení 1. Základní školy Holešov v 
celkové výši do 10 mil. Kč. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček a Mgr. Jarmila Růžičková, 
ředitelka školy. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 9/2010. Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 
městem Holešov a Moravskými dětmi, o. s., Holešov, nám. Svobody 133, IČ 22838996, dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 12/2010. Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu 
parkovacích ploch Technickým službám Holešov, s.r.o., za účelem zpoplatnění 
parkování, dle předloženého návrhu. Jedná se o parkoviště v lokalitách : nám. Dr. E. 
Beneše,  ulice Plačkov, ulice Grohova, ulice Nerudova, ulice Novosady u domu č.p. 1600 
– 1602. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  

 
Usnesení ze 3. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 8. února 2010  
Přijaté usnesení č. 33/2010. Rada města Holešova schválila Charitě Holešov přenechání 
části nebytových prostor o výměře 16 m2 v městském objektu čp. 1029 na nám. Sv. 
Anny v Holešově organizaci Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., Vsetín, IČ 
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25 90 96 14, za účelem zřízení kanceláře pro "Terénní asistenční službu" v rodinách s 
dětmi.  Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 35/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci Centrum 
pro seniory, p.o., Holešov, Příční 1476, souhlas pro přijetí sponzorského daru ve výši 36.299 
Kč od Ing. Jaromíra Janečky, bytem Brno, a Ing. Evy Hýblové, bytem Kuřim. Na darovací 
smlouvě bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka 
CpS. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 37/2010. Rada města Holešova udělila Janu Přibylovi, bytem Holešov, 
Pamětní list v deskách za dlouholetou práci pro TJ Sokol a město Holešov. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 45/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova  
1. odvolat z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova Oldřicha 
Závojského. 2. zvolit členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova Ing. 
Františka Rafaju, bytem Holešov. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: ZM 8.2.2010. 
 
Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. února 2010  
Přijaté usnesení č. 50/2010 - N 1297. Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo se společností RAVAL INTERIER, s.r.o., Holešov, Sušilova 1234, IČ 
26276143, na veřejnou zakázku "Rekonstrukce MŠ Všetuly". Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 47/2010 - N 1296. Rada města Holešova doporučila příspěvkovým 
organizacím 1. Základní škola Holešov, Středisko volného času a Mateřská škola, 
Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, zvážit instalaci a provoz fotovoltaické 
elektrárny v rámci vlastní doplňkové činnosti s tím, že dlouhodobý pronájem střechy, na 
které bude instalována, ve prospěch cizího subjektu se jeví v současnosti jako 
ekonomicky nevýhodný. Zodpovídá: Mgr. Jarmila Růžičková, Mgr. Jarmila Vaclachová 
a Jaroslava Turoňová, ředitelky p.o. Termín: bezodkladně.  

 
Usnesení z 5. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 8. března 2010  
Přijaté usnesení č. 52/2010. Rada města Holešova I. schválila pronájem parkovacích ploch 
Technickým službám Holešov, s.r.o., za účelem zpoplatnění parkování. Jedná se o parkoviště 
v lokalitách: - nám. Dr. E. Beneše,  ulice Plačkov,  ulice Grohova,  ulice Nerudova,  ulice 
Novosady u domu č.p. 1600 – 1602, II pověřila starostu města Holešova uzavřením smlouvy 
o pronájmu parkovacích ploch. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 56/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se Zlínským 
krajem, tř. T. Bati 21, za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského 
kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou dle předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 19.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 58/2010. Rada města Holešova schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku "Rekonstrukce zastřešení plaveckého bazénu základní školy, Družby 
329, Holešov" dle předloženého návrhu. Osloveny budou firmy:  RAPOS, spol. s r.o.,  
Holešov, Nerudova 325, VW WACHAL, a.s., Kroměříž, Tylova 220/17, Ptáček - pozemní 
stavby, s.r.o., Kojetín, Podvalí 629, JC STAV, s.r.o., Kroměříž, Altýře 551, Rovina, a.s., 
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Hulín, Kroměřížská 134. Zodpovídá: Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 60/2010. Rada města Holešova I. schválila vypsání výběrového řízení 
na poskytnutí úvěru ve výši 21 mil. Kč na financování obchvatu města - výkup pozemků 
dle předloženého návrhu a II. pověřila starostu města podpisem výzvy. Zodpovídá: Ing. 
Dušan Leško. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 62/2010. Rada města Holešova schválila udělení Pamětních listů v deskách 
Mgr. Monice Vyhlídalové, Mgr. Dagmar Stojanové, Mgr. Heleně Jandové, Mgr. Soni 
Tomčíkové, Jaromíře Podhajské, Mgr. Marcele Hušťavové, Blaženě Olšové, Ludmile 
Macůrkové, Haně Němcové, Radovaně Ponížilové a Ing. Haně Samsonové u příležitosti Dne 
učitelů 2010. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 63/2010. Rada města Holešova jmenovala za členy Komise pro 
udělení cen města Holešova v roce 2010: Mgr. Rudolfa Seiferta, místostarostu města 
Holešova, MUDr. Ludmilu Joklovou, předsedkyni komise kultury, Libora Lišku, 
předsedu komise pro občanská sdružení. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 69/2010. Rada města Holešova I. projednala žádost společnosti Česká 
lékárna a. s., Palackého 105, Brno, IČ 26230071, o pronájem  nebytových prostor v přízemí 
městského objektu čp. 543 na ul. Palackého v Holešově s tímto závěrem: v daném objektu je 
nájemce na dobu určitou a II. pověřila místostarostu Josefa Bartoška jednáním se společností 
Česká lékárna, a. s., o nabídce jiných prostor. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 71/2010. Rada města Holešova I. schválila záměr výpůjčky městských 
nebytových prostor - budovy hájenky čp. 188 na pozemku p.č. 447, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 235 m2, k.ú. Holešov, a přilehlých pozemků p.č. 446, zahrada, o 
výměře 171 m2, p.č. 449/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 285 m2  a  p.č. 449/2, 
zahrada, o výměře 746 m2, vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu a II. doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova provést změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko Holešov. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně. 

 
Usnesení ze 6. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. března 2010  
Přijaté usnesení č. 75/2010 - Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit pořízení nového "Územního plánu Holešov". Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. 
Termín: ZM 19.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 76/2010. Rada města Holešova I. schválila odpis nedobytných 
pohledávek dle předloženého návrhu a II. doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit odpis nedobytných pohledávek dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. 
Dušan Leško. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 77/2010. Rada města Holešova I. schválila záměr, že po dokončení akcí 
"Odpadové centrum TS" a "Kanalizace Količín-Tučapy" bude město tyto stavby pronajímat a 
II. pověřila vedoucího Odboru finančního proplácením faktur těchto akcí v režimu DPH. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 78/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, souhlas pro přijetí 
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sponzorských darů od "Sdružení rodičů a přátel dětí" v celkové výši 8.423 Kč dle 
předloženého seznamu. Na darovacích smlouvách bude uvedeno číslo tohoto usnesení. 
Zodpovídá: Jaroslava Turoňová, ředitelka MŠ. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 79/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci Centrum 
pro seniory, p.o., Holešov, Příční 1476, souhlas pro přijetí sponzorského daru ve výši 
13.816,02 Kč od firmy MARTEK MEDICAL, a.s., Konská 198, Třinec, dle přílohy. Na 
darovací smlouvě bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, 
ředitelka CpS. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 80/2010. Rada města Holešova udělila souhlas s užitím znaku města 
Holešova na zadní straně klubové vlajky, vlaječkách a tiskopisech Klubu výsadkových 
veteránů Holešov, IČ 26581981, v oficiální podobě bez textu u příležitosti oslav 50. 
výročí příchodu 7. výsadkového pluku do Holešova. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 83/2010. Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo se společností Bezpečnostní systémy s.r.o., Kroměříž, Vejvanovského 466/14, IČ: 
25530828, na akci "Městský kamerový a monitorovací systém Holešov" dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 84/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům 
dle předloženého seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 19.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 85/2010. Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na 
veřejnou zakázku "Přesun technologie městského kamerového dohlížecího systému pro novou 
služebnu Městské policie Holešov". K podání nabídek budou osloveny firmy: 1. TIPA 
Telekom plus a.s., Třebíč, Hrotovická 169, 2. Jiří Bayerl - COMSIG, Plzeň, Línská 6, 3. 
Bezpečnostní systémy s.r.o., Kroměříž, Vejvanovského 466/14, 4. Šimčák elektro s.r.o. , 
Kroměříž, Kojetínská 1163/18,5. ČD - Telematika a.s., Praha 3, Pernerova 2819/2a. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 86/2010. Rada města Holešova schválila vypsání výběrových řízení na 
akci "Odpadové centrum Holešov" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, prostřednictvím společnosti MCI SERVIC, s.r.o., Zlín, a to: a) Odpadové 
centrum Holešov b) Rozšíření systému separace odpadů ve městě Holešov. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 87/2010. Rada města Holešova schválila provozování budoucího 
"Odpadového centra TS Holešov" a "Rozšíření systému separace odpadů ve městě Holešově" 
společností Technické služby Holešov, s.r.o. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 99/2010. Rada města Holešova I. projednala žádost občanů o řešení 
problematiky parkování na ul. Masarykova 1421 v Holešově a II. pověřila vedoucího 
odboru investic, silničního hospodářství a údržby města Holešova projednat opětovně 
záměr výstavby parkoviště v dané lokalitě. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Rada města Holešova neudělila souhlas s užitím znaku města Holešova na reklamních 
předmětech "BUTON" s připínáčkem nebo magnetem společnosti AKTIV 95 OPAVA, s. r. 
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o., IČ 25846761, vyrobených v roce 2010. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně. 

 
Usnesení ze 7. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 6. dubna 2010 
Přijaté usnesení č. 108/2010. Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o 
přidělení veřejné zakázky "Rekonstrukce zastřešení plaveckého bazénu Základní školy, 
Družby 329, Holešov"společnosti RAPOS, spol. s r.o., Holešov, Nerudova 325, za cenu 
7.830.572 Kč včetně DPH. Zodpovídá: Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 109/2010. Rada města Holešova I. schválila vypsání výběrového řízení 
na akci "Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov - 2. etapa" 
prostřednictvím společnosti MCI SERVIS, s.r.o., Zlín, Vavrečkova 5262, IČ 27718158, 
za cenu 80.000 Kč bez DPH a II. jmenovala členy hodnotící komise: - Mgr. Marie Černá, 
Ing. Stanislav Julíček, Radka Stratilová, Vladimír Ságner, Ing. Vladimír Lochman. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 116/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška města Holešova č. 10/2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a č. 2/2007, 
o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 19.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 119/2010. Rada města Holešova I. vzala na vědomí přerušení 
pravidelného provozu v holešovských mateřských školách v období od 01.07.2010 do 
31.08.2010 a II. doporučila ředitelkám holešovských mateřských škol, aby náhradní 
provoz mateřských škol v Holešově pro nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců 
dětí byl zajištěn takto: od 01.07.2010 do 23.07.2010 Mateřská škola Sluníčko Holešov, od 
26. 7. 2010 do 6. 8. 2010 Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, od 09.08.2010 do 
27.08.2010 Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 120/2010. Rada města Holešova udělila souhlas s užitím znaku města 
Holešova 1. Valašskému království, s. r. o., IČ 25864033, pro období od 01.06.2010 do 
31.12.2010 v seznamu svých partnerů, 2. Lydii Gigerichové, IČ 67513433, na webové stránce 
http://fotodoma.cz/km-holesov. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 121/2010. Rada města Holešova schválila vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury a volnočasových aktivit města 
Holešova za rok 2009 a udělila oceněným "Pamětní list v deskách": 1. kategorie 
sportovní kolektiv - družstvo žáků MGC Holešov, 2. kategorie sportovci jednotlivci do 
20 let včetně - Petr Navrátil, vzpírání SKP Holešov,  3. kategorie kolektivy působící v 
oblasti kultury či volnočasových aktivit - dětský folklorní soubor Zrníčko, 4. kategorie 
osobnost v oblasti kultury - Jiří Richter, židovská kultura, 5. kategorie osobnost v 
oblasti volnočasových aktivit - Lenka Doleželová, vedoucí holešovských mažoretek, 6. 
každému oceněnému finanční odměnu ve výši 2.000 Kč. Finanční částka bude čerpána z 
kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 122/2010. Rada města Holešova I. doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  Miroslavu Olšinovi, bytem Holešov, udělení ceny města Holešova 
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"Osobnost města Holešova" za rok 2009 a "Velké pečeti města Holešova". a II. schválila 
Miroslavu Olšinovi poskytnutí finanční odměny ve výši 5.000 Kč. Finanční částka bude 
čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM 19.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 123/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit 1. uzavření dohody o spolupráci mezi městy Holešov a Považská 
Bystrica dle předloženého návrhu. 2. pověření starosty města Holešova PaedDr. Zdeňka 
Janalíka podpisem této dohody. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM 19.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 124/2010. Rada města Holešova schválila vyčlenění 5.000 Kč na městskou 
oslavu Dne učitelů 2010. Finanční částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 125/2010. Rada města Holešova schválila udělení "Pamětních listů v 
deskách" Vlastimíru Janskému a Marii Novákové za dlouholetou činnost ve Sdružení 
zdravotně postižených Holešovska. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 126/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit rozdělení dotace města Holešova tzv. Akce milion 2010 dle předloženého návrhu. 
Finanční částka bude čerpána z kapitoly 13 - Odbor školství a kultury.  Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 127/2010. Rada města Holešova schválila rozpis finančních podílů na 
obnovu kulturních památek v rámci "Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón" v roce 2010 takto: 
 - Restaurování malovaných dvoukřídlých dveří do výtahové šachty zámku Holešov - 2. 
etapa 
Program regenerace: 90.000 Kč, 
 - Restaurování nástropní malby ve štukovém zrcadle v přízemí JZ křídla bývalého 
trinitářského kláštera – nám. F. X. Richtera č.p. 8 (majitel EL-ENG, s.r.o.), 
Program regenerace: 165.033 č - Restaurování bočního oltáře Panny Marie Růžencové 
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie,  
Program regenerace: 799.843 Kč - Restaurování bočního oltáře sv. Floriána ve farním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie – 1. etapa,  
Program regenerace: 210.124 Kč. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: průběžně do 
konce roku 2010. 
Přijaté usnesení č. 128/2010. Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční 
dotace ve výši 50.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holešov, IČ 18188389, za účelem finančního 
vyrovnání mezi Tělovýchovnou jednotou Holešov a Českou republikou. Finanční částka bude 
čerpána z kapitoly 51 - Rada města.  Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 132/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci 
Městské kulturní středisko Holešov, p.o., souhlas pro přijetí nadačního příspěvku - daru 
ve výši 20.000 Kč od Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště, Kolárova 447, dle 
přílohy. Na darovací smlouvě bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. 
Pavel Chmelík, ředitel MKS. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 137/2010. Rada města Holešova schválila1.finanční příspěvek ve výši 
6.000 Kč Klubu rodičů a přátel školy při Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově na podporu 
uspořádání akce "Majáles 2010". 2. finanční příspěvek 5.000 Kč Lence Doleželové a 5.000 
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Kč Lence Dujkové na podporu jejich účasti na Mistrovství Evropy v twirlingu 2010 pořádané 
ve Skotsku. Finanční prostředky budou čerpány z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. 
Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 138/2010. Rada města Holešova I. vzala na vědomí rezignaci člena 
dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., Josefa Beneše, a to 
ke dni 31.03.2010  a II. jmenovala členkou dozorčí rady této společnosti JUDr. Jarmilu 
Pokornou, bytem Holešov, Sportovní 1460, s účinností od 01.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 139/2010. Rada města Holešova I. vzala na vědomí petici občanů proti 
vybudování ubytovacího zařízení na ulici Sušilova čp. 1234 a II. uložila starostovi města 
svolat veřejné slyšení za účasti zástupců města, stavební společnosti a petentů. Zodpovídá: 
Ing. Petr Kvasnica, vedoucí odboru kancelář starosty. Termín: bezodkladně. 
 
Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 19. dubna 2010  
Přijaté usnesení č. 148/2010. Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení 
na veřejnou zakázku "Výstavba parkovacích míst ve městě Holešově". K podání 
nabídky budou osloveny firmy: 1. RK plus, s.r.o., Holešov, nám. F. X. Richtera 985, 2. 
Vladimír Vrubel, Přílepy 39, 3. Ladislav Vyňuchal, Holešov, Sadová 1551, 4. Technické 
služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, 5. RAPOS, spol. s r.o., Holešov, Nerudova 325. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 153/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 204.000 Kč Charitě Holešov, IČ 47930063, na 
úhradu energie v městských objektech č.p. 97 na nám. Svobody, č.p. 658 ul. Tyršova, č.p. 
1134 a 1136 na ul. Havlíčkova a č.p. 1597 na ul. Novosady v Holešově, které má Charita ve 
výpůjčce a ve kterých poskytuje pečovatelské služby. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: ZM 
19.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 154/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit pravidla pro prodej bytových jednotek, domů a nebytových jednotek v 
majetku města Holešova dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
ZM 19.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 155/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměrů prodeje dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová. 
Termín: ZM 19.04.2010. 
Přijaté usnesení č. 160/2010. Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení 
na akci "Výstavba nízkorozpočtových domů v lokalitě Bořenovská" v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, prostřednictvím společnosti MCI 
SERVIS, s.r.o., Zlín. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  

 
Usnesení z 9. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 3. května 2010  
Přijaté usnesení č. 162/2010. Rada města Holešova I schválila dle ustanovení § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") a v souladu s 
pravidly pro zadávání veřejných zakázek města Holešova (dále jen "pravidla") vyhlášení 
výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku "Územní 
plán Holešov" dle předloženého návrhu. Základním hodnoticím kriteriém bude nejnižší 
nabídková cena. K podání nabídek budou osloveni projektanti: Ing. arch. Vanda Ciznerová, 
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Labská 25, 625 00 Brno, Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, 760 01 Zlín, Ing. arch. 
Leopold Pšenčík, Lazy I 4007, 760 01 Zlín, Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod vodojemem 
4500, 760 01 Zlín, Ing. arch. Radoslav Špok, Visualcad, s.r.o., Poštovní 253, 686 01 Uherské 
Hradiště a II jmenovala dle § 71 odst. 3) a § 74 odst. 1) "zákona" a v souladu s "pravidly" 
hodnotící komisi pro výběr dodavatele, která bude současně plnit funkci komise pro otevírání 
obálek v tomto složení: Josef Bartošek (náhradník Mgr. Rudolf Seifert), Ing. Radomír Šťastný 
(náhradník Ing. Tomáš Nedbal), Ing. Radomíra Pospíšilová (náhradník Ing. Petr Klenner),  
Ing. Stanislav Julíček (náhradník Radka Stratilová), František Kulhavý, Ph.D. (náhradník Ing. 
Petr Kvasnica). Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 163/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Sluníčko Holešov souhlas pro přijetí sponzorských darů od SRPD v 
celkové výši 28.433,50 Kč dle přílohy. Na darovací smlouvě bude uvedeno číslo tohoto 
usnesení. Zodpovídá: Lenka Pacíková, ředitelka MŠ. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 164/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci Centrum 
pro seniory Holešov souhlas pro přijetí sponzorských darů ve výši 3.220,03 Kč a 14.400 Kč 
od firmy MARTEK MEDICAL, a.s., Třinec, Konská 198, dle přílohy, dále ve výši 43.068,00 
Kč od firmy LENA NÁBYTEK, s.r.o., Holešov, Palackého 62, a ve výši 15.000 Kč od firmy 
HERUS, s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 588, dle přílohy. Na darovacích smlouvách bude 
uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka CpS. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 165/2010. Rada města Holešova schválila udělení "Pamětního listu v 
deskách"  1.Daliboru Sedlářovi, bytem Holešov, za osobní podíl při záchraně lidského 
života. 2. Adrianu Barimu, bytem Holešov, a Jiřímu Nesázelovi, bytem Kroměříž, u 
příležitosti jejich padesátého bezpříspěvkového daru krve. 3. Jindřichu Dovrtělovi, 
bytem Žopy, za dlouholetou práci kronikáře Žop a k významnému životnímu jubileu. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 166/2010. Rada města Holešova udělila souhlas s užitím znaku města 
Holešova. 1.MGC Holešov, IČ 26615606, pro všechny tiskoviny vydávané k příležitosti 
pořádání Mistrovství České republiky v minigolfu, které bude probíhat v Holešově a v 
Bystřici pod Hostýnem ve dnech 22. - 24. července 2010 a na webové stránce k tomuto 
mistrovství. 2. Tělocvičné jednotě Sokol Holešov, IČ 00532835, a Sboru dobrovolných hasičů 
Holešov, IČ 63414082, v souvislosti s výročím 130 let od svého vzniku.  3. Publicity s. r. o, 
IČ 25332881, pro pozvánku na slavnostní vyhlášení soutěže "Stavba roku 2009 Zlínského 
kraje", které se uskuteční dne 18.05.2010 v prostorách holešovského zámku. 4. právnickým a 
fyzickým osobám, kterým byla poskytnuta v roce 2010 dotace z tzv. "Akce milion" nebo z 
kapitoly 51 - Rada města, a to v souvislosti s propagací města Holešova za poskytnutí této 
dotace pro rok 2010. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 167/2010. Rada města Holešova schválila vyčlenění finančních 
prostředků ve výši 22.500 Kč z rozpočtu města Holešova Rostislavu Kutrovi, IČ 
61700371, na pořízení videozáznamu a jeho kopií holešovské slavnosti Dne díkůvzdání 
roku 2009. Částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  
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Přijaté usnesení č. 168/2010. Rada města Holešova schválila 2. Základní škole Holešov 
výjimku ze stanoveného počtu žáků ve třídě 8. A na 31 žáků pro období od 03.05.2010 do 
31.08.2010. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 169/2010. Rada města Holešova schválila Ústřední školní jídelně 
Holešov vypsání výběrového řízení k výběru firmy na akci "Oprava střechy Ústřední 
školní jídelny Holešov". K podání nabídek budou vyzvány společnosti: VW Wachal, 
s.r.o., Kroměříž, Tylova 220/17, ROOS, s.r.o., Kroměříž, Kojetínská 3881, RAPOS, 
s.r.o., Holešov, Nerudova 325, Zlínstav, a.s., Zlín, Bartošova 5532, Stav consult, s.r.o., 
Kroměříž, Jožky Silného 2349/4. Zodpovídá: Milena Michalcová, ředitelka ÚŠJ. 
Termín: bezodkladně. 

 
Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 17. května 2010  
Přijaté usnesení č. 186/2010. Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o 
přidělení veřejné zakázky na akci "Přesun technologie městského kamerového dohlížecího 
systému pro novou služebnu Městské policie Holešov" společnosti Bezpečností systémy, 
s.r.o., Kroměříž, Vejvanovského 466/14, za cenu 816.521 Kč včetně DPH. Realizace akce je 
podmíněna změnou rozpočtu města Holešova. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 187/2010. Rada města Holešova. I rozhodla na základě doporučení 
hodnoticí komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru 
nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního kritéria - ekonomické výhodnosti 
nabídky zadané v otevřeném podlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 
závazných pokynů pro zadavatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou zakázku na 
stavební práce "Odpadové centrum TS Holešov"takto: Pořadí č. 1 Nabídka č. 2 
STRABAG, a.s., 150 00 Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČ 60838744. Nabídka uchazeče 
měla nejvyšší užitnou hodnotu nabídky, tj. 100 bodů.  Pořadí č. 2 Nabídka č. 1. Rovina, 
a.s., Kroměřížská 134, 768 24  Hulín, IČ 64508510. Užitná hodnota nabídky je 95,10 
bodu. II. pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy o dílo s 
vybraným uchazečem STRABAG, a.s., v souladu s nabídkou uchazeče. Zodpovídá: Ing. 
Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 204/2010. Rada města Holešova schválila finanční příspěvek 12 tis. Kč 
Junáku - svazu skautů a skautek ČR na účast v mezinárodním skautském setkání "Intercamp" 
ve Viersen-Dülkenu v Německu, který se uskuteční 20. - 25. května 2010. Finanční částka 
bude hrazena z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně. 

 
Usnesení z 11. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 31. května 2010  
Přijaté usnesení č. 205/2010. Rada města Holešova schválila na základě výběrového řízení o 
přidělení veřejné zakázky na akci "Výstavba parkovacích míst ve městě Holešově" 
společnosti HLAVA - STAVBY, s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, za cenu 4.318.015 Kč 
včetně DPH. V případě, že smlouva nebude podepsána v termínu do 11.06.2010, přiděluje se 
zakázka nabídce 2. v pořadí, tj. společnosti Technické služby, s.r.o., Holešov, Květná 1555. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
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Přijaté usnesení č. 207/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům 
dle předloženého seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 28.06.2010. 
Přijaté usnesení č. 219/2010. Rada města Holešova schválila 1. ukončení smluv o dovozu 
stravy z důvodu převodu činnosti na Technické služby Holešov, s.r.o., ke dni 30.06.2010 s 
těmito subjekty: - Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524 - obec Martinice - 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392  - Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 
1409 - Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636 2. prodej automobilu Ford Transit 
společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., za odhadní cenu. Zodpovídá: Irena Ďuláková. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 220/2010. Rada města Holešova jmenovala členy hodnoticí komise 
pro vyhodnocení veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na zastavění části lokality ulice 
Školní bytovým (polyfunkčním) domem: - Bc. Jaroslav Chmelař, Ludmila Štaudnerová,  
Josef Bartošek, Gabriela Hradilová, Mgr. Rudolf Seifert, JUDr. Jarmila Pokorná. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 

 
Usnesení z 12. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 14. června 2010  
Přijaté usnesení č. 224/2010. Rada města Holešova rozhodla na základě doporučení hodnoticí 
komise v souladu s § 81 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, a s pravidly pro zadávání veřejných zakázek města Holešova o výběru nejvhodnější 
nabídky veřejné zakázky "Územní plán Holešov", kterou předložil uchazeč Ing. arch. 
Vladimír Dujka, Zlín, Kamenná 3858, IČ 14639351, za cenu díla 2.300.000 Kč bez DPH. 
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 227/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova vydat  opatření obecné povahy č. 1/2010 - Změnu č. 14 územního plánu města 
Holešova dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: ZM 
28.06.2010. 
Přijaté usnesení č. 228/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
vydat opatření obecné povahy č. 2/2010 - Změnu č. 1 regulačního plánu části města Holešova 
- lokalita Za Kozrálovem dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. 
Termín: ZM 28.06.2010. 
Přijaté usnesení č. 229/2010. Rada města Holešova povolila podle § 99 odst. 3) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
výjimku ze stavební uzávěry podle čl. 4 vyhlášky o stavební uzávěře v přírodním parku 
"Hostýnské vrchy" ze dne 18.12.1986 pro stavbu "Oplocení louky pro chov ovcí - 
dočasná stavba na 5 let" na pozemku pozemková p.č. 161/3 v k.ú. Žopy pro žadatele 
Romana Onderku, bytem Rymice, Tomáše Onderku, bytem Rymice, zastoupených na 
základě plné moci Jaroslavem Onderkou, bytem Rymice, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Radomír Šťastný. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 243/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci Městské 
kulturní středisko Holešov souhlas s přijetím sponzorských darů ve výši 20.000 Kč od firmy 
ELKO EP, s.r.o., Holešov, Palackého 493, ve výši 18.000 Kč od Romana Smýkala, Holešov, 
Palackého 1400, ve výši 20.000 Kč od firmy KKS, spol. s.r.o., Zlín, Příluky 386, a ve výši 
15.000 Kč od firmy CONTUNIX, spol. s r.o., Kroměříž, Malý Val 1583/11767, dle přílohy. 
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Na darovacích smlouvách bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Pavel 
Chmelík, ředitel MKS. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 250/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit prodej nebytových prostor, stojících na pozemku p.č. 1196, a část 
pozemku p.č. 1196, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 1330 m2, k.ú. Holešov, 
společnosti SANITA CAR, s.r.o., zdravotní dopravní služba, Holešov, Sušilova 478, IČ 
27665046, za kupní cenu 2.400.000 Kč + náklady s prodejem spojené k 30.04.2012. 
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31.07.2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty 
způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost. Zodpovídá: Jana Kolářová. 
Termín: ZM 28.06.2010. 
Přijaté usnesení č. 225/2010. Rada města Holešova I rozhodla na základě doporučení 
hodnoticí komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru 
nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního kritéria - ekonomické výhodnosti nabídky 
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou 
zakázku na stavební práce "Nízkorozpočtové domy - lokalita Bořenovská, Holešov"o 
přidělení zakázky společnosti KOMA MODULAR CONSTRUCTION, s.r.o., Vizovice, 
Říčanská 1180, IČ 46966170, za cenu 19.946.129 Kč bez DPH. II pověřila starostu města 
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s nabídkou. Zodpovídá: Ing. 
Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 226/2010. Rada města Holešova I rozhodla  na základě doporučení 
hodnoticí komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru 
nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního kritéria - ekonomické výhodnosti 
nabídky zadané v otevřeném podlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. na 
veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce kulturního a společenského centra 
Holešov - 2. etapa" o přidělení zakázky společnosti RAPOS, spol. s r.o., Holešov, 
Nerudova 325, IČ 25504487.   
II pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s 
nabídkou. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 

 
Usnesení z 13. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 28. června 2010  
Přijaté usnesení č. 272/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci 
Městské kulturní středisko Holešov souhlas s přijetím sponzorského daru ve výši 25.000 
Kč od společnosti RAPOS, spol. s r. o., Holešov, Nerudova 325, dle přílohy. Na darovací 
smlouvě bude uvedeno číslo tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Pavel Chmelík, ředitel  
Přijaté usnesení č. 276/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
stanovit počet 23 členů Zastupitelstva města Holešova pro volební období 2010 - 2014 v 
souladu s ustanovením §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. Termín: ZM 28.06.2010. 
Přijaté usnesení č. 277/2010. Rada města Holešova schválila termíny jednání Rady 
města Holešova a Zastupitelstva města Holešova ve II. pololetí 2010 takto: 1. schůze 
rady města: 02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10. a 14.10. 2. zasedání zastupitelstva města: 
13.09. a 14.10. 
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Přijaté usnesení č. 283/2010. Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na 
zpracování a tisk čtrnáctideníku Holešovsko dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 282/2010. Rada města Holešova schválila 1. udělení "Pamětního listu 
v deskách" děkanovi P. ICLic. ThLic. Františku Cincialovi a kaplanovi P. Mgr. Josefu 
Svobodovi souvislosti s jejich odchodem z Holešova. 2.  poskytnutí finanční částky 3.000 
Kč na zakoupení daru města pro odcházející kněze. Finanční částka bude čerpána z 
kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 279/2010. Rada města Holešova schválila poskytnutí finančního daru ve 
výši 5.000 Kč Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov jako spoluúčast na vydání bulletinu v 
rámci projektu, ke kterému se škola se souhlasem rady města připojila v roce 2009. Finanční 
částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Jana Zapletalová. Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 284/2010. Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy s 
Romanem a Ivetou Pilovými, bytem Holešov, na užívání bytu č. 4 v městském domě čp. 
183 na ul. Palackého v Holešově na dobu určitou do 31.07.2010 za účelem poskytnutí 
náhradního ubytování. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 280/2010. Rada města Holešova I. vzala na vědomí petici obyvatel ul. 
Školní evid. č. 4/10 proti vybudování podzemních a nadzemních parkovacích míst dle studie 
zastavitelnosti ul. Školní. II pověřila starostu města jejím vyřízením. 
Přijaté usnesení č. 281/2010. Rada města Holešova za I. vzala na vědomí petici občanů 
evid. č. 3/10 za zachování parku v prostorách bývalého koupaliště na ul. Havlíčkova. Za 
II. Pověřila starostu města jejím vyřízením. 

 
Usnesení ze 14. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 2. srpna 2010  
Přijaté usnesení č. 285/2010. Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o 
přidělení veřejné zakázky "Výběr dodavatele vzdělávacích služeb"v projektu OPLZZ č. 
CZ.1.04/3.1.03/45.00134 s názvem "Systematickým vzděláváním pracovníků v sociálních 
službách k vyšší kvalitě služeb" společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Zlín, Kudlov 
500, IČ 25568027, za cenu 480.000 Kč včetně DPH. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, 
ředitelka PO. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 288/2010. Rada města Holešova I. schválila vypsání výběrového řízení 
na zhotovitele stavby "Centrum volnočasových aktivit Holešov"v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, prostřednictvím společnosti Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra, Praha. II. Jmenovala členy a náhradníky hodnoticí komise pro 
vyhodnocení nabídek. Členové: Josef Bartošek, Ing. Stanislav Julíček, Ing. Vladimír 
Lochman, Ing. Aleš Trněný, Bc. Jaroslav Chmelař. Náhradníci: Ing. Pavel Karhan, 
Radka Stratilová, Vladimír Ságner, Milan Roubalík, Libor Liška. Zodpovídá: Ing. 
Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 291/2010. Rada města Holešova schválila 1. přijetí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu Zlínského kraje na krytí nákladů na odstranění následků prvotních 
povodňových škod ve výši 20.000 Kč.  2. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1409/2010/KH. Zodpovídá: Ing. Ivan Slezák. Termín: 
bezodkladně. 
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Přijaté usnesení č. 292/2010. Rada města Holešova jmenovala výběrovou komisi k 
veřejné zakázce na grafické zpracování a tisk regionálního čtrnáctideníku „Holešovsko“ 
ve složení: Gabriela Hradilová, Libor Liška, Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Petr Chvátal, 
František Kulhavý, Ph.D. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 295/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci Centrum 
pro seniory Holešov souhlas pro přijetí sponzorských darů ve výši 30.280,23 Kč od firmy 
MARTEK MEDICAL, a.s., Třinec, Konská 198, dle přílohy a ve výši 30.000 Kč od klienta 
Centra pro seniory, dle přílohy. Na darovacích smlouvách bude uvedeno číslo tohoto 
usnesení. Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka CpS. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 296/2010. Rada města Holešova I. schválila uspořádání jednodenní 
osvětové a propagační akce v rámci Evropského dne bez aut dne 22.09.2010 a II. 
Pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem Charty 2010. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 297/2010. Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádných 
finančních dotací 1. na realizaci peer programů na jednotlivých holešovských školách ve výši: 
5.000 Kč Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774,  5.000 Kč Vyšší policejní škole 
a Střední policejní škole MV v Holešově, IČ 64422402,  5.000 Kč Odbornému učilišti a 
základní škole praktické Holešov, IČ 47935910 2. ve výši 12.000 Kč Oblastní charitě 
Kroměříž - Kontaktnímu centru PLUS, IČ 18189750, na terénní práci streetwork v Holešově. 
3. ve výši 25.000 Kč MGC Holešov, o.s., IČ 26615606, na zajištění Mistrovství České 
republiky v minigolfu a na zajištění účasti jeho členů na mistrovství světa juniorů v Soči. 4. 
ve výši 5.000 Kč Golfovému klubu Holešov na uspořádání tradičního turnaje O pohár starosty 
města Holešova. Finanční částky budou čerpány z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. 
Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 298/2010. Rada města Holešova schválila udělení "Pamětního listu v 
deskách" Romanu Marečkovi, bytem Holešov, u příležitosti jeho padesátého 
bezpříspěvkového daru krve. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 299/2010. Rada města Holešova schválila poskytnutí finančního daru ve 
výši 15.000 Kč na pořízení materiálu na konstrukci skateboardové překážky v prostoru 
Stadionu míru. Finanční částka bude čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Ing. Petr 
Kvasnica. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 300/2010. Rada města Holešova schválila 1. vypsání výběrového 
řízení na dodávku kompletního tiskového řešení v podmínkách Městského úřadu 
Holešov. Osloveny budou firmy:  TARAN, s.r.o., Olomouc,  SAJM COMP, s.r.o., 
Olomouc,  ELFI, s.r.o., Znojmo,  ZAMI CZ, s.r.o., Rapotín,  PALA, s.r.o., Popůvky. 2. 
jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  Ing. František Fuit, tajemník 
městského úřadu,  Ing. Petr Kvasnica, vedoucí odboru KS, František Kulhavý, Ph.D., 
právník města, Lubomír Paleček, vedoucí úseku IT, Ilona Kupková, finanční odbor. 
Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.  
 
Usnesení z 15. mimořádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 16. srpna 
2010  
Přijaté usnesení č. 307/2010. Rada města Holešova I rozhodla na základě doporučení 
hodnoticí komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru 



40 

nejvhodnější nabídky, hodnocené dle základního hodnoticího kritéria – ekonomické 
výhodnosti nabídky zadané dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. a dle závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP  na veřejnou zakázku na stavební práce  „Odpadové 
centrum - Rozšíření systému separace odpadů ve městě Holešov“ takto:  Pořadí č. 1. Nabídka 
č. 1 ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, Štefánikova 2664, IČ 253479942 pro obě části zakázky : 
část 1 VZ "Odpadové centrum TS Holešov" část 2 VZ "Rozšíření systému separace odpadů 
ve městě Holešov", II pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy o 
dílo s vybraným uchazečem ELKOPLAST CZ, s.r.o., v souladu s nabídkou uchazeče. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 308/2010. Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení 
na veřejnou zakázku "Demolice domů na ulici Školní čp. 429 - 433" dle předloženého 
návrhu. K podání nabídky budou osloveny firmy: 1. Technické služby Holešov, s.r.o., 
Květná 1555, Holešov, 2. Lena stavební, s.r.o., Palackého 62, Holešov-Všetuly, 3. 
RAVAL INTERIER, s.r.o., Sušilova 1234, Holešov. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 309/2010. Rada města Holešova I schválila vypsání výběrového řízení na 
akci "Holešovsko sever - kanalizace - stavba 1 - Holešov, Količín, Tučapy" prostřednictvím 
společnosti MCI SERVIS, s.r.o., Zlín, Vavrečkova 5262, IČ 27718158, za cenu 80.000 Kč 
bez DPH dle předloženého návrhu, II jmenovala členy a náhradníky hodnoticí komise pro 
vyhodnocení nabídek. Členové:  Josef Bartošek,  Ing. Stanislav Julíček, Ing. Vladimír 
Lochman, Ing. Aleš Trněný, Libor Liška. Náhradníci: Ing. Pavel Karhan, Radka Stratilová, 
Mgr. Ivo Michálek, Milan Roubalík, Bc. Jaroslav Chmelař. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 

 
Usnesení ze 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 30. srpna 2010  
Přijaté usnesení č. 319/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit vydání obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 2/2010 "O 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem" dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová. Termín: ZM 13.09.2010. 
Přijaté usnesení č. 320/2010. Rada města Holešova povolila výjimky z nejvyššího počtu dětí v 
jednotlivých třídách holešovských mateřských škol pro období od 01.09.2010 do 31.08.2011 
takto: Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž - první třída 28 dětí, druhá 
třída 28 dětí, Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž - první třída 28 dětí, 
druhá třída 28 dětí, třetí třída 28 dětí, čtvrtá třída 28 dětí, pátá třída 28 dětí (Dobrotice), 
Mateřská škola Sluníčko Holešov - první třída 28 dětí,  druhá třída 28 dětí,  třetí třída 18 dětí, 
čtvrtá třída 28 dětí, pátá třída 28 dětí,  šestá třída 28 dětí, osmá třída 28 dětí (Všetuly). 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 321/2010. Rada města Holešova udělila souhlas Středisku volného 
času, příspěvková organizace, k uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s 
Mateřskou školou Sluníčko, Holešov, týkající se nového odloučeného pracoviště této 
mateřské školy ve Všetulích, Sokolská 70, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. 
Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
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Přijaté usnesení č. 322/2010. Rada města Holešova udělila souhlas s užitím znaku města 
Holešova Zlínskému kraji, Zlín, tř. Tomáše Bati 21, IČ 70891320, pro potřeby publikace, 
která bude vydána k 10. výročí vzniku Zlínského kraje. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 324/2010. Rada města Holešova I doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit zvýšení základního jmění společnosti Tepelné hospodářství Holešov, 
spol. s r.o., nepeněžitým vkladem nemovitostí zapsaných na LV 10001 v k.ú. Holešov, a 
to:  budovy čp. 1275 (stavba občanského vybavení), pozemku (zastavěná plocha a 
nádvoří) p.č. 27 o výměře 388 m2. Základní jmění společnosti se zvýší dle znaleckého 
posudku nemovitostí o 3.050.000 Kč s platností od 01.12.2010. II. doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova pověřit Radu města Holešova zajištěním změny 
zakladatelské listiny společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., formou 
notářského zápisu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 13.09.2010. 
Přijaté usnesení č. 328/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle 
předloženého seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 13.09.10. 
Přijaté usnesení č. 337/2010. Rada města Holešova schválila umístění reklamy o velikosti 
1,5 m2 firmě Kování ChaSa, s.r.o., se sídlem v Holešově na plotě na městském pozemku 
p.č. 1356/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 69 m2, k.ú. Holešov, za cenu 3.000 
Kč/rok. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 350/2010. Rada města Holešova I. projednala petici občanů Žop - evid. č. 
7/10 proti provozování hudební produkce v areálu Žopy z důvodu rušení nočního klidu a 
petici občanů ulice Školní - evid. č. 8/10 proti zákazu stání. II. pověřila starostu města jejich 
řešením. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 353/2010. Rada města Holešova I. schválila  termíny dalších schůzí 
Rady města Holešova a zasedání Zastupitelstva města Holešova do konce volebního 
období takto: 1. schůze rady města: 13.09., 27.09. a 11.10.2010 2. zasedání zastupitelstva 
města: 13.09. a 14.10.2010. II. doporučila termíny schůzí Rady města Holešova a 
zasedání Zastupitelstva města Holešova v novém volebním období takto: 1. schůze rady 
města: 08.11., 22.11., 06.12., 20.12. a 27.12.2010 2. zasedání zastupitelstva města: 01.11., 
22.11. a 20.12.2010. 
 
Usnesení ze 17. schůze Rady města Holešova dne 13.9.2010 
Rada města Holešova  r  o  z  h  o  d  l  a  na základě výběrového řízení o přidělení 
veřejné zakázky na akci "Demolice domů na ulici Školní č.p. 429 - 433" společnosti 
Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, Holešov, IČ: 25583140, za cenu 1.563.000 
Kč včetně DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.  
Rada města Holešova  d  o  p  o  r  u  č  i  l  a  Zastupitelstvu města Holešova schválit vydání 
obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 3/2010 "O místních poplatcích za užívání 
veřejného prostranství" dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:  
Rada města Holešova udělila souhlas Středisku volného času, příspěvková organizace, k 
přijetí nepeněžního daru ve výši 2.000 Kč od společnosti STUHA, a.s., Dobruška, dle 
přiložené darovací smlouvy. Na darovací smlouvě bude uvedeno číslo tohoto usnesení. 
Zodpovídá:  Mgr. Jarmila Vaclachová. Termín: bezodkladně. 
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Rada města Holešova  s  c  h  v  á  l  i  l  a  udělení "Pamětního listu v deskách" Janu 
Kolářovi, bytem Holešov, u příležitosti jeho padesátého bezpříspěvkového daru krve. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Rada města Holešova  p  o  v  o  l  i  l  a   pro školní rok 2010/2011 výjimku z nejvyššího 
počtu žáků ve třídě 8. A u 2. Základní školy Holešov na 32 žáků. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Rada města Holešova  s  c  h  v  á  l  i  l  a  podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení -  zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ze 120 na 
180 s účinností od 01.09.2011 u právnické osoby 3. Základní škola Holešov. Zodpovídá: Mgr. 
Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.  
 
Usnesení z 19. schůze Rady města Holešova dne 27. 9.2010 
Rada města Holešova I  z  r  u  š  i  l  a  na základě doporučení hodnoticí komise 
výběrové řízení na dodávku tiskového řešení v podmínkách Městského úřadu Holešov. 
II  u  l  o  ž  i  l  a  vedoucímu odboru kancelář starosty, aby informoval zúčastněné 

firmy. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.  
Rada města Holešova   s  c  h  v  á  l  i  l  a  "Kroniku města Holešova 2009" dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Rada města Holešova  I  z  r  u  š  i  l  a  na základě doporučení hodnotící komise 
výběrové řízení na zpracování a tisk regionálního čtrnáctideníku města Holešova - 
Holešovska. II   u  l  o  ž  i  l  a  vedoucímu odboru školství a kultury, aby informoval 
zúčastněné firmy. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Rada města Holešova  s  c  h  v  á  l  i  l  a   poskytnutí mimořádné finanční dotace:  1. ve 
výši 5.000 Kč občanskému sdružení K.O.S.A. (Klub občanských a studentských aktivit), 
IČ 28558294 na tvorbu a tisk brožury s názvem "Toulky za humny Holešova". 2. ve výši 
25.000 Kč Tělovýchovné jednotě  Holešov, oddíl házené, na provedení opravy ústředního 
vytápění svého objektu.  3. ve výši 9.000 Kč Spojeným fotbalovým klubům Holešov na 
cestovné pro družstvo žáků na účast ve fotbalovém turnaji v partnerském městě 
Pszcztina. Finanční částky budou čerpány z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. 
Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.  
 
Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 11. října 2010  
Přijaté usnesení č. 403/2010. Rada města Holešova I schválila provedení stavebních prací, 
činností a technologických postupů v lokalitě ul. Bořenovská dle předloženého návrhu. II 
pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka podepsáním příslušné smlouvy. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 414/2010. Rada města Holešova přerušila projednání zprávy týkající 
se dokončení zateplení bazénu a opravu střechy nad strojovnou vzduchotechniky na 
budově v ulici Tovární čp. 1081 v Holešově nákladem nájemce Tomáše Svobody ve výši 
940 000 Kč bez DPH. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 415/2010. Rada města Holešova schválila uzavření dohody mezi 
příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Holešov a Městskou policií Holešov, 
odborem sociálních věcí a zdravotnictví (orgány města) a pomocnou hospodářskou správou 
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(organizační složka města) o užívání nebytových prostor v majetku svěřeném příspěvkové 
organizaci k hospodaření dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Pavel Chmelík, ředitel 
MKS. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 416/2010. Rada města Holešova udělila souhlas pro přijetí 
sponzorských darů: 1. ve výši 24.032,18 Kč od firmy MEDICAL, a.s., Třinec, Konská 
198, organizaci Centrum pro seniory, příspěvková organizace, Holešov, dle přílohy. 2. ve 
výši 10.000 Kč od Nadace "Děti-kultura-sport", Uherské Hradiště, příspěvkové 
organizaci 3. Základní škola Holešov dle přílohy.  3. ve výši 15.000 Kč od Nadace "Děti-
kultura-sport", Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Středisko volného času, 
Holešov, dle přílohy. Na darovacích smlouvách bude uvedeno číslo tohoto usnesení. 
Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, Mgr. Jitka Heryánová a Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelky p.o. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 418/2010. Rada města Holešova udělila  souhlas s přijetím finančního daru 
- dotace ve výši 44.000 Kč od Zlínského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů Holešov 
na podporu její činnosti. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 419/2010. Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné 
finanční dotace: 1. ve výši 4.000 Kč občanskému sdružení Mažoretky Holešov, o.s., IČ 
22839089, na podporu jejich účasti na říjnovém Mistrovství Evropy mažoretek ve 
Švýcarsku.  2. ve výši 7.000 Kč TJ Holešov, oddílu vzpírání, na podporu pořádání Velké 
ceny města Holešova a Mistrovství Moravy ve vzpírání, které se uskuteční dne  
23.10.2010. 3. ve výši 5.000 Kč Pavlu Janečkovi, zástupci hudební skupiny TEXAS, na 
pořízení CD s písněmi této skupiny u příležitosti 20. výročí jejího založení. Finanční 
částky budou čerpány z kapitoly 51 - Rada města.Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 422/2010. Rada města Holešova schválila výplatu odměn členům komisí 
rady města za výkon jejich funkcí v roce 2010 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. 
František Fuit. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 425/2010. Rada města Holešova I schválila požadavek na oponentní 
hydrogeologický průzkum v oblasti průmyslové zóny v Holešově. II pověřila starostu 
města PaedDr. Zdeňka Janalíka vypsáním výběrového řízení na zpracování 
hydrogeologického průzkumu v souvislosti s obsazením zóny podnikatelskými subjekty. 
Zodpovídá: starosta města. Termín: bezodkladně.  
 
Usnesení z 21. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 8. listopadu 2010  
Přijaté usnesení č. 426/2010. Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o nájmu s 
Úřadem práce v Kroměříži, IČ 00567639, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
184,60 m2v přízemí objektu čp. 1407 na ul. Tovární v Holešově za nájemné 700 Kč/m2/rok 
za kanceláře (132,02 m2) a 350 Kč/m2/rok za ostatní plochy (52,58 m2) za účelem zřízení 
detašovaného pracoviště s účinností od 15. 11.2010. Zodpovídá: Irena Ďuláková Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 427/2010. Rada města Holešova I. schválila 1. přijetí dotace 
poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR, Praha 11, Kaplanova 1931/1, IČ 
00020779, na akci "Odpadové centrum TS Holešov" a s ní související podmínky. 2. 
přijetí dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR, Praha 11, Kaplanova 
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1931/1, IČ 00020779, na akci "Odpadové centrum - Rozšíření systému separace odpadů 
ve městě Holešov" a s ní související podmínky. II. pověřila starostu města podpisem 
všech souvisejících potřebných dokumentů. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.  

 
Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 13. prosince 2010  
Přijaté usnesení č. 474/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci 3. 
Základní škola Holešov souhlas s vyhrazením jednoho pracovního místa v profesi 
školník pro uchazeče o zaměstnání. Zodpovídá: Mgr. Jitka Heryánová - ředitelka PO. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 480/2010. Rada města Holešova I schválila pronájem a provozování areálu 
"Odpadové centrum TS Holešov", " Rozšíření systému separace odpadů ve městě Holešov", 
Květná 1555, Holešov, společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, Holešov. 
II. pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem nájemní smlouvy. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 488/2010. Rada města Holešova udělila příspěvkové organizaci 
Centrum pro seniory Holešov souhlas pro přijetí sponzorských darů ve výši 9.998,40 Kč 
od firmy Lékárna Pod věží, s.r.o., Holešov, nám. E. Beneše 41, ve výši 22.477,64 Kč a ve 
výši 15 904,57 Kč od firmy MARTEK MEDIKAL, a.s., Třinec, Konská 198, dle příloh. 
Zodpovídá: Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka CpS. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 489/2010. Rada města Holešova udělila souhlas s užitím znaku města 
Holešova kartografickému nakladatelství P. F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, Brno, IČ 
46905375, pro "Nástěnnou mapu měst Kroměříže, Holešova, Bystřice p. H. a okolí". 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 490/2010. Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné 
finanční dotace ve výši 5.000 Kč Dívčímu fotbalovému klubu, IČ 26535360, na 
mezinárodní turnaj v kopané žen - Mikulášský turnaj. Finanční částka bude čerpána z 
kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 491/2010. Rada města Holešova schválila změnu složení členů pracovní 
skupiny pro regeneraci městské památkové zóny Holešov, a to odvolání Mgr. Ilony Augusti a 
jmenování Ing. Miroslava Strnada a Miroslava Olšiny. Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 492/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit prodloužení platnosti "Programu regenerace městské památkové zóny 
v Holešově" do konce roku 2011. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM 
20.12.2010. 
Přijaté usnesení č. 502/2010. Rada města Holešova I zrušila dle ustanovení § 102 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební období 2010-2014 
komisi výstavby a památkové péče. II. zřídila dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební období 2010-2014 komisi výstavby a 
komisi památkové péče a letopisectví v počtu 9 členů. III zvolila dle § 102 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, pro volební období 2010 - 2014 členy a 
předsedy komisí rady takto:  
Nově zvolení členové komisí 
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-  komise výstavby: předseda - Ing. Miroslav Strnad, členové: Luděk Hradil, Petr Šenkyřík, 
Pavel Krkavec, Ing. Stanislav Zbranek, David Javořík, Radek Zapletal, Petr Pacourek a 
Roman Hyánek, 
- komise životního prostředí a dopravy: předseda - Josef Bartošek, členové: Ing. Barbora 
Winklerová, Ing. Rostislav Urban, Eduard Sedlář, Jiří Šípek, Jiří Kolomazník, MVDr. Zbyněk 
Miklík, Radim Mana a Ing. Vratislav Ohlídal, 
- komise pro neziskový sektor: předseda - Libor Liška, členové: Bc. Iveta Dvořáková, Bc. 
Jakub Šneider, Mgr. Helena Jandová, MUDr. Ludmila Joklová, Mgr. Jaroslava Jakubčíková, 
Věra Janišová, Mgr. Milena Machálková a Mgr. Ivona Vávrová, 
- komise památkové péče a letopisectví: předsedkyně - Bc. Jana Slovenčíková, členové: 
Miroslav Olšina, Mgr. Renata Juráňová, Marie Javoříková, Petr Šafařík, Miroslav Kunc, 
Jiřina Šašková, Miroslav Svoboda a Renata Štěpánková, 
- komise školská a drogové problematiky: předsedkyně - Mgr. Svatava Ságnerová, členové: 
Mgr. Jarmila Růžičková, Lenka Pacíková, Ludmila Štaudnerová, Mgr. Jitka Heryánová, Mgr. 
Drahomíra Konvalinková, Mgr. Jarmila Vaclachová, Alena Kotoučková a Jaroslava 
Turoňová,  
IV z v o l i l a   dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném 
znění, pro volební období 2010 - 2014 členy komise pro občanské záležitosti takto: Olga 
Rypková, Eva Mikešová, Milada Květáková, Jana Lochmanová, Anežka Švábová, Jindřiška 
Teplíčková, Marie Vaculíková, Bc. Dagmar Bartošková, Anna Bahnerová a Eliška 
Bahnerová. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 503/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova zvolit dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v 
platném znění, na volební období 2010-2014: 
- členy kontrolního výboru: Jiřinu Hradilovou, Ladislava Zavadila, Milana Vlasatíka, 
Gabrielu Holčákovou, Mgr. Aleše Reimera, Josefa Sedláře, Mgr. Ing. Josefa Pospíšilíka 
a Jaromíru Čajkovou. 
- členy finančního výboru: Gabrielu Hradilovou, Renatu Lochmanovou, Bc. Jiřího 
Olšáka, Alenu Kurečkovou, Zdeňka Hlobila, Ing. Martina Knápka, Ing. Petra Vejvodu 
a Ing. Tomáše Veverku. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: ZM 20.12.2010. 
Přijaté usnesení č. 504/2010. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstva, v platném znění 1.výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Holešova s účinností od 01.01.2011 dle předloženého návrhu. 2. při souběhu funkcí 
výplatu odměny jen za nejvýše honorovanou funkci. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: 
bezodkladně. 

 
Usnesení z 26. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 27. prosince 2010  
Přijaté usnesení č. 507/2010. Rada města Holešova vzala na vědomí informaci o průběhu 
veřejného slyšení obyvatel ulice Školní k projednání petice za odstranění značek "Zákaz 
stání" a vzhledem ke zjištěným skutečnostem ji zamítla jako nedůvodnou. Zodpovídá: Ing. 
Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně. 
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Přijaté usnesení č. 508/2010. Rada města Holešova schválila termíny jednání Rady 
města Holešova a Zastupitelstva města Holešova v I. pololetí roku 2011 takto:  rada 
města: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 29.4., 16.5., 30.5., 13.6. a 27.6., 
zastupitelstvo města: 21.2., 18.4. a 27.6. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica.  
Přijaté usnesení č. 510/2010. Rada města Holešova rozhodla jako jediný společník obchodní 
společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, plnící funkci valné hromady, takto: 1. odvolala členy 
dozorčí rady společnosti: Tomáše Jakubčíka, Ing. Pavla Karhana, Dušana Sklenáře, Ing. 
Jaromíra Tomšů a Libora Lišku k 31.12.2010. 2. jmenovala členy dozorčí rady společnosti 
pro období od 01.01.2011 do 31.12.2014 ve složení:  předseda Ing. Pavel Karhan,  člen Ivan 
Kotas,  člen Ing. Jaromír Tomšů,  člen Ing. Martin Knápek,  člen Dušan Sklenář. Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D.´Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 511/2010. Rada města Holešova rozhodla jako jediný společník 
obchodní společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, plnící funkci valné hromady, 
takto: 1. odvolala členy dozorčí rady společnosti: Ing. Ludvíka Režného, Bc. 
Jaroslava Chmelaře, Karla Nedorostka a JUDr. Jarmilu Pokornou k 31.12.2010. 2. 
jmenovala členy dozorčí rady společnosti pro období od 01.01.2011 do 31.12.2014 ve 
složení :  předseda Libor Liška,  člen Josef Bartošek, člen Karel Nedorostek,  člen Ing. 
Jana Šťastná. Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D. Termín: bezodkladně. 
 
 

6. Mikroregion Holešovsko 
 

Novým předsedou Mikroregionu Holešovsko se stal starosta Kostelce u Holešova Radoslav 
Pospíšilík. Na prvním zasedání mikroregionu po podzimních komunálních volbách, které se 
uskutečnilo ve středu 1. prosince v zasedací místnosti Městského úřadu v Holešově, o tom 
rozhodli členové tohoto orgánu – nově zvolení starostové devatenácti obcí, kteří mikroregion 
tvoří.  
Po komunálních volbách došlo k výměnám starostů celkem v sedmi obcích. Zatímco 
v minulém volebním období mezi nimi byla pouze jedna žena – starostka Němčic Marie 
Procházková, která je nyní místostarostkou -  po volbách stojí ženy v čele Prusinovic  a 
Kurovic. Nejdéle sloužící starosta stojí v čele Horního Lapače. Po volbách v roce 2010 zahájil 
již šesté volební období.     
Noví starostové Mikroregionu Holešovsko 
Bořenovice - Jakub Bednárek  
Holešov – Zdeněk Janalík 
Horní Lapač – František Kolečík 
Kostelec u Holešova – Radoslav Pospíšilík 
Kurovice – Lenka Koutná (nová starostka) 
Lechotice – Petr Maňásek 
Ludslavice – Miroslav Konečný 
Martinice – Oldřich Stískal 
Míškovice – Petr Zelina 
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Němčice - Michal Štěpánek (nový starosta) 
Pacetluky – Ladislav Darebník 
Pravčice – Jaroslav Šašek 
Prusinovice – Květoslava Smolková (nová starostka) 
Přílepy – Rudolf Solař 
Roštění  - Martin Škrabala (nový starosta) 
Rymice – Martin Bartík (nový starosta) 
Třebětice – Čestmír Stratil (nový starosta) 
Zahnašovice – František Němec (nový starosta) 
Žeranovice – Antonín Dokoupil  
 
 

7. Činnost Městské policie Holešov 
      Ředitelem byl Antonín Zalabák. 
Zkoušky v roce 2010 vykonali 3 strážníci před komisí ministerstva vnitra a tímto splnili 
podmínky pro plnohodnotný výkon služby. Tyto zkoušky se periodicky vykonávají každé 3 
roky. Velkou akcí bylo přestěhování městské policie ze stávajících prostor na Městském 
úřadě Holešov do prostor holešovského zámku. Byl zakoupen přístroj na vidění v noci.  
Organizační struktura 
Organizační struktura v roce 2010 zůstala v podstatě na stejné úrovni. V Holešově sloužilo 11 
strážníků s platným osvědčením pro výkon služby a čtyři civilní pracovníci, kteří provádějí 
obsluhu městského kamerového dohlížecího systému, kde došlo v závěru roku k navýšení o 
jednoho pracovníka. Početní stav strážníků a civilních pracovníků stále umožňuje zajištění 
nepřetržitého výkonu služby. 
Výslednost 
Základní činnost městské policie se odvíjí od nutnosti řešení místní problematiky na úseku 
dopravy, veřejného pořádku a potřeb města. Městská policie se dále podílí na zajištění 
kulturních, sportovních a jiných veřejných akcí pořádaných ve městě. Strážníci městské 
policie dle možností denně zajišťují kontrolu přechodů pro chodce při příchodu dětí do škol. 
V součinnosti s jednotlivými odbory městského úřadu jsou prováděny asistence při výběru 
nebo odvodu finančních hotovostí, také je prováděn dohled na veřejný pořádek, při vyplácení 
sociálních dávek a jiných potřeb města.  
V roce 2010 evidovala městská policie 1522 čísel jednacích, což je o 624 případů méně než v 
roce předešlém. V tomto výčtu nejsou započítané případy, které byly vyřízeny na místě bez 
další evidence (domluvy ve zhruba 1931 případů a blokové pokuty v počtu 427, mimo pokut 
za překročení rychlosti).  
V rámci služby bylo kontrolováno a řešeno 11 případů tzv. vraků motorových vozidel, bylo 
prováděno 63 odchytů různých zvířat, z toho 54 zákroků ke psům. Bylo doručeno 68 
písemností, které nemohly být doručeny jinou cestou, zkontrolováno bylo 166 záborů a 
překopů veřejného prostranství, řešeno 67 ztrát a nálezů, na sociální odbor bylo předáno 49 
podezření z porušení zákona, kterých se dopustily osoby mladší 15 let. Do komise k 
projednávání přestupků bylo předáno 28 případů. V rámci zajištění asistence záchranné 
službě, obvodnímu oddělení Policie ČR, zajištění kulturních, sportovních a podobných akcí se 
městská policie zúčastnila ve 133 případech. V rámci spáchání dopravních přestupků 
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zjištěných městským kamerovým dohlížecím systémem bylo na odbor dopravně správních 
agend postoupeno 209 případů k projednání a v blokovém řízení bylo vyřešeno 85 těchto 
přestupků. V rámci boje proti nalévání alkoholu osobám mladším 18 let bylo provedeno 71 
kontrol restaurací v Holešově a místních částech. Tyto kontroly byly prováděny strážníky 
Městské policie Holešov, případně ve spolupráci s Policií ČR. Zjištěné porušení zákona při 
akcích prováděných ve spolupráci s policií ČR řešila policie ČR v rámci své kompetence. 
K rukám vedoucího kanceláře starosty bylo předáno 639 případů poškození dopravního 
značení, oznámení o poruchách veřejného osvětlení, hrubých závad na chodnících, pozemních 
komunikacích a dalších nedostatků v čistotě veřejných prostranství apod. na území města a 
okolí. Na Policii ČR bylo předáno 17 podezření z trestné činnosti spadajících do jejich 
kompetence. Jednalo se např. o zadržení řidičů řídících pod vlivem alkoholu, napadení, řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění. V pěti případech byly městskou policií 
zadrženy osoby, po nichž bylo vyhlášeno ať již místní nebo celostátní pátrání.  
V blokovém řízení bylo uloženo 1183 pokut vyřešených na místě. Z toho bylo v dopravě 292 
pokut za 114 800,- Kč uložených v rámci kontrol ve městě a 361 pokut za 379 000,- Kč 
uložených za překročení povolené rychlosti. Za překročení povolené rychlosti bylo dále 
uloženo 371 pokut ve výši 437 000,- Kč, na které byla vystavena složenka. Na odbor 
dopravně správních agend bylo postoupeno 28 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost  a 
tento přestupek nebyl na místě vyřešen. V oblasti veřejného pořádku bylo z toho uloženo 135 
pokut ve výši 53 400,- Kč, což je nárůst o 94 pokut. Zde se projevila prakticky nulová 
tolerance za narušování veřejného pořádku. Na složenku bylo v rámci přestupkového řízení ve 
veřejném pořádku a dopravě na území města řešeno 21 přestupků uložením pokuty na místě 
nezaplacené ve výši 15 750,-Kč. V rámci bodového systému bylo oznámeno celkem 706 
řidičů.  
Pokuty v dopravě byly uloženy většinou za porušení zákazu zastavení, stání, neplacení 
parkovného nebo zákaz vjezdu. Ve veřejném pořádku to bylo vylepování plakátů, drobné 
krádeže, znečistění veřejného prostranství, volné pobíhání psů, nalévání alkoholických 
nápojů, porušení tzv. tabákového zákona, založení skládky, rušení nočního klidu a jiné 
drobnější delikty. 
                                                                   

     8. Čtrnáctideník Holešovsko, místní rozhlas a regionální publikace 
 
Holešovsko - regionální čtrnáctideník města Holešova 
V roce 2010 vycházel čtrnáctideník Holešovsko ve stejné podobě jako v letech 
předcházejících. Na výrobě novin, distribuci a dalších činnostech spojených s vydáváním 
novin se i nadále podíleli Mgr. František Sovadina a Robert Rohál. Korektury prováděla 
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 přestaly vycházet na území města nové noviny s názvem Naše adresa 
Holešovsko, jejichž první číslo vyšlo v roce 2009.  
V průběhu roku 2010 se náklad Holešovska snížil na 1 900 kusů. Celkové tržby za rok 2010 
činily 663 759 (v roce 2009 to bylo 680 325), z toho za reklamu 313 480 (2009 - 309 005) a 
za prodej novin 350 279 (2009 – 370 720) Kč. Výrazně se však snížily náklady za tisk. V roce 
2010 činily 622 405 Kč, zatímco v roce 2009 to bylo 708 046 Kč. V roce 2010 tak bylo 
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Holešovsko z hlediska poměru příjmů a nákladů na tisk v mírném zisku. Sazbu, zlom i tisk 
novin zabezpečovala i nadále tiskárna TYPOservis Holešov. Holešovsko bylo i nadále 
distribuováno redaktory na zhruba 40 míst v Holešově a okolních obcích. Noviny byly 
v elektronické podobě pravidelně umísťovány na webové stránky města. 
 
Místní  rozhlas 
Hlášení městského rozhlasu dále zabezpečoval Mgr. František Sovadina. Hlášení se 
předtáčelo a od roku 2010 se kromě středy od 17 hodin vysílalo i ve čtvrtek ve stejném čase 
na území Holešova a všech jeho místních částí. Jeho obsahem byly i nadále především 
aktuální informace městského úřadu, pozvánky na kulturní a jiné akce.  
 
Publikace vydané v edici Knihovnička Holešovska 
20. svazek: OSOBNOSTI, kterým tleskal nejen Holešov. Autor: Robert Rohál. Vydáno: 
červen 2010, formát A5, 60 stran.  
Knížka obsahuje portréty sedmi slavných holešovských rodáků. Herečky Ema Skálová, Alena 
Růžičková a Eva Miláčková, filmový a televizní režisér Petr Tuček, herec a spisovatel Jiří 
Zapletal, někdejší sportovec a později dlouholetý člen operního sboru Národního divadla 
Praha František Křupala a herec, spisovatel, dramatik a malíř Jiří Sehnal alias Jethro Spencer 
McIntosh.  
 

 
 
 
21. svazek: Židovské památky Holešova. Autor: Jaroslav Klenovský. Vydáno: červenec 
2010 (třetí upravené vydání), formát A5, 88 stran.  
Informace o obyvatelích židovské obce, o židovské čtvrti, o obou holešovských synagogách, 
židovském hřbitově a dalších skutečnostech podává Jaroslav Klenovský. Dále např. výzdobu 
a nápisy Šachovy synagogy řeší Jiří Richter, holešovské pogromy Miroslav Marada. 
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Pohlednice města Holešova. V roce 2010 vydalo město Holešov další pohlednice Holešova. 
Fotografie připravil Robert Rohál. 

   
 
 

    9. Ocenění občanů města Holešova  
 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo Miroslavu Olšinovi udělení ceny města Holešova 
"Osobnost města Holešova" a "Velké pečeti města Holešova". Rada města Holešova schválila 
udělení "Pamětního listu v deskách" Romanu Marečkovi u příležitosti jeho padesátého 
bezpříspěvkového daru krve. Rada města Holešova schválila 1. udělení "Pamětního listu v 
deskách" děkanovi P. ICLic. ThLic. Františku Cincialovi a kaplanovi P. Mgr. Josefu 
Svobodovi v souvislosti s jejich odchodem z Holešova. 2.  poskytnutí finanční částky 3.000 
Kč na zakoupení daru města pro odcházející kněze. Rada města Holešova schválila udělení 
"Pamětních listů v deskách" Vlastimíru Janskému a Marii Novákové za dlouholetou 
činnost ve Sdružení zdravotně postižených Holešovska. Rada města Holešova schválila 
udělení Pamětních listů v deskách Mgr. Monice Vyhlídalové, Mgr. Dagmar Stojanové, 
Mgr. Heleně Jandové, Mgr. Soni Tomčíkové, Jaromíře Podhajské, Mgr. Marcele 
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Hušťavové, Blaženě Olšové, Ludmile Macůrkové, Haně Němcové, Radovaně Ponížilové 
a Ing. Haně Samsonové u příležitosti Dne učitelů 2010. 

 
11. Městské investiční akce 
 
Bezmála devadesát milionů korun investovalo město Holešov do celé řady investičních akcí. 
Dluh města, který byl už tak na velmi nízké úrovni, se přitom v průběhu roku 2010 ještě 
snížil. To vše navzdory hospodářským problémům, které měl prakticky celý svět.  
Největší částka – bezmála 35 milionů korun – byla investována do odpadového centra 
v areálu technických služeb. Z této částky bylo 23 767 309 Kč dotace z fondu Evropské unie, 
1 384 406 Kč od Státního fondu životního prostředí a 9 673 096,80 Kč z vlastních zdrojů 
města.  Necelých 25 milionů korun stály v roce 2010 další etapy rekonstrukce holešovského 
zámku, 19,5 milionu pak šlo na výkup pozemků pod budoucím jihovýchodním obchvatem 
města.  
Nové modulární byty v Bořenovské ulici 
Na přelomu září a října se stěhovali sociálně slabí nájemníci z ulice Školní do nových 
sedmnácti sociálních bytů v ulici Bořenovská, které postavila vizovická firma Koma Modular 
Construction. Se stěhováním nesouhlasili někteří nájemníci a nevládní organizace. Podle nich 
bylo vytvořeno za městem ghetto, navíc podle nich v nedůstojných bytech kontejnerového 
typu. Vedení města naopak vnímalo nabídku bytů jako vstřícný krok pro sociálně slabé 
občany, kteří navíc většinou dlužili městu za nájem vysoké částky. Stěhování provázel 
zvýšený zájem sdělovacích prostředků. V průběhu podzimu byly zdemolovány všechny domy 
ve Školní ulici a prostor byl připraven pro případné investory.  

Nové byty modulárního typu v ulici Bořenovská. 
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Rekonstrukce další části zámku 
Rekonstrukci další části holešovského zámku dokončili v polovině roku pracovníci 
dodavatelské společnosti Rapos.  Ke slavnostnímu otevření několika sálů v prvním poschodí 
této historické památky došlo v pondělí 2. srpna. Součástí opravy bylo repasování podlah, 
instalace nových elektrorozvodů, topení, omítek, dveří a zárubní. Opraveno bylo deset 
místností, z toho je sedm sálů. Celková investice dosáhla výše zhruba sedmi milionů korun.  
Nové prostory začaly sloužit jako zámecká galerie a část prohlídkového okruhu.  
 
Rekonstrukce školky 
Více než čtyřicet dětí z Holešova nastoupilo od září 2010 do nově otevřené školky, která 
vznikla rekonstrukcí bývalých prostor mateřského centra v prostorách Střediska volného času 
ve Všetulích. Nové předškolní zařízení se stalo dalším odloučeným pracovištěm Mateřské 
školy Sluníčko se sídlem v Havlíčkově ulici, jejíž součástí je i odloučené pracoviště v 
Tučapích. K rozšíření kapacity mateřských školek ve městě muselo město přistoupit 
v důsledku zvýšeného počtu nově narozených dětí v minulých letech. Rekonstrukce budovy 
vybudované v minulosti v rámci tak zvané akce Z si vyžádala náklady ve výši zhruba 4 
miliony korun. Dodavatelem stavby byla holešovská firma Raval Interier. Původní objekt se 
nacházel ve velmi špatném stavu. Stropní konstrukce byly v havarijním stavu a hrozilo zřícení 
celé skladby střechy. Při zahájení rekonstrukce navíc stavebníci zjistili špatnou statiku celé 
budovy.     
Proto byla nutná výměna konstrukce střechy včetně střešního opláštění a také muselo dojít k 
provedení statického zajištění stavby pomocí mikropilotů a ztužujících táhel. Díky tomu se 
celá stavba oproti původnímu předpokladu prodražila zhruba o jeden milion korun. Součástí 
rekonstrukce bylo také zřízení nových hygienických prostor v souladu s platnými předpisy, 
drobné stavební dispozice jako vybourání otvorů, vyzdívání nových příček, instalace nových 
keramických obkladů a dlažby, vyrovnání podlah včetně  nových povrchů, výměna všech 
vnitřních dveří,výměna oken a opravy omítek. Došlo rovněž k výměně sanitárního vybavení 
včetně rozvodů vody, kanalizace a také rozvodů elektřiny a světel.   
 
Seznam všech investičních akcí v roce 2010      
Název akce Cena vč. DPH do konce roku 2010  
1.  Odpadové centrum TS Holešov  34 824 811,80 Kč  
2.  Kanalizace Tučapy - Količín - dokladová příprava investice  650 268,00 Kč  
3.  Úpravy odloučeného pracoviště MŠ Sluníčko ve Všetulích  3 233 261,00 Kč  
4.  Rekonstrukce zámku - prohlídkový okruh II.NP  5 035 160,00 Kč 
5.  Rekonstrukce zámku 1.etapa 18 629 639,00 Kč 
6.  Rekonstrukce zámku 2.etapa 96 000,00 Kč 
7.  Operační středisko městské policie v zámku 986 856,00 Kč 
8.  Centrum volnočasových aktivit Americký park - příprava žádosti 103 200,00 Kč 
9.  Městský kamerový systém  -   0 Kč  
10.  JV obchvat - příprava investice 62 512,00 Kč 
11. JV obchvat - majetkoprávní příprava pro odkupy pozemků  1 190 409,00 Kč 
12. JV obchvat - výkup pozemků 19 562 761,00 Kč 
13. 1.ZŠ zateplení  - příprava žádosti  240 000,00 Kč  
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14. Demolice domu ul. Školní č.p. 428 - doplatek   128 000,00 Kč  
15. Demolice domu ul. Školní č.p.429 - 433  1 563 000,00 Kč  
16. Demolice Novosady č.p. 396, 397  250 000,00 Kč  
17. Parkovací místa Holešov  431 801,00 Kč  
18. Výstavba Kolumbária  348 988,00 Kč  
19. Dětská hřiště Novosady  850 997,00 Kč  
20. Cyklostezka Holešov - doplatek  185 828,00 Kč  
21. Oprava chodníku v ulici Nerudova č.p.518 - doplatek  349 994,00 Kč  
22. Oprava komunikace u garáží Všetuly  151 950,00 Kč  
23. Nízkorozpočtové domy ul. Bořenovská   749 617,00 Kč  
 Celková cena 89 625 052,80 Kč  
  

12. Družební vztahy a prezentace města 
 
Zřejmě největší prezentaci Holešova v zahraničí zabezpečil v roce 2010 dětský pěvecký sbor 
Moravské děti, který se zúčastnil světové olympiády pěveckých souborů v Číně. Podrobně se 
o akci zmiňuji v části Spolky a zájmové organizace, podkapitola Moravské děti. 
Město Holešov se prostřednictvím zaměstnanců Městského informačního centra v průběhu 
roku tradičně prezentovalo na řadě akcí v České republice i v zahraničí. Například v Brně na 
Regiontouru, v Bratislavě na Slovakiatouru či na středoevropském veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World v Praze. Dalším zahraničním partnerem města Holešova na oficiální úrovni se 
stala Povážská Bystrica. Na svém dubnovém zasedání o tom rozhodli holešovští zastupitelé. 
Neoficiální spolupráce s tímto městem trvala již několik let. Návrh na formální potvrzení 
spolupráce vzešel ze strany slovenských partnerů. Zastupitelstvo města Považská Bystrica 
schválilo dohodu o spolupráci s Holešovem na svém jednání dne 25. března 2010. Považská 
Bystrica se tak stala po polské Pszczyně, slovenských Turčianských Teplicích a chorvatském 
Desiniči čtvrtým oficiálním partnerem Holešova. Město Považská Bystrica je sídlem okresu 
Považská Bystrica v Trenčínském kraji. Ve městě žije přibližně 42 000 obyvatel, z toho 8 000 
v městských částech. Povážská Bystrica je 14. největším slovenským městem, ve kterém sídlí 
mnoha orgánů státní správy, společenských organizací a 7 bank.  
Návštěva v Desiniči 
Zástupci města Holešova přijali pozvání u příležitosti Dne svatého Jiří do partnerského 
chorvatského městečka Desinič. Po příjezdu v pátek ráno 23. dubna přivítala Holešovany 
místní dechovka Desiničanka, zástupci města Desinič i místní lidé vřelými přátelskými 
pozdravy. Dopoledne se uskutečnila bohoslužba v kostele sv. Jiří, kterou kromě chorvatského 
faráře sloužil i holešovský děkan František Cinciala. Na náměstíčku vyhrávala celé dopoledne 
místní kapela k dobré pohodě i připravené degustaci místních vín, která k této slavnostní 
příležitosti dodali místní vinaři.  
Odpoledne se program rozdělil. Holešovští fotbalisté - „staří páni“ - se utkali při přátelském 
fotbalovém utkání s fotbalovým klubem z Pregrady – nedalekého města. Zástupci Holešova 
starosta města Zdeněk Janalík, místostarosta Rudolf Seifert, radní Josef Jakubčík a 
zastupitel Miroslav Strnad se zúčastnili slavnostního aktu, otevření nové mateřské školy 
v Desiniči.  
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Pro děti z MŠ byl připraven bohatý program, divadelní vystoupení dvou studentek herectví ze 
Zlína. Dětem se rozzářila očka, jakmile mohly rozbalit dárky od zástupců města Holešova 
(hračky z J+H) a ochutnat cukrovinky, které k této příležitosti sponzorsky věnovala firma 
Nestlé. Mimo jiné akci obohatili divadelním vystoupením hosté z rakouského městečka 
Gloggnitz, se kterými také Holešov udržuje velmi dobré přátelství. 
Večer program pokračoval (po oba následující dny) v obrovském stanu, kde se střídaly místní 
folklorní a hudební soubory, mažoretky z Desiniče a Českou republiku a náš region 
reprezentoval folklorní soubor Rusava a cimbálovka Bukovinka.  
V sobotu se přítomní účastníci zájezdu mohli podívat do nedalekého skanzenu, který je 
zaměřen na život v Krapinsko – Záhorské oblasti. Bylo zde možno navštívit i rodný dům 
Josipa B. Tita. Další skupinka se vydala na turistický výlet na Vinnou Goru a fotbalisté přijali 
pozvání zdejšího místostarosty k návštěvě „Grašnej Gorici“.  Odpoledne se na místním hřišti 
uskutečnil další fotbalový zápas mezi týmy Holešova a Desiniče. Ten holešovští fotbalisté 
bezproblémově vyhráli a naopak alespoň pohostili své přátele plzeňským a lahůdkami 
věnovanými firmou JASPO Holešov.  
Jarmark v Považské Bystrici 
Tradičního Považskobystrického jarmaku, který začal v pátek 24. září, se zúčastnili i zástupci 
Holešova. Do partnerského města v údolí Váhu se vydali zástupce starosty Mgr. Rudolf 
Seifert, tajemník města ing. František Fuit, pracovník městské památkové péče ing. Karel 
Bartošek a redaktor Holešovska Mgr. František Sovadina. Na jarmarku v centru města měli 
svůj stánek členové holešovského Klubu řemesel, který v Povážské Bystrici zastupovaly 
Lenka Bartošková, Barbora Vinklerová, Lucie Zicháčková a Pavlína Drábková. 
Výsledky práce dovedných rukou z Holešovska byly prezentovány také na společné výstavě 
řemeslných výrobků ve výstavní síni kulturního centra města. V rámci kulturního programu 
vystoupili v Považské Bystrici také členky souboru Moravských dětí. Touto akcí vyvrcholil 
dvouletý cyklus Přeshraniční spolupráce – Návrat ke karpatským tradicím, podporovaný 
fondy Evropské unie. 
 
 

     13.  Besedy s občany 
 
Jarní beseda 
Další ze série besed občanů města se starostou Zdeňkem Janalíkem a místostarosty Josefem 
Bartoškem a Rudolfem Seifertem se uskutečnila 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 
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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 
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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Sněhová pokrývka ležela na Holešovsku v roce 2010 od 3. ledna do 25 února.



III. Počasí, zemědělství a životní prostředí 
 
Množství srážek na Holešovsku v roce 2010 bylo rekordní 
 

 
 
Rok 2010 na Holešovsku byl s průměrnou teplotou 8,6 C spíše normální s podnormální 
délkou slunečního svitu. Úhrn srážek 828,4 mm byl od založení stanice v dubnu 1953 
rekordní. Minimální teplota v zimě byla - 19,2 C, a to dne 27. ledna. Sněhová pokrývka 
ležela od 3. ledna do 25. února. Sníh, déšť, vítr a led nejvíce zkomplikovaly situaci začátkem 
ledna.  
Padající sníh se postupně změnil v déšť. Vše, co nebylo pod střechou, upadlo do ledového 
sevření. V sobotu ráno řada řidičů, kteří měli svá vozidla zaparkovaná na ulici, vůbec 
nevyjela. Když se jim náhodou podařilo odstranit z karoserie ledový krunýř v řádu 
centimetrů, narazili zejména v bočních ulicích na zmrzlé bariéry sněhu, přes které bylo 
mnohdy nemožné se dostat. A když už se dostali na hlavní cesty, které silničáři udržovali s 
vypětím všech sil, někteří z nich skončili v příkopě. Zejména hasiči tak měli plné ruce práce. 
Výjimkou nebyla ani jednotka Sboru dobrovolných hasičů Holešov. Tání se obešlo bez 
výraznější oblevy. Jaro bylo deštivé. V měsíci květnu spadlo více než 220 l vody / m2. Říčka 
Rusava se sice rozvodnila, ale díky protipovodňovým opatřením učiněným v minulosti větší 
škody nenapáchala. Potíže s vodou byly v Dobroticích a zejména v Količíně. Zdejší kulturní 
areál a přilehlé hřiště se proměnily v jedno velké jezero. Docházelo rovněž k zatopení sklepů 
a zahrad, k ucpávání kanálů a vpustí.  
První letní den byl 30. dubna, poslední pak 26. srpna. V průběhu léta byly 3 tropické noci a 16 
tropických dnů. Maximální teplota dosáhla 17. července 34,4 C. V našem okolí se vyskytlo 51 
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bouřkových činností. Chladné a deštivé jaro ve spojení s příliš horkým létem ovlivnilo úrodu 
ovoce a zeleniny z hlediska nízké kvality i kvantity. Závěr roku byl teplotně silně pod 
dlouhodobým průměrem. Začátkem prosince napadl sníh a vydržel i ve městě prakticky až do 
začátku ledna 2011. 
 

 
 
 
Květnové povodně 
Přestože velká voda v květnu na Holešovsku větší škody nenapáchala, museli v důsledku 
vytrvalého deště několikrát zasahovat i holešovští hasiči. 
Zatopené sklepy ve Všetulích 
Dne 18. 5. 2010 byli hasiči požádáni o pomoc při vtékání vody do sklepů ve Všetulích, místní 
části Kolonka. Na místo vyjela jednotka SDH Holešov.  Hasiči na místě průzkumem zjistili, 
že se jedná o podzemní vodu, která plní sklepy. Postiženým občanům ponechali na místě 
kalové čerpadlo, se kterým zatopené sklepy průběžně odčerpávali.  
V Količíně nasadili bagr 
Dne 18. 5. 2010 byli hasiči informováni o zatékání vody do domů v Količíně. Na místo vyjela 
jednotka SDH Holešov. Hasiči na místě provedli odčerpání vody, zapytlování ohrožených 
domů a výkopy za pomoci bagru, které navedly vodu do koryta místního potoka.  
Pytle s pískem na Sadové 
Dne 17. 5. 2010 byli hasiči požádáni o pomoc při nahromadění vody za domy v ulici Sadová. 
Na místo vyjela jednotka SDH Holešov. Hasiči na místě zjistili, že dochází u ulice Sadová k 
nahromadění vody, kterou již pole nezvládá pojmout. Vzhledem k nemožnosti jakéhokoliv 
odčerpávání vody hasiči na místo události povolali Technické služby Holešov, které dovezly 
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pytle s pískem. Ty byly uloženy na dvou místech v ulici Sadová. Nejvíce ohrožený dům byl 
zajištěn za pomoci pytlů s pískem.  
Ucpaná výpusť v Dobroticích 
Dne 17. 5. 2010 byli hasiči informováni o ucpání výpusti v Dobroticích. Na místo vyjela 
jednotka profesionálních hasičů z Holešova s jedním zásahovým vozem ve společném 
výjezdu s jednotkou dobrovolných hasičů z Holešova. Hasiči na místě provedli odstranění 
nahromaděných větví z výpusti a poté se vrátili zpět na základnu. 
 
Razantní počátek zimy 
Razantní počátek zimy zažila celá Česká republika a s ní i Holešovsko začátkem prosince. 
Vydatné sněžení doprovázené větrem postihlo region hlavně ve středu 1. prosince. Všechny 
silnice byly odpoledne a večer obtížně sjízdné, někde se tvořil led, jinde zase závěje. Některé 
obce byly v průběhu noci a čtvrtka odříznuty od světa. Mezi nimi například Bořenovice či 
Pacetluky. 
Komplikace nastaly ve středu ve dvě odpoledne, kdy začalo hustě sněžit. Už v patnáct hodin 
přestali silničáři cestu do Bořenovic upravovat, protože sotva ji odhrnuli, vozovku opět zavál 
sníh. Uzavírka jediné přístupové silnice do obce trvala přes 22 hodin. Ve středu 1. prosince se 
obyvatelé Bořenovic nemohli dostat domů, ve čtvrtek ráno se zase nedostali do školy a do 
práce. Obecní úřad proto na požádání vydával potvrzení, že důvodem byla sněhová kalamita. 
Obec postihují sněhové kalamity opakovaně. Silnice do Bořenovic leží v místě, kde často 
fouká silný vítr, který dokáže velmi rychle zakrýt vozovku velkou vrstvou sněhu. Potíže 
s průjezdností byly také na silnici z Holešova do Tučap. O víkendu 4. a 5. prosince pak 
sněžení vystřídal mráz, kdy teplota na Holešovsku klesla hluboko pod minus deset stupňů.     
 
Zeleň na hřbitově 
V roce 2010 pokračovala rekonstrukce zeleně na hřbitově. Do předem vytipovaných a 
připravených volných hrobových míst bylo vysazeno 20 nových stromů. Z kvetoucích stromů 
byly vysázeny magnólie, třešně křovité s pravidelně kulovitou korunou, úzké sakury a menší 
kompaktní jírovce s růžovým květem. Doplněny byly nízkými javory a kulovitými platany. 
Současně byla vytipována místa kolem cest, na kterých byly v další fázi obnovy umístěny 
lavičky. Kromě výsadeb se konal na hřibově v předjaří pravidelně prováděný ořez lipového 
stromořadí. 
 
Mlékomat v Holešově 
Tak zvaný mlékomat, tedy automat na mléko, instalovali zaměstnanci Agrodružstva Roštění 
na konci roku 2009 před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Až 500 litrů mléka 
denně zde kupovali lidé z Holešova i širokého okolí. Protože však byl automat umístěn 
uprostřed městské památkové zóny, byl v průběhu roku 2010 přemístěn k prodejně Luko 
v ulici Grohova. Vedle Holešova byly mlékomaty Agrodružstva umístěny také v Roštění, 
Prusinovicích a Přerově. Podobným způsobem postupovali prvovýrobci potravin i v jiných 
částech republiky, a obcházeli tak alespoň částečně nevýhodné obchodní podmínky ze strany 
mlékáren a prodejních řetězců. 
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V říjnu 2010 byla v Holešově otevřena nová továrna na výrobu vrstvených bezpečnostních 

fólií společnosti DuPont. Hala se stala dominantou pohledu na Holešov od Třebětic. 
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IV. Podnikání, průmysl a doprava 
 
V průběhu roku 2010 začali v průmyslové zóně stavět první investoři. Zároveň se však 
objevily protesty některých občanů a ekologických aktivistů proti tomu, aby nad prameništěm 
pitné vody vůbec nějaká průmyslová výstavba začala. Nejvíce se ohrazovali proti společnosti 
Mitas, která chtěla v Holešově postavit závod na výrobu nákladních pneumatik. Míra 
nezaměstnanosti v roce 2010 se sice mírně snížila, rapidně však ubylo nových pracovních 
míst. V průběhu roku také město Holešov prodalo řadu domů a bytů. 
 
Město prodalo domy a byty 
Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání definitivně rozhodlo o prodeji městských 
bytů a domů. „V součinnosti s nájemníky, kteří budou tyto byty kupovat, nyní budeme 
připravovat kupní smlouvy. Snažíme se kupujícím vycházet maximálně vstříc, to se ovšem 
netýká některých žádostí o snížení ceny. Pravidla pro stanovení cen byla dohodnuta po 
dlouhých jednáních a samotné ceny jsou velmi výhodné pro stávající nájemníky. Vše bylo 
schváleno zastupitelstvem města a pravidla proto nelze dodatečně měnit,“ uvedl starosta 
města Zdeněk Janalík.  
Do prodeje bylo zahrnuto 16 domů se zhruba 60 byty, nebytovými prostory a také několik 
garáží. Vedle bytů, které si kupují jejich nájemníci, město prodalo také několik celých domů 
zájemcům, kteří nabídli nejvyšší cenu. Prodej domů a bytů byl součástí restrukturalizace 
neustále rostoucího majetku města. Utržené peníze město chtělo použít na opravu a rozvoj 
jiného majetku města - konkrétně na domy s pečovatelskou službou a další objekty, které jsou 
pro město významné.  
 
První investor v zóně 
Prvním investorem, který projevil zájem o vstup do průmyslové zóny, byla společnost 
POKART. Zlínský kraj podepsal se zástupci firmy tzv. Deklaraci o porozumění. Firma začala 
v roce 2010 stavět zhruba na 20 tisících metrech čtverečních a její investice měla přesáhnout 
40 milionů korun. Společnost se zabývá výrobou kartonových obalů a dalších výrobků z 
lepenky. V novém výrobním závodě chtěla zaměstnávat asi 70 pracovníků.  
 
Stavba technologického parku 
V průběhu roku začala v průmyslové zóně také stavba technologického parku. Na projekt v 
celkové hodnotě přibližně 150 milionů korun se podařilo získat dotaci ve výši 112,5 milionu. 
Technologický park nabídne vhodné podmínky pro inovativní firmy s výzkumným a 
vývojovým potenciálem. Součástí parku jsou také prostory pro začínající podnikatele. Celkem 
může v Technologickém parku Holešov najít práci až 140 lidí. Investoři v zóně pak mohou 
díky projektu posilovat konkurenceschopnost prostřednictvím spolupráce s technologicky 
zaměřenými firmami a institucemi. 
 
Další investoři v zóně 
Do Strategické průmyslové zóny Holešov vstoupily v polovině roku 2010 další dvě 
společnosti, které již podepsaly se Zlínským krajem "Deklaraci o porozumění".  
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MRB Sazovice 
Společnost MRB Sazovice je česká firma podnikající v regionu od roku 1990. Firma má v 
současné době 110 zaměstnanců a její roční obrat dosahuje 250 milionů korun. MRB 
Sazovice se specializuje na zpracování plechu a profilů, výrobu a montáž požárních a 
bezpečnostních dveří a závěsných balkonů. Výstavba nového výrobního areálu jí umožní 
zásadním způsobem zlepšit organizaci výroby a skladování.  Rozšíření výroby bude díky 
nově pořízeným technologickým zařízením spojeno s nabídkou nového sortimentu laserového 
opracování uzavřených a otevřených profilů.  Výstavba výrobního objektu s částmi pro 
administrativu a skladování je navržena o zastavěné ploše cca 2000 metrů čtverečních. 
Celková výměra pozemku včetně komunikací, zpevněných ploch a zeleně je 0,88 ha. Celková 
předpokládaná výše investice včetně technologie je 60 milionů korun. Počet pracovníků v 
novém provozu bude 20 lidí, z toho 15 bude nově vytvořených pracovních pozic. Celý 
výrobní areál společnost plánovala uvést do provozu ve druhé polovině roku 2011. 
Foundry and Machining 
Společnost Foundry and Machining, s.r.o. bude v zóně realizovat nový projekt, který 
předpokládá vybudování výrobního areálu s lehkou strojírenskou výrobou. Jedná se o 
strojírenské obrábění se zázemím pro vlastní odlévání přesných odlitků. Celý projekt je 
rozdělen do dvou fází. V první vznikne část pro přesné strojírenství, ve druhé fázi pak část pro 
slévárnu přesných odlitků z uhlíkových ocelí, nerezu, litiny s kuličkovým grafitem, 
otěruvzdorné litiny a žáropevné litiny.  
Hlavními odběrateli tohoto sortimentu jsou firmy v papírenském, potravinářském, 
strojírenském a železničním průmyslu. Celková plocha, na níž bude závod postaven, je 1,45 
ha. Výše investice pro první část projektu je odhadována na 20 až 30 milionů korun, pro 
druhou pak na 120 až 150 milionů korun. V první fázi mělo být vytvořeno 30 nových 
pracovních míst, ve druhé pak budou vytvořeny příležitosti pro 60 až 100 nových pracovníků. 
Dokončení první části projektu bylo plánováno na konec příštího roku, druhé potom v roce 
2012. 
 
Proměna nádraží 
Nákladnou rekonstrukcí ve výši bezmála dvaceti milionů korun prošla na přelomu let 2009 a 
2010 budova holešovského vlakového nádraží. Ke slavnostnímu otevření došlo ve čtvrtek 13. 
května dopoledne. Vedle představitelů Českých drah se slavnosti zúčastnili představitelé 
krajské a holešovské samosprávy i poslanci Parlamentu České republiky a další hosté.   
Celková přestavba začala koncem září roku 2009. České dráhy investovaly do oprav 19,8 
milionu korun. Budova tak dostala novou střechu, objekt byl zateplen a opatřen novou 
fasádou. Dále vyměnili všechna okna, dveře a proměnou prošlo i sociální zařízení. Částečně 
zrekonstruovali i restauraci a byty umístěné v první patře. Součástí rekonstrukce byl i zcela 
nový přístřešek směrem k nástupištím či zvětšení vestibulu. Celý interiér prošel rozsáhlou 
modernizací a byl dispozičně změněn. Díky tomu vznikly i nové komerční prostory.    
 
V Holešově vyrostla nová továrna, zaměstnala 70 lidí 
V říjnu 2010 - rok po zahájení výstavby - byla v Holešově otevřena nová továrna na výrobu 
vrstvených bezpečnostních fólií. Společnost DuPont investovala v sousedství strategické 
průmyslové zóny na okraji města ve směru na Třebětice 14 milionů USD. V továrně začala 
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vyrábět Butacite® G (polyvinyl butyralová (PVB) fólie), který se používá při výrobě 
vrstvených bezpečnostních skleněných laminátů. Tato technologie se používá v 
automobilovém a ve stavebním průmyslu a představuje řešení i pro rychle rostoucí 
fotovoltaický průmysl. DuPont Butacite® G se vyrábí 100% recyklací materiálu PVB a 
představuje ekologickou alternativu k originálním výrobkům PVB. Holešovská továrna 
společnosti DuPont měla zaměstnat 70 lidí. Společnost kromě jiného podpořila Hasičský 
záchranný sbor Zlínského kraje a také jednotku holešovských hasičů.   
 
Satturn vydělal na fotovoltaice 
Již podesáté uspořádali zástupci společnosti SATTURN setkání se starosty obcí a měst. 
Tentokrát se předvánoční akce uskutečnila v jednom ze sálů holešovského zámku ve čtvrtek 
9. prosince. Rok z pohledu společnosti zhodnotil její ředitel Jaromír Tomšů. Kromě jiného 
uvedl, že firma i v době doznívající krize zvýšila meziroční obrat o více než 50 procent, a to 
zejména díky výstavbě fotovoltaických elektráren.  
Společnost se rovněž činila v oblasti výzkumu a vývoje. Ve fázi úspěšného dokončení 
projektu je tak obousměrná technologie pro varování obyvatelstva. Třetím rokem řeší 
pracovníci SATTURNU ve spolupráci s VUT Brno a dalšími odbornými institucemi projekt  
decentralizovaného čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem pro malé obce.  
Novým projektem pak byla tzv. bezdrátová adaptabilní senzorová síť s vizualizací dat pro 
krizové řízení. Tato technologie může být využitá například při sledování aktuálního zatížení 
střešních konstrukcí sněhovou pokrývkou či monitoringu osob v budovách například při 
zásahu hasičů.   
Program setkání firmy SATTURN a starostů města probíhal ve dvou přednáškových blocích. 
V první části si přítomní vyslechli přednášky na téma Jak šetřit energii a Digitální 
protikrizový systém, po obědě pak účastníci byli informováni o stavu digitalizace. Na závěr si 
všichni prohlédli zrekonstruované prostory holešovského zámku.  
 
Dálnice se přiblížila k Holešovu 
Napojení Holešova na dálniční síť bylo prakticky dokončeno. I tak lze interpretovat 
prosincové otevření dálničního úseku z Kroměříže k tak zvané moravské křižovatce mezi 
Hulínem a Pravčicemi. Nekonečné popojíždění napříč Hulínem se stalo minulostí. Silnici přes 
Třebětice do Holešova šlo brát jako svého druhu dálniční přivaděč, po kterém bylo možné 
z Holešova dálnice dosáhnout bez zbytečného zdržování za deset minut.  
 
Josef Pospíšil postavil novou velkokapacitní kuchyni 
Až třicet nových pracovních míst přineslo otevření nové velkokapacitní kuchyně v ulici 
Tovární v Holešově. Kuchyni otevřela firma Josefa Pospíšila, která se zabývá výrobou 
hotových jídel a lahůdek. V nejmodernějším provozu a za těch nejpřísnějších hygienických 
pravidel byla schopna nová kuchyně vyprodukovat až pět set tisíc chlazených jídel za měsíc a 
mohla konkurovat i těm největším výrobcům v oblasti gastronomie. Tato jídla pak společnost 
dodává do všech koutů naší republiky. Mezi odběrateli nechybějí významné firmy nebo státní 
instituce. Stavba velkokapacitní kuchyně byla zahájena v roce 2008 a slavnostní otevření za 
účasti mnoha hostů proběhlo 23. prosince roku 2010.  
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Nezaměstnanost se snížila 
Míra nezaměstnanosti v Holešově se v průběhu roku 2010 snížila. Zatímco v prosinci 2009 
činila 10,5 procenta, ve dvanáctém měsíci roku 2010 to bylo 9,6 procenta. Za tímto číslem se 
skrývá 602 práce schopných občanů bez práce. Výrazně ovšem ubylo nových pracovních 
míst. V prosinci 2009 nabízeli zaměstnavatelé v Holešově 86 pracovních nabídek, na konci 
roku 2010 pak pouze deset. Statistiky nezaměstnanosti v Holešově názorně dokládají průběh 
hospodářské recese. Vždyť v prosinci 2008 byla nezaměstnanost pouze 5,7 procenta a 
zaměstnavatelé nabízeli 282 volných míst.  
 
Podnikatelský sektor v roce 2010 
Ke konci roku 2010 bylo v Holešově registrováno 2062 živnostníků, z toho 275 právnických 
osob (PO) a 1787 fyzických osob (FO). Mezi nimi 37 zemědělců, z toho 5 PO a 32 FO.  
Nově se v roce 2010 zaregistrovalo celkem 75 podnikatelů,  z  toho 18 právnických a 57 
fyzických osob podnikajících v živnostech a 3 fyzické osoby a 1 právnická osoba podnikající 
v zemědělství. 
V roce 2010 ukončilo svou činnost celkem 46 podnikatelů s místem podnikání nebo sídlem 
v Holešově, z toho bylo 17 právnických a 29 fyzických osob v živnostech. Toto číslo zahrnuje 
i ty, kteří sídlo nebo místo podnikání převedli jinam. V zemědělství v roce 2010 žádný 
podnikatel svou činnost neukončil. 
V roce 2010 zahájila výrobní činnost ve zcela nově vybudovaném závodě společnost DuPont 
Moravia spol. s r.o. Společnost, která do nových prostor v Holešově přesídlila ze Zlína, se 
zabývá výrobou bezpečnostních fólií používaných při výrobě vrstvených skleněných laminátů 
a přidružených technologií. Na podzim roku 2010 byl otevřen v Holešově nový hypermarket, 
který provozuje společnost Tesco Stores a.s.  
Své výrobní prostory v Holešově rozšířila společnost Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a 
uzenin, s.r.o., výrobu rozšířila její dceřiná společnost Jospo a.s., která začala ve velkém 
vyrábět hotová jídla. 
 
 
 
 

V.  Státní instituce 
 
Většina státních institucí působících v Holešově neprošla v průběhu roku 2010 zásadními 
změnami. To se však netýkalo úřadu práce. 
  
Úřad práce v Kroměříži – pobočka Holešov 
Holešovský úřad práce se od 15. listopadu oficiálně přestěhoval z budovy na nám. Sv. Anny 
do budovy městského úřadu v Tovární ulici. Obsadil tak prostory po odboru dopravně 
správních agend, který se od září 2010 přestěhoval do budovy městského úřadu v Masarykově 
ulici. 
 
Obvodní oddělení Policie ČR Holešov – mimořádné situace, trestná činnost 
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Novým vedoucím obvodního oddělení Policie České republiky v Holešově byl v roce 2010 
nadporučík Jan Novák, zástupcem vedoucího se stal npor. Mgr. Luděk Ševčík. 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 byla 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 
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. Pprap. Pavel Vybíral a pprap. Jan Bukovjan 
měli na starost okolní obce.   
 
Polámané stromky 
Padesát mladých stromů polámal v červnu neznámý pachatel kolem silnice vedoucí 
z Holešova do Rymic. Stromy byly vysazeny jako náhradní výsadba za staré dřeviny, které 
byly vykáceny kolem cest v regionu. Nově vysázené stromy byly polámané také u 
cyklostezky vedoucí z Holešova do Martinic.   
 
Pochod extremistů   
Na závěr nedávného Týdne židovské kultury v Holešově se připravovali také policisté. 
Pravicoví radikálové se chystali narušit v sobotu 31. července odpolední program festivalu na 
náměstí Dr. E. Beneše. Jejich ohlášenou akci městský úřad sice zakázal, hrozilo však 
nebezpečí, že organizátoři nebudou tento zákaz respektovat. V ulicích města proto byly tři 
desítky pořádkových a dopravních policistů, včetně kriminalistů v civilu, a situaci průběžně 
monitorovali. Do centra Holešova nakonec dorazilo asi dvacet pravicových radikálů. Kolem 
půl čtvrté odpoledne začalo proti nim na náměstí demonstrovat několik desítek levicových 
aktivistů.  Protest byl pokojný, policisté zasahovat nemuseli. Pravicoví extremisté na protestní 
akci z povzdálí přihlíželi. Ke střetu znesvářených stran nedošlo. Po páté hodině se pod 
dohledem policistů obě skupiny bez incidentů rozešly. Program festivalu, který se konal ve 
spodní části náměstí, aktivisté ani extremisté nijak nenarušili.  
 
Auto zabilo starší ženu 
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Tragicky skončila dopravní nehoda v pondělí 29. listopadu ve večerních hodinách 
v Dobroticích. Šestatřicetiletý řidič motorového vozidla značky Škoda Octavia jel ve směru 
od obce Jankovice na Holešov. Nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a na 
zledovatělé cestě dostal smyk.  Auto se v tu chvíli stalo neovladatelným. Narazilo do 
betonového obrubníku, od kterého se odrazilo a následně roztočilo. Poté pokračovalo přes 
travnatou plochu až na chodník, kde srazilo pětasedmdesátiletou ženu, která právě před 
domem odklízela sníh. Starší paní utrpěla smrtelná zranění. 
 
Černý začátek prosince 
První prosincový víkend byl na Holešovsku nejen ve znamení krutých mrazů, ale také větších 
požárů.  
V sobotu 4. 12. v 17:12 hodin bylo operační a informační středisko hasičů informováno o 
rozsáhlém požáru stolárny - výrobny nábytku v Holešově. Po příjezdu na místo byl velitelem 
zásahu potvrzen rozsáhlý požár, který zachvátil téměř celý cihlový objekt výrobny o rozměru 
25 x 35 metrů. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se v objektu nenachází žádné 
osoby. Následně byly okamžitě započaty hasební práce a dále byla organizována činnost 
jednotek požární ochrany s cílem vynést z objektu nebezpečné hořlavé látky, svařovací 
agregát, stroje a nářadí. Požár se podařilo lokalizovat v 19:24. Práce zasahujících složek 
Integrovaného záchranného systému byla komplikována teplotou 15 stupňů pod nulou. V 
místě zásahu se nacházely zamrzlé nepoužitelné hydranty, a proto byla zřízena kyvadlová 
doprava vody. V okolí požáru bylo prováděno měření na přítomnost nebezpečných látek s 
negativním výsledkem. Vzhledem k příznivým rozptylovým podmínkám, kdy kouř a zplodiny 
hoření stoupaly přímo nahoru v dostatečné vzdálenosti od obydlené zástavby, nebylo po 
dohodě velícího důstojníka směny a vedení města Holešov prováděno preventivní 
informování okolního obyvatelstva. Předběžná škoda byla vyčíslena zhruba na jeden milion 
korun. Hasiči společně se zlínskými kriminalisty vyloučili, že by oheň někdo založil úmyslně.  
K dalšímu požáru došlo v neděli 5. prosince v Dobroticích. Dvě profesionální jednotky a pět 
jednotek dobrovolných hasičů zasahovaly u požáru chaty v Dobroticích. Kromě hasičů byli na 
místě také strážníci městské policie a státní policisté. Oheň způsobil podle informací hasičů 
škodu 500 tisíc, zásahem byla zachráněna hodnota ve výši zhruba 300 tisíc. Mrazivý a ohnivý 
víkend završil požár automobilu, který hasiči likvidovali v pondělí u Zahnašovic. 
 
Policisté zadrželi pachatele devíti loupeží   
Jako by to měl velitel policejního oddělení v Holešově připravené. Ve středu 1. prosince 
informoval nové a staronové starosty Mikroregionu Holešovsko o tom, že se v poslední době 
zvýšil počet vloupání do hospod a obchodů. Již o čtyři dny později mohl starosty i občany 
regionu uklidnit. Pachatele jsme zadrželi. V sobotu 4. prosince totiž krátce po krádeži zadrželi 
holešovští policisté dva pachatele. Jednalo se o třiatřicetiletého a šestatřicetiletého muže z 
Holešovska. Ti se během posledních dvou měsíců vloupávali do hospod a barů v Holešově a 
okolí. Vzhledem k opakujícím se vloupáním zaměřili policisté svou pozornost na restaurační 
zařízení ve zdejším regionu, což brzy přineslo pozitivní výsledek. Když v sobotu v nočních 
hodinách prováděla policejní hlídka kontrolu hospody v obci Němčice, uviděla, jak odtamtud 
utíkají dva muži. Policisté se proto za nimi ihned vydali. Při pronásledování podezřelé 
několikrát vyzývali, aby zastavili. Ti však na výzvy nereagovali. Jeden z mužů se schoval v 
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blízkém objektu zemědělského družstva. Krátce nato byl policistou dopaden. Druhý 
pronásledovaný utíkal přes pole směrem k obci Pravčice. Na výzvy policisty k zastavení 
nedbal, dokonce nereagoval ani na varovný výstřel do vzduchu ze služební zbraně. Vběhl do 
lesního porostu a ukryl se v houští, kde byl nakonec policistou zadržen. Oba zadržení pak byli 
převezeni na obvodní oddělení v Holešově. Tam se k trestné činnosti přiznali nejprve 
policistům obvodního oddělení a později i kriminalistům. Muži se vloupali do devíti 
restauračních zařízení na Holešovsku. Kradli především alkohol a cigarety. Svým jednáním 
způsobili majitelům škodu téměř sedmdesát dva tisíc korun.  
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Dětský pěvecký sbor Moravské děti se zúčastnil v červenci 2010 světové olympiády pěveckých 

souborů v Číně. 
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VI. Spolky a zájmové organizace 
 
Moravské děti Holešov  
Sbormistryní zůstávala Lenka Polášková, manažerkou Jana Slovenčíková. 
Vrcholem činnosti souboru nejen v roce 2010 byla červencová účast na světové olympiádě 
v čínském městě Shaoxing. Ve velké konkurenci sborů z celého světa získali reprezentanti 
z Holešova v dětské kategorii zlatý diplom a ve folklorní kategorii diplom stříbrný. Vedle 
samotného soutěžení si členové sboru prohlédli řadu zajímavých míst, kromě jiného zazpívali 
na výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.  
Moravské děti pochopitelně absolvovaly v průběhu roku celou řadu dalších koncertů. V lednu 
se konaly výchovné koncerty s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně s názvem Strejda 
z Ameriky. V dubnu sbor zpíval na vyhlášení 5. ročníku ankety Osobnost roku 2009, které se 
konalo ve velkém sále holešovského zámku. V pátek 4. června vystoupil na Svátcích písní 
Olomouc a získal ve všech soutěžích zlaté pásmo. Kromě jiného tak sbor dostal 1000 euro.  
V červnu se rovněž účastnil celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, 
která se konala jako součást pietní vzpomínkové akce v Lidicích. V září se konal v sále 
holešovského zámku vzpomínkový koncert Střípky z Číny, který byl doplněn videoprojekcí 
z olympiády v Číně. V říjnu pak sbor účinkoval v divadelním představení Kytice ve Zlíně a 
Uherském Hradišti. Několik tradičních výchovných koncertů absolvoval sbor také 
v předvánočním čase ve spolupráci s Hradišťanem Jiřího Pavlici, s brněnskou a zlínskou 
filharmonií vedenou  dirigentem V. Spurným. 26. prosince se také v holešovském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie konal ve spolupráci s pěveckým sborem Plamínek při 3. Základní 
škole tradiční vánoční koncert.    
 
Mateřské centrum Srdíčko 
Vedoucí centra je Eva Fuksová. 
Mateřské centrum Srdíčko Holešov je organizační složkou Městského úřadu v Holešově. 
Komunitní centrum zaměřené svým programem především na rodiny s malými dětmi 
působilo i v roce 2010 v prostorách bývalého Střediska volného času Duha ve Školní ulici.   
V průběhu roku zde pořádali od pondělí do pátku především v dopoledních hodinách řadu 
kurzů a programů pro malé děti i jejich rodiče.  Například cvičení pro čiperky - pro rodiče 
s dětmi, program Notička, který děti provází prvními krůčky k hudbě, výtvarné hrátky, hrátky 
s batolátky, projekt půjčovna her, cvičení a aktivity pro těhotné, kurzy plavání pro nejmenší 
s názvem Pulčíci či Žabičky v bazénu Sportcentra, program Předškoláček a další. 
V centru nabízeli například odborné poradenství pro rodiče, zdarma přístup na internet, 
v prostorách byla vybavená kuchyňka, přebalovací pult, dětské židličky, zařízená herna s 
míčkovým bazénem a další potřebné zařízení.  
 
Pionýrská skupina Dr. Mirko Očadlíka Holešov 
Vedoucí  Mgr. Jarmila Vaclachová. 
Na přelomu července a srpna se konal na louce pod hotelem Zubříč v Podhradní Lhotě 
tradiční tábor Pionýrské skupiny Mirko Očadlíka - Holešov. Tématem tábora 2010 bylo 
„Indiánské léto”. Mezi děti zavítali také příslušníci policejního sboru s ukázkou služebních 
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psů, zbraní a policejní techniky. Tradičně se na táboře uskutečnil návštěvní den. Tentokrát 
byli rodiče pozváni na indiánský sněm, na kterém děti předvedly vše, co se za 10 dnů na 
táboře naučily. Mezi nezapomenutelné chvíle na táboře patřilo večerní společné posezení u 
táborového ohně. Příjemným zpestřením byla také návštěva country skupiny Texas.  
15. – 17.10. pořádala PS M. Očadlíka tradiční podzimní víkendovku - tentokrát s názvem 
Bílavsko 2010.  Členové PS a jejich kamarádi se tentokrát vypravili nedaleko Holešova. 
Cílem se stala základna TOM v Ochozech.  
Dne 20. 11. 2010 se ve Středisku volného času – TYMY ve spolupráci s PS Dr. Mirko 
Očadlíka Holešov a zlínskou krajskou radou Pionýra uskutečnil další ročník postupové 
soutěže „Všetulské dostavník”. První místa ve svých kategoriích obsadily Vendula Šturmová, 
Karolína Vaclachová a Nikol Gazdová. Divácké hlasování jednoznačně vyhrála skupina ze 
ZŠ Zdounky „Pišišvorové”. Porotou vybraní zpěváci i skupiny postoupili do 
celorepublikového finále konaného v Praze.  
Dne 6. 11. 2010 se uskutečnil tradiční turnaj v ringu, jehož tradice sahá do roku 1990. Od 
tohoto roku se pravidelně jednou ročně setkávají členové PS M. Očadlíka z Holešova a TOM 
Pawnee z Bystřice pod Hostýnem a měří své síly při turnaji v ringu. V letošním roce se turnaj 
konal v Holešově, odehrával se v tělocvičně SVČ – TYMY. Celkem se zúčastnilo šest týmů.  
Po loňském vítězství pionýrů letos zvítězili v obou kategoriích pro změnu Tomíci. 
 
Skautské středisko Holešov           
Vedoucí střediska Alois Reimer, zástupce vedoucího střediska Pavel Šťastný. 
V roce 2010 bylo ve Skautském středisku Holešov registrováno ve třech oddílech celkem 54 
členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měl 20 členek, oddíl chlapců Bílý jednorožec 17 členů a 
oddíl oldskautů 17 členů, z toho 3 členové Svojsíkova oddílu. 
Na začátku roku se skauti jako již tradičně zúčastnili Tříkrálové sbírky, kterou uspořádala 
Charita Holešov. V sobotu 24. dubna se skauti z Holešova společně se svými kolegy z celé 
republiky, ale i Slovenska, Německa a Polska vydali připomenout památku všech skautů 
padlých za 2. světové války ke kamenné mohyle Ivančena na hřebeni Lysé hory. Při oslavách 
osvobození města 5. května stáli skauti čestnou stráž u pomníku padlých na místním hřbitově. 
Ve středu 12. května se konala sbírka Český den proti rakovině (Liga proti rakovině, 
Květinový den). Do akce bylo zapojeno celkem 73 skautských oddílů z celé republiky a 
vybralo se přes 14 milionů korun. Holešovské středisko se účastnilo již po třinácté. V 
okresním kole závodu vlčat a světlušek, které se konalo 15. května v Chropyni, získaly 
holešovské světlušky a vlčata 1. místo a postoupily do krajského kola v Lidečku. 
V květnu - od 20. do 25. se Slunečnice zúčastnily Intercampu (mezinárodního setkání skautů), 
který se letos konal ve Viersen-Dülkenu v Německu. 16. června se děvčata a kluci vydali 
obhajovat 1. místa z okresních závodů na krajské závody do Lidečka. Kluci zde obsadili o 
jeden bod druhé místo. 
Chlapecký letní tábor se konal v Ochozu Dobroutov v nádherném prostředí Jihlavského kraje 
od 14. do 22. srpna. Dívčí tábor se uskutečnil od 21. do 28. srpna na Smraďavce nedaleko 
Buchlova. Holešovské skautky obývaly tábor společně s oddílem Kon-tiki z Hluku.  
3. října proběhl střediskový sněm, kterého se zúčastnilo 11 hlasujících členů a 2 hosté. Pro 
další volební období byli zvoleni vedoucí střediska – Alois Reimer, zástupce ved. střediska 
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- Pavel Šťastný, vedoucí revizní komise - Zdeněk Hlobil, hospodář (pokladník) -  
Kateřina Staňková, revizní komise – Lucie Uličníková, Aleš Cahlík. 
Další tradiční čestnou stráž u pomníku TGM skauti vykonali společně se zástupci dalších 
holešovských organizací k výročí vzniku republiky ve středu 27. října od 17:00 hodin. Rok 
2010 zakončilo Skautské středisko Holešov dopravou betlémského světla před Vánoci do 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Činnost kmene dospělých – oldskautů 
16. dubna se konal již 7. ročník nočního pochodu Clay-Eva. Na start pochodu se postavilo 85 
účastníků, ale těch, kteří se zúčastnili pouze slavnostního zahájení, bylo mnohem více. Dle 
očekávání dorazila na zahájení pochodu velmi vzácná návštěva. Z USA přiletěli dva synové 
dvou členů skupiny. Pan Michael Štokman, syn šifranta skupiny Jiřího Štokmana a pan 
Antonín Bartoš ml., syn velitele skupiny. Trojici přímých potomků členů výsadku Clay 
doplnil Ing. Čestmír Šikola ml., syn radisty skupiny, který přijel z Malé Skály. Ani letos 
nechyběli Jan Štokman z Buchlovic, synovec Jiřího Štokmana a paní Bohumila 
Zicháčková z Bystřice pod Hostýnem, dcera významných spolupracovníků skupiny. 25. 
května se skauti z celé republiky sešli na Hostýně při příležitosti vzpomínkového Memoriálu 
RNDr. Rudolfa Plajnera a téhož dne byli manželé Reimerovi pozváni do Uherského Hradiště, 
kde byl ve skautské klubovně Alois Reimer přijat do Plajnerovy družiny - Svojsíkova oddílu. 
11. října byl vedoucí střediska Alois Reimer oceněn za dlouholetou práci s mládeží Zlínským 
krajem, předání cen a poděkování se uskutečnily ve vsetínském zámku. 9. prosince pan 
starosta PaedDr. Zdeněk Janalík ocenil Aloise Reimera a poděkoval mu za práci s mládeží. 
 
Tělocvičná jednota Sokol Holešov 
Předsedkyní byla Irena Smrčková  
Druhý únorový den se uskutečnila valná hromada Sokola v místní sokolovně. Hlavním bodem 
bylo zvolit nový výbor a předsedu. Do čela TJ Sokol byla zvolena již druhé volební období 
sestra Irena Smrčková. V historii 130 let místního Sokola byla první ženou zastávající funkci 
starostky. V seniorském věku se vrátila ke sportovním aktivitám v roli cvičitelky zdravotní 
tělesné výchovy žen a v posledních deseti letech i ve funkci náčelnice žen a starostky. Nový 
výbor Sokola Holešov byl zvolen ve složení ses. Ondrušková, Pešková, Folknerová, 
Láníková, Švábová, Zapletalová a bři. Foukal, Peška a Tomeček. Do kontrolní komise 
byli zvoleni ses. Plachá, Neradilová a br. Tomeček. Valné hromady TJ Sokol se zúčastnili 
zástupci města starosta PaedDr. Zdeněk Janalík a místostarosta Mgr. Rudolf Seifert, za 
spřátelené organizace Klubu českých turistů jeho předseda Ing. Hostaša a za organizaci 
Junáka Stanislav Štěpán. Zástupcem Sokolské župy Hanácké Kroměříž byl br. Vlastimil 
Tupý. K 1. 1. roku 2010 měl Sokol Holešov celkem 325 členů, z toho 104 žactva a dorostu. 
Veškeré organizační záležitosti byly vykonávány dobrovolnou prací činovníků, cvičitelů a 
trenérů. Pouze sokolník v místní sokolovně byl za svou činnost placený.  
Hlavní událostí roku 2010 byla oslava 130 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Holešov. 
V dubnu 1880 vznikla jako Tělocvično - hasičská jednota Sokol Holešov. Do čela jednoty byl 
zvolen vlastenec a národovec Dr. František Barvič. Sokolská jednota měla dva samostatné 
odbory, a to hasičský a tělocvičný. Po šesti letech dochází po oboustranné dohodě ke vzniku 
samostatných organizací pod názvy: Dobrovolná hasičská jednota a Tělocvičná jednota Sokol 
Holešov. Proto také dobrovolní hasiči i sokolové slavili výročí založení ve stejný den, a to v 
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sobotu 12. června. Společným bodem oslav sokolů a hasičů bylo slavnostní zahájení na 
zámku, kde představitelé města ocenili zasloužilé členy z řad dobrovolných hasičů i sokolů. 
Následně došlo k vysazení sokolské lípy v parku před zámkem. Sokolské oslavy pak 
pokračovaly akademií v prostorách sokolovny. 
Za dlouholetou práci pro TJ Sokol Holešov obdržel v pátek 19. února 2010 od představitelů 
města Holešova ocenění třiaosmdesátiletý Jan Přibyl. Byl dlouholetým občanem města 
Holešova a jedním ze zakládajících členů TJ SOKOL Holešov.  Prožil v něm své mládí a do 
roku 2007 pracoval 13 let ve funkci jeho starosty. Sokolským ideám věnoval celý svůj život. 
Po sametové revoluci se zasloužil o obnovení činnosti organizace v Holešově.  
 
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 existoval od roku 1999. V roce 2010 bylo 
v oddíle registrováno 57 členů, z čehož 25 členů tvořily děti ve věku 6–15 let, 17 členů ve 
věku juniorském (18–26), 5 vedoucích a zbylých 10 lidiček byli lidé „pasivní“, kteří s 
oddílem vyjedou jen občas. Středisko oddílu zůstávalo na hájence v zámecké oboře. 
V lednu se zástupci oddílu zúčastnili výroční členské schůze spřáteleného Klubu českých 
turistů. V lednu se rovněž konala konference TOM 2010 v holešovské sokolovně. Jarní 
prázdninový pobyt uspořádal oddíl od 31. ledna do 6. února ve středisku Mečová v Horní 
Bečvě. V průběhu roku oddíl vyrážel na různé víkendové akce plné her a nových zážitků – 
např. na Polaně či základně Ochozy.  Členové oddílu pracovali na údržbě hájenky a okolí, v 
rámci celoroční hry plnili tzv. měšťanské zkoušky, díky kterým mohli být pasováni do cechů. 
O prázdninách oddíl vyrazil na stanový tábor, na kterém ožily dávné legendy „Rijanského 
království“. Oddíl se podílel organizačně i účastí na tradiční turistické a cyklistické akci s 
názvem Rusavskými kotáry na kole a pěšky – Holešovská padesátka, kterou vždy v září 
pořádá Klub českých turistů.  Před Vánocemi se konaly v hájence tvořivé hry, kde účastníci 
vytvářeli vánoční dárky. V neděli 26. prosince se pak konal poslední výlet, při němž se 
vzpomínalo na rok uplynulý a  plánoval se rok nadcházející.    
 
SKŘÍTEK, o.s.  
V Radě sdružení působil Bc. Jakub Šneidr, Mgr. Júlia Mudruňková  a Aleš Soukup. 
Skřítek, o.s. bylo sdružení aktivních lidí, kteří se věnovali všestrannému osobnostnímu 
rozvoji člověka. Pořádáním kurzů se snažili umožnit všem účastníkům dotknout se 
zajímavých témat, podporovat dovednosti jako je komunikace, týmová spolupráce, sdílení, 
naslouchání, vyjádření názoru apod.  
Činnost sdružení se v roce 2010 věnovala převážně akcím pro školská zařízení. Sdružení 
uspořádalo školu v přírodě pro brněnskou Základní školu Chalabalova a dva adaptační 
pobytové kurzy pro 3. ZŠ Holešov. V červnu v holešovském zámeckém parku vrcholil projekt 
4R4Y (Four regions for youth), do kterého byli členové sdružení aktivně zapojeni nejen jako 
dobrovolníci projektu, ale i jako koordinátoři projektu pro Zlínský kraj. Kromě těchto akcí 
členové sdružení uspořádali pro holešovskou veřejnost velkou městskou hru, která byla 
aktivním výstupem třívíkendového vzdělávacího kurzu zážitkové pedagogiky. Na konci roku 
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sdružení uspořádalo již třetí pokračování autorského zážitkového kurzu „Kouzelná země 
skřítků“. 
 
Mažoretky Holešov, občanské sdružení  
Vedoucí mažoretek je Lenka Doleželová. 
Soubor Mažoretky Holešov navštěvovalo v roce 2010 padesát členek ve věku od 5 do 21 let.  
Dívky byly rozděleny do skupin: Lentilky, Lentilky – přípravka, Arabelky a Holešovské 
mažoretky. Děvčata úspěšně reprezentovala město Holešov na nejrůznějších místech České 
republiky i Evropy. Svá vystoupení předvedly mažoretky na prestižních akcích jako byl 
například festival dechových hudeb FEDO 2010 ve Zlíně (21. srpna 2010) a navázaly i 
spolupráci s dechových orchestrem ze Štramberka (srpen 2010). 
Dosažené úspěchy v roce 2010: 
Mistrovství ČR v twirlingu – Nymburk 16. ledna 2010 - Lenka Dujková 2. místo, Lenka 
Doleželová 3. místo, Nikola Zlámalová 5. místo. 
O pohár ze zámku – Kolín 20. března 2010 Lenka Dujková + Barbora Maťová – 1. místo (duo 
pochod), Lenka Doleželová – 1.místo (sólo pochod, sólo twirling), Nikola Zlámalová – 
1.místo (sólo twirling), 2. místo (sólo rekvizity). 
Stars Cup –  Ostrava 27. března. 2010 - Lentilky – 1. místo. 
Majorettes Show – Hulín 3. dubna 2010 - Petra Manišová + Barbora Maťová – 1.místo. 
Mistrovství Evropy v twirlingu – Edinburgh, Skotsko,  2. - 4 . dubna 2010. Reprezentace ČR - 
Lenka Doleželová, Lenka Dujková. 
Všetulská hůlka – Holešov 10. dubna 2010 - Lentilky 1.místo, Arabelky uniformace  3. místo, 
Mistrovství Moravy sólo,duo – Moravská Třebová 24. dubna 2010 Lenka Smýkalová 2. místo 
(postup na MČR), Denisa Novotná 4. místo (postup na MČR), Lucie Zlámalová + Kateřina 
Lucká 1. místo (postup na MČR), Nikola Zlámalová 1. místo (postup na MČR), Tereza 
Müllerová + Katka Dudová 3. místo (postup na MČR), Adéla Froňková + Klaudie 
Pospíšilová 4. místo (postup na MČR), Lenka Dujková + Barbora Maťová 1. místo (postup na 
MČR). 
Mistrovství oblasti – Hluk 9. května 2010 - Lentilky 2.místo, Arabelky 3. místo. 
Mistrovství České republiky – sólo,duo,  Ronov nad Doubravou 15.-16. května 2010 - Nikola 
Zlámalová 3.místo (sólo rekvizity), postup na ME Lenka Smýkalová 2.místo (sólo pochod), 
Tereza Millerová + Kateřina Dudová 2. místo (duo pochod), Lenka Dujková + Barbora 
Maťová 3.místo (duo twirling). 
Mistrovství Moravy – Hranice 29.-30. května 2010 - Lentilky  3.místo, postup na MČR. 
Mistrovství ČR – Poděbrady  18.- 20. června 2010 - Lentilky  9.místo. 
Přehlídka mažoretek – Nezamyslice 25.září 2010 - Lentilky 1.místo, Arabelky 2. místo. 
Mistrovství Evropy mažoretek – Neuchatel, Švýcarsko 8.- 10. října 2010 - Nikola Zlámalová 
10.místo. 
O cenu TK Andria –Havířov 23. října 2010 - Nikola Zlámalová 2. místo. 
 
Divadlo 6. května Holešov 
Vedoucí souboru je Mgr. Ivona Vávrová. 
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Občanské sdružení D6K je ochotnickým divadelním spolkem, který v roce 2010 sdružuje 30 
aktivních členů. Zkoušky probíhají každé úterý a čtvrtek v prostorách kina Svět pod vedením 
Mgr. Ivony Vávrové. 
Nový rok zahájilo občanské sdružení D6K divadelním plesem, již druhým v pořadí, který se 
nesl v antickém duchu. Veřejnost jej přijala s nadšením stejně jako loňský barokní ples. Další 
prezentace spolku proběhla v rámci programu otevření návštěvnické sezóny zámku, kde 
ochotníci vystoupili s písněmi a tanečním číslem z již dříve uvedené úspěšné hry Nejkrásnější 
válka. 
D6K se v průběhu roku účastnilo divadelních přehlídek v Uničově, Hvozdné, Hovězím a 
Kojetíně, kde získalo mnohá ocenění. Na repertoáru byla dvě představení – v roce 2009 
premiérovaný Moliérův Lakomec a v roce 2010 nově uvedená černá komedie autora Normana 
Robbinse Hrobka s vyhlídkou, obě v režii Jana Nejedlého. Z posledně jmenované hry byla 
použita část pro vystoupení u příležitosti uzavření zámecké sezóny. V prázdninové pauze se 
připravovaly dva nové kusy, které budou uvedeny v následujícím roce. Jedná se o dílo z 
cirkusového prostředí autora Pavla Kohouta August, August, August a Dürrenmattovu 
Návštěvu staré dámy – obě opět v režii Jana Nejedlého.  
Plně se také v průběhu roku 2010  rozběhly přípravy 3. divadelního plesu ve stylu třicátých let 
a oslavy 65. výročí založení D6K. Při této příležitosti je plánován divadelní festival, který 
proběhne během měsíce května 2011. 
Občanské sdružení nadále řeší otázku prostor pro uložení kulis, divadelních rekvizit a dalšího 
zázemí pro jeho činnost. V současné době jsou využívány nevyhovující a dočasně uvolněné 
prostory v budově kina Svět, kde sídlí také MKS. Do budoucna je nutné tento problém řešit.  
 
Castellum, o. s. 
Předsedou sdružení byl Jiří Zapletal. 
Společnost, která stála u myšlenky odkoupení holešovského zámku do majetku města a návrat 
kulturních a společenských akcí na zámek, se v posledních letech zaměřovala především na 
dvě velké akce. Nejinak tomu bylo i v roce 2010.  
Druhý velký zámecký ples uspořádala společnost Castellum v sobotu 30. ledna 2010. Vše se 
konalo v dobových reáliích. Součástí byly slavnostní fanfáry, nástup ceremoniáře, lokajové, 
dvorní dámy, správce obory se psem, hrabě Wrbna s přítelkyní, ředitel vídeňské opery s 
klavíristkou, operní pěvci a jejich árie, tanečníci v dobových kostýmech. Mezi vystupujícími 
byl holešovský soubor Corda Magico. K tanci hrály kapely Show Band Pavla Březiny a 
Retrospekt a cimbálovka Rusava. Ples opět po roce uváděl známý moderátor Eduard Hrubeš. 
V sobotu 5. června 2010 společnost Castellum uspořádala zájezd na zámek v Moravském 
Krumlově, dále na barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Třetí zastávkou pak bylo 
historické město Telč. Výlet byl zakončen v Třešti, městě betlémů, originálních tím, že jsou 
postaveny pouze z přírodních materiálů. 
 
Rottal klub, o.s. 
Předseda: Ing. Karel Bartošek  
Občanské sdružení mělo 19 členů. Pořádalo každoročně tradiční Reprezentační ples města 
Holešova a Novoroční koncert města Holešova. Tyto akce zahájily novou éru fungování 
holešovského zámku a staly se hlavními událostmi holešovského kulturního a společenského 
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života. Při pořádání Novoročního koncertu města Holešova spolupracovalo sdružení opět 
tradičně s Holešovským komorním orchestrem, při organizování Reprezentačního plesu 
působil plesový výbor pod patronací starosty města, organizačně zajišťovaný Rottal klubem, 
ve kterém mohli projevit své požadavky a názory zástupci všech stran a uskupení působících 
v holešovském zastupitelstvu.  
 
Vlastivědný kroužek Holešov - Volné zájmové sdružení občanů 
Předseda: Ing. Karel Bartošek  
Vlastivědný kroužek Holešov vznikl v roce 1959 při Městském muzeu v Holešově jako 
dobrovolný aktiv občanů zajímajících se o holešovskou vlastivědu a od té doby prakticky 
kontinuálně působí s určitými výkyvy až do současnosti. V roce 2010 měl zhruba deset členů. 
Pořádal přednášky s vlastivědnými tématy a se zázemím, které kroužku poskytovala Městská 
knihovna Holešov, prohlídky historických památek Holešova a příležitostnou publikační 
činnost o holešovské historii zejména v místním tisku Holešovsko.          
 
Klub umění a řemesel, o.s. 
Předsedkyně: ing. Lenka Bartošková, www.klubremesel.cz 
Občanské sdružení mělo v roce 2010 43 členů. Mimo prázdniny působilo v prostorách  2. 
Základní školy ve Smetanových sadech v Holešově. Zde se konaly každou středu schůzky pro 
zájemce o řemeslné „tvoření“, jak členy, tak i nečleny klubu. Rozvíjela se intenzivní 
spolupráce s PX centrem v Považské Bystrici, kde se členové sdružení účastnili se svými 
výrobky a s předváděním řemesel tradičních akcí – Považskobystrický jarmok, Dny města 
Pov. Bystrice apod.  
Tradičním se stalo organizování řemeslných jarmarků v Holešově – vánočního, který se konal 
první prosincovou (adventní) neděli a velikonočního – v sobotu týden před Velikonocemi. 
Klub organizoval rovněž adventní setkávání pod městským vánočním stromem – celý 
prosinec až do 23. 12. provozoval stánek na náměstí Dr. E. Beneše s vánočními teplými 
nápoji, ohněm v koši a lidovými specialitami a výrobky.  Klub se rovněž účastnil jarmarků 
lidových řemesel v okolních obcích (Kroměříž, Vítonice, Prusinovice, Rouské), kde členové 
předváděli lidová řemesla a své výrobky. Členky klubu zajišťovaly výuku lidových řemesel 
(košíkářství, malba na skle, malba na textilu, předení, tkaní apod.) pro žáky mateřských a 
základních škol v Holešově a okolních obcích. 
 
Holešovští trubači, o.s. 
Předseda: JUDr. Vladimír Vyhlídal 
Občanské sdružení čítalo v roce 2010 dvanáct členů a pořádalo řadu akcí a vystoupení 
lovecké i klasické hudby. Ve spolupráci s chrámovými pěveckými scholami již tradičně 
pořádalo adventní a vánoční koncerty – hlavní se konal ve farním holešovském chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie, další potom v okolních i vzdálenějších obcích – v roce 2010 to 
bylo ve Vyškově,  Loukově, Horním Újezdě a ve Fryštáku. Trubači vystupovali na akcích pro 
děti a pro myslivce – se samostatnými pásmy lovecké hudby ve Fryštáku, Lechoticích, 
Kroměříži, Litenčicích a na Rusavě, na dětských dnech a akcích v řadě vesnic mikroregionu. 
Členové sdružení se zúčastnili velkého koncertu hráčů na lesnice v rámci Klubu trubačů 
Praha v pražském Rudolfinu, zúčastnili se letních trubačských kurzů v Chlumu u Třeboně a 
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vystupování v sousedních jihočeských i rakouských obcích. Od roku 2010 začalo sdružení  
provozovat Hubertskou mši B-Dur, kterou provozovalo v kostelech ve Fryštáku a 
v Zahnašovicích.     
 
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 
Desátý, jubilejní ročník festivalu v roce 2010 byl svým způsobem přelomový. Festival už v 
minulých letech narostl do takových rozměrů, že nebylo v silách občanského sdružení OLAM 
zajistit jeho organizaci. Převzetí organizačních prací Městským kulturním střediskem a 
zejména pro věc zapálenou MgA. Vladimírou Dvořákovou se ukázalo jako mimořádně 
šťastné - podařilo se nabídnout podstatně širší programovou skladbu, zvýšit propagaci, a tím i 
návštěvnost festivalu, a dokonce ušetřit náklady zejména za honoráře účinkujících.  
Samotný festival byl zahájený za přítomnosti ředitele Městského kulturního střediska Pavla 
Chmelíka, starosty Holešova Zdeňka Janalíka a velvyslance Izraele J. E. Jaakova Levyho 
v neděli 25. července. Pro místní veřejnost i řadu hostů proběhla řada zajímavých programů. 
V den slavnostního zahájení vystoupila nejen prostějovská taneční skupina Rut, ale i hudební 
skupina Ester. Vyvrcholením večera byl violoncellový koncert Dominiky a Jiřího 
Hoškových. Bonbonkem prvního festivalového dne byla projekce kultovního filmu režiséra 
Juraje Herze Spalovač mrtvol. Bohatý byl i úterní program, kdy v Šachově synagoze 
proběhla vernisáž fotografií nazvaná Šalomizrael. Své fotografie zde představil Jindřich 
Buxbaum, přičemž úvodní slovo měl fotograf světového jména Jindřich Štreit.  
Dalším vzácným hostem festivalu měl být renomovaný spisovatel Arnošt Lustig, ale 
tentokrát z důvodu nemoci nakonec nepřijel. Plánovanou besedu v synagoze tedy 
„zachraňovali“ jeho kolegové a přátelé, kteří s ním do Holešova jezdívají.  Závěr úterního 
festivalového dne patřil francouzsko-italské komedii Dobrodružství rabína Jákoba s Louisem 
de Funes v hlavní roli. V úterý 27. července byl na programu komponovaný pořad nazvaný 
Karel Poláček, filmy Muži v ofsajdu, Smrt krásných srnců či představení divadla Hvizd. 
Zajímavé byly také Příběhy židovských domů a Humor a satira v židovství. K divácky 
vděčným pořadům patřila ukázka židovské svatby, kterou v pátek 30. července v synagoze 
předvedla taneční skupina RUT spolu s kapelou Létající rabín, ale třeba i tradiční koncert při 
svíčkách. V sobotu 31. července festival vyvrcholil na náměstí Dr. E. Beneše, kromě jiného 
výtvarným workshopem pro děti. Závěrečná podvečerní přehlídka klezmerových kapel se 
konala v sobotu 31. července v zámecké zahradě. Akci se snažila narušit v sobotu skupinka 
pravicových radikálů, ale nijak se jí to nepovedlo.  
Celkem viděli účastníci festivalu, kteří pravidelně zaplňovali především Šachovu synagogu, 
31 pořadů - 4 besedy, 3 výstavy, 7 koncertů, 10 filmových projekcí, 3 divadelní představení a 
4 taneční vystoupení.  
Kultovní film z Holešova 
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V rámci doprovodného programu 10. ročníku festivalu Týden židovské kultury byl uveden i 
pětidílný televizní seriál z roku 1976 Muž, který nesmí zemřít. Pětidílný seriál byl promítán 
od pondělí 26. července po jedné hodinové epizodě denně, a to vždy od 15 hodin v kině Svět. 
Seriál natočil režisér Petr Tuček (1939 – 1991), který tímto dílem volně navazuje na 
předcházející čtyřdílný seriál Legenda o živých mrtvých (1971), jenže tehdy natáčel také 
v Holešově a okolí. Petr Tuček strávil v Holešově své dětství a rané mládí, a možná i proto 
situoval svá dvě díla právě sem. Zatímco v Legendě o živých mrtvých (ke které dodal námět 
holešovský rodák Miroslav Neumann) se celý děj točí kolem partyzánského odboje proti 
německé porobě, jeho volné pokračování Muž, který nesmí zemřít se odehrává po osvobození 
v letech 1945 - 1948.  
 
Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) 
Předsedou je Karel Bednařík. 
Vzhledem k tomu, že věkový průměr členů svazu se neustále zvyšoval a počet členů se 
neustále snižoval (na podzim 2009 například zemřel jeden z nejviditelnějších členů 
v Holešově Miroslav Neumann) aktivity ČSBS byly prakticky nulové.   
 
Klub důchodců – budova kina Svět 
Předsedkyně samosprávy byla Ivanka Hanzlíková. 
Po prodeji budovy bývalé radnice v roce 2009, ve které sídlil i Klub důchodců Holešov, se 
tato seniorská organizace přestěhovala do prostor kina Svět. Členská základna klubu 
důchodců měla ke konci roku 2010 celkem 78 členů, z toho 71 žen. Většina členů měla věk 
mezi 75 a 80 lety, dvě členky překročily hranici 90 let. Klub důchodců pořádal pro své členy 
besedy, zájezdy, kulturní exkurze, ale i narozeninové oslavy. S klubem důchodců úzce 
spolupracoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov.   
 
Sdružení zdravotně postižených Holešovska 
Předsedkyní sdružení je  Jitka Přikrylová. 
Dlouholetý předseda Vlastimír Jánský abdikoval na svou funkci ze zdravotních důvodů 
k 31. prosinci 2009. V čele sdružení stál od roku 1985. Výkonnou předsedkyní v roce 2010 se 
stala Jitka Přikrylová, později byla v čele sdružení potvrzena na členské schůzi. Svoji 
činnost ukončila ke konci roku 2009 také Marie Nováková, která se ve funkci kulturního 
referenta starala o většinu aktivit spojených s činností sdružení.  V roce 2010 mělo sdružení 
necelých 500 členů z Holešova a okolních obcí. Sdružení pořádalo pro své členy poznávací 
zájezdy, besedy, kulturní programy a odbornou pomoc zejména v oblasti zdraví, práva a styku 
s úřady.  
 
Český červený kříž Holešov 
Předsedkyně je Olga Rypková. 
Holešovský ČČK v roce 2010 opět aktivně pomáhal při pořádání akcí, a to bezplatným 
poskytnutím zdravotního dozoru. Členky a nově i mladí členové obětavě asistovali při 
městském novoročním ohňostroji, na velkých, venku pořádaných koncertech (Jaromír 
Nohavice, skupina Čechomor, Lucie Bílá), či při sportovních akcích. Instruktáže zdravovědy 
a záchranářství včetně předvádění první pomoci, zaměřené především na děti a mládež, byly 
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vidět na takových akcích, jako byl Den zdraví či Den bez aut. Pomoc holešovského 
Červeného kříže významně přispěla i při pořádání prázdninových akcí pro děti, jakými byly 
příměstský tábor v Kroměříži či tábor handicapovaných dětí.  Člen místní organizace 
František Došek završil rekordní počet 90 bezplatných dárcovských odběrů krve. V roce 
2010 postihlo řadu členek organizace zvýšení příspěvků, jejichž nízký příjem – především 
důchod – neumožňoval tyto příspěvky hradit.  
 
Lions Club Holešov Cecilie  
Prezidentkou klubu je  JUDr. Jarmila Pokorná.  
Lions Club Holešov byl založený v roce 2008, ale v roce 2011 žádnou na veřejnosti 
viditelnou aktivitu nevyvíjel. 
  
Klub českých turistů  Holešov 
Předsedou František Hostaša. 
Klub měl více než sto členů. Zřejmě nejviditelnější akcí byl tradiční pochod s názvem 
„Holešovská padesátka rusavskými kotáry na kole a pěšky“. V roce 2010 startovaly desítky 
turistů v sobotu 11. září na trasách různých délek. Zvolené trasy pro cyklisty vedly po 
silnicích a částečně po značených cyklotrasách a přibyla také otevřená trasa 50 km převážně 
terénem, často po nebo proti trase populárního Drásala. Trasy jsou voleny tak, aby šly pokud 
možno mimo trasy pochodů. Vše v prostoru Hostýnských vrchů. I v průběhu roku 2010 KČT 
pořádal pochody pro své členy a sympatizanty v různých částech České republiky a také 
besedy se zajímavými cestovateli.  
 
Kynologický klub Holešov 
Předseda klubu Ing. Aleš Němec.  
Holešovští kynologové i v roce 2010 pravidelně navštěvovali se svými pejsky základnu u 
Rusavy na Střelnici. Nově byl například otevřen kurz základní socializace psa. Mezi další 
aktivity, které v Holešově postupně získávaly na popularitě, patřila agility. Vyvrcholením 
těchto kurzů je tzv. Holešovské hopsání, které se v roce 2010 uskutečnilo už potřetí. 
Kynologové uspořádali rovněž již 32. ročník závodu O štít města Holešova. Kynologové se 
v průběhu roku účastnili celé řady dalších závodů, například v září akce v zámecké zahradě 
s názvem Pes jak ho neznáme, v Tučapích či Chvalčově.   
 

Moravský rybářský svaz  - místní organizace Holešov 
Předseda JUDr. Jindřich Pruš. 
Novým předsedou holešovské organizace se stal JUDr. Jindřich Pruš, který ve funkci 
nahradil Michala Vlkolenzskeho. Místní organizace Moravského rybářského svazu Holešov 
měla v roce 2010 400 členů z Holešova i širokého okolí. Organizaci řídil desetičlenný výbor, 
jehož předsedou se stal JUDr. Jindřich Pruš. Kontrolní a revizní komise měla čtyři členy a 
pracovala pod vedením JUDr. Štěpána Rolníka. 
Rybáři z Holešova se starali o několik revírů a to jak mimopstruhových, tak i pstruhových. 
K mimopstruhovým revírům patří Rybníčky I, II a III v Holešově za Rusavou, rybník 
v zámecké zahradě, Kačák v Dobroticích a přehrada Ráztoka na Rusavě. Pstruhové revíry 
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zahrnují tok Rusavy od pramene ke splavu v Pravčicích s tím, že horní tok Rusavy je veden 
jako chovný revír. K dalšímu pstruhovému revíru patří přílepská přehrada a tok Mojeny pod 
přehradou. Mezi chovné revíry dále patří Mojena nad přílepskou přehradou, Brusenka a 
Jankovický potok.  
Ve všech revírech prováděli rybáři pravidelnou brigádnickou činnost. Povinností každého 
člena bylo odpracovat alespoň deset brigádnických hodin. O mimopstruhové revíry se staral 
hospodář organizace Josef Drábek a o pstruhové revíry zástupce hospodáře Alois Stískal. 
Holešovské rybáře výrazně poškodily v roce 2010 prudké deště, které vyplavily čerstvě 
vysazený plůdek.  Práci s mládeží se systematicky věnoval Jiří Navrátil z Tučap, který vedl 
dlouhodobě rybářský kroužek v Tymy centru ve Všetulích. V roce 2010 bylo vyškoleno 20 
dospělých rybářů a 15 mladých rybářů do patnácti let. 
V průběhu roku rybáři prováděli také akce, kterými zviditelňovali svoji činnost na veřejnosti. 
Mezi nejvýraznější patřilo konání rybářského plesu, který se uskutečnil v prostoru internátu A 
policejní školy Holešov. Nejviditelnější akcí pak byly každoroční rybářské závody, které však 
v posledních letech, včetně roku 2010, provázela pravidelně nepřízeň počasí.  
 

Český zahrádkářský svaz Holešov 
Předseda: řízením pověřena Vlasta Čablová 
Holešovským zahrádkářům rok 2010 příliš radosti nepřinesl. 2. března krátce po výroční 
schůzi zemřel dlouholetý předseda Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Holešově Ladislav Vyňuchal. Vedením organizace byla dočasně pověřena 
místopředsedkyně Vlasta Čablová.  
Zahrádkářům příliš nepřálo ani počasí. Chladné a deštivé jaro ve spojení s příliš horkým létem 
ovlivnilo úrodu ovoce a zeleniny z hlediska kvality i kvantity. Úspěchy zahrádkáři neslavili 
ani na celostátní úrovni. Nejvíce se v činnosti svazu odrazilo nepřijetí zahrádkářského zákona, 
jehož návrh neprošel v Senátu a ani u prezidenta republiky. V průběhu roku organizace 
investovala do areálu Na Dlažánkách. Kromě jiného byly bezpečnostním zámkem a mřížemi 
zabezpečeny dveře do budovy, na zatékající střechu byla položena izolační fólie a opatřena 
penetračním nátěrem. Holešovští zahrádkáři v průběhu roku 2010 zorganizovali celou řadu 
akcí. Vedle investičních prací na údržbě areálu Na Dlažánkách se opět prezentovali i ve 
vztahu k veřejnosti. V březnu uspořádali přednášku Ing. Zentricha na téma Byliny a prevence. 
V dubnu pak provedl přítel Zavadil na zahrádce Rudolfa Seiferta v osadě Za Pálenicí 
instruktáž řezu ovocných dřevin. Holešovská organizace uspořádala 30. dubna okresní kolo  
soutěže Mladý zahrádkář pro žáky základních škol.  V červnu uspořádali zájezd na jižní 
Moravu, jehož součástí byla kromě jiného i návštěva soukromého sadu v Moravském 
Žižkově, lednického zámku, parku a skleníku.  
V září zahrádkáři připravili výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se uskutečnila pod názvem 
Klobouk dolů. Výstavy se zúčastnili také zahrádkáři z Dobrotic, Prusinovic, včelaři s živým 
rojem včel, zahradnictví Stella, majitel sadu v Jarohněvicích a zástupci květinových síní 
z Holešova. Svá díla zde vystavoval i holešovský řezbář pan Stoklásek.  Celkem se 
prezentovalo 32 vystavovatelů se 155 vzorky. Výstavu navštívilo 250 dospělých návštěvníků 
a 265 dětí ze škol.  
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I v roce 2010 spravovali členové organizace zahrádky ve čtyřech osadách – Žopská I, Žopská 
II, Za Rybníčky a Za Pálenicí. Největší problémy řešili zahrádkáři ze Žopské I, které 
souvisely s připravovanou stavbou jihovýchodního obchvatu Holešova. Zahrádkáři rovněž 
kritizovali majitele dvou parcel v této zahrádkářské osadě, kteří se prý o své parcely nestarali.   
Členská základna se v podstatě nezměnila. Organizace měla 106 členů, z toho 19 členů 
starších 80. let. Hlavním problémem zůstávalo získání nových členů z řad mladší generace. 

 
Český svaz včelařů -  Základní organizace Holešov a okolí 
Předseda Oldřich Šimek. 
Výroční členská schůze základní organizace (ZO) včelařů pro Holešov a okolí se konala 
v neděli 24. ledna 2010 ve velkém sále Domu zahrádkářů, který byl zaplněný do posledního 
místa. Zprávu o činnosti organizace za loňský rok přednesl jednatel Inocenc Janalík. 
Zrekapituloval uskutečněné akce, jako například 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 (zemřel v březnu 2010 a píši o tom podrobně v kapitole Český zahrádkářský svaz 
a také osobnosti a události roku 2010). Právě tento význačný představitel holešovských 
včelařů a zahrádkářů získal nejvyšší vyznamenání Českého svazu včelařů v Praze „Zasloužilý 
včelařský pracovník“. Předseda organizace Oldřich Šimek nastínil plán práce na rok 2010. 
Ve druhé části programu členské schůze přítomní zvolili nový výbor i kontrolní a revizní 
komisi na další pětileté období. Součástí závěrečného usnesení byl i apel na přítomné, aby 
podporovali a kontrolovali potřebná ozdravná opatření u včelstev a také rozšiřování 
ušlechtilých včelích matek kmene CARNICA SINGER. Jednatel Janalík rovněž apeloval na 
přítomné, aby vysazovali medonosné stromy a keře. V této souvislosti připomněl lípu u hřiště 
na Střelnici, kterou včelaři vysadili v roce 2002 ke stoletému výročí organizace a o niž se 
starají.   
Tradiční Medový den, kterým prezentuje svoji činnost veřejnosti, uspořádal holešovský 
Český svaz včelařů ve vestibulu kina Svět v sobotu 16. října. Od brzkého rána se zde konala 
ochutnávka medu a domácí medoviny. Nechyběly ani nádherně nazdobené perníčky od 
vyhlášených perníkářů z našeho mikroregionu. Včelaři vyprávěli návštěvníkům o chovu včel 
na Holešovsku a vysvětlovali užití včelařského nářadí a pomůcek. Zájemci si včelí produkty 
mohli i zakoupit. 
ZO v Holešově a okolních obcích měla v roce 2010 139 členů, kteří chovali 1253 včelstev. 
Věkový průměr byl 62 roků. Nejstarší člen byl přítel Eduard Pravda, který v březnu oslavil 95 
let a o svá včelstva se stále staral. 
 
Chovatelé drobného zvířectva: Český svaz chovatelů Holešov 
Předseda Dušan Labuda. 
Na veřejnosti nejviditelnější část chovatelského roku v Holešově se koná na podzim. Tradiční 
přehlídku okrasných a užitkových zvířat uspořádali chovatelé v průběhu druhého říjnového 
víkendu 2010. V prostorách Českého svazu chovatelů na Plačkově návštěvníkům předvedli 
168 králíků, 191 okrasných holubů, 132 kusů drůbeže a nechyběla rovněž expozice papoušků 
a okrasných ptáků.  Odborní posuzovatelé udělili celkem 36 čestných cen. Výstavy se jako již 
tradičně zúčastnili chovatelé ze Slážan-Zlatých Moravců na Slovensku, kteří si zároveň 
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prohlédli naše město. Výstavu si nejvíce užily děti, které si pod odborných dohledem mohly 
vystavená zvířata pohladit. 
I v roce 2010 chovatele nejvíce trápila skutečnost, že ani za dvacet let nedostali od českého 
státu do vlastnictví pozemky, na kterých stojí jejich klubovna, a také výstavní prostory v ulici 
Na Plačkově. 
 
 
Letecký modelářský klub Čmelák Holešov 
Předseda klubu Ing. Vladimír Zicháček.  
Na rozdíl od holešovského Aeroklubu, který se přestěhoval po zrušení letiště v roce 2009 
z Holešova do Kyjova, činnost leteckých modelářů zůstala v Holešově zachována. Ti se 
nakonec dohodli se Zlínským krajem a městem Holešov na používání louky na východním 
okraji průmyslové zóny v prostoru Na Větřáku. Po roční odmlce tak mohli opět v Holešově 
uspořádat tradiční závody Čmelák model show.  Akce se konala ve dnech 7. a 8. srpna 2010. 
Samozřejmě, že její atraktivita pro veřejnost se snížila zejména díky tomu, že skončila vazba 
na Letiště Holešov a vyhlídkové lety. Holešovský modelářský klub měl v roce 2010 necelých 
padesát členů.  
  
Sbor dobrovolných hasičů Holešov (SDH) 
Starostou SDH Holešov je Jiří Jílek. 
Bezesporu největší událostí roku byla pro hasiče oslava 130. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů Holešov a Tělovýchovné jednoty Sokol, která se konala v sobotu 12. 
června. V dubnu 2010 totiž uplynulo130 let od založení Tělocvično-hasičské jednoty Sokol. 
Spojení hasičů a sportovců ovšem fungovalo pouhých šest let a poté došlo k rozdělení obou 
spolků, částečně díky občasným nesouhlasným výpadům vůči politickým poměrům ze strany 
sokolů i kvůli tomu, že město více podporovalo hasiče na jejich úkor. 
Společným bodem oslav sokolů a hasičů bylo slavnostní zahájení na zámku, kde představitelé 
města ocenili zasloužilé členy z řad dobrovolných hasičů i sokolů. Následně došlo k vysazení 
sokolské lípy v parku před zámkem.  
Holešovské dobrovolné hasiče přijeli mimo jiné podpořit i jejich kolegové ze slovenských 
Topol´čianek a poloprofesionální jednotka z Chorvatska. Součástí oslav byl také pietní akt u 
sochy sv. Floriánka v parku hasičů. Odpoledne se pozornost velké části veřejnosti přesunula 
do zámecké zahrady, kde k tomuto významnému výročí byl přichystán Den Integrovaného 
záchranného systému. Příchozí měli možnost prohlédnout si vozidla hasičů, záchranné služby, 
Policie ČR a odtahové služby. Proběhly také ukázky záchrany osob z havarovaných vozidel a 
hašení vozidla. V průběhu programu provedli ukázku i psovodi Policie ČR. Třešničkou na 
dortu celých oslav byl jednoznačně přílet vojenského vrtulníku MI 171 Š.  
V průběhu roku se samozřejmě konala celá řada dalších aktivit hasičů. Tradičně pořádali sběr 
železného šrotu, účastnili se jako pořadatelé celé řady kulturních, společenských a 
sportovních akcí v Holešově a okolí. Zástupci hasičů stáli čestnou stráž při různých 
slavnostních příležitostech, jako bylo připomenutí si osvobození Holešova či vzniku 
republiky. K dalším povedeným akcím hasičů patřila například v sobotu 4. 12. hasičská 
zabijačka s porážkou živých prasat a se vším, co ke klasické vesnické zabijačce patří. Činnost 
sboru dobrovolných hasičů v roce 2010 zrekapitulovala valná hromada, která se konala 
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v sobotu 11. prosince v Požárním domě v Bořenovské ulici za účasti starosty města a obou 
místostarostů.    
Aktivní byli i mladí hasiči pod vedením Milana Libenského. Pravidelně se účastnili soutěží v 
požárním sportu, ale i dalších akcí jako je tradiční loučení s prázdninami spojené s opékáním 
špekáčků a přenocováním ve stanech v prostorách hasičské zbrojnice. Mladí hasiči se rovněž 
účastnili brigádnických akcí v hasičské zbrojnici a pomáhali svým starším kolegům při 
pořádání různých akcí.   
Zásahová jednotka SDH v roce 2010 
Velitel jednotky Martin Horňák. 
Plné ruce práce měli i v roce 2010 dobrovolní členové zásahové jednotky.  V roce 2010 
vyjížděla zásahová jednota SDH Holešov ve 123 případech. V pomyslném žebříčku se tak 
umístila v rámci Zlínského kraje na třetím místě za jednotkou Hasičského sboru města 
Rožnova pod Radhoštěm (295 zásahů) a jednotkou hasičů statutárního města Zlína - stanice 
Prštné (157 zásahů).  
Členové jednotky zasahovali u desítek případů v Holešově a širokém okolí. Vyjížděli k 
dopravním nehodám, menším i větším požárům, ale například i k pádu rogala. Vyprošťovali 
osoby nejen z havarovaných aut, ale například i z výtahů, pomáhali snášet z vyšších pater 
nadměrně vážícího pacienta, v létě tradičně likvidovali sršní hnízda. Členové jednotky měli 
své občanské profese, ale v době výkonu pohotovosti museli být v časovém limitu několika 
minut připraveni k výjezdu.   
 
Klub vojenských výsadkových veteránů Holešov 
Předseda Dušan Hric.  
Členové klubu výsadkových veteránů udržují v povědomí veřejnosti tradici 7. výsadkového 
pluku zvláštního určení, který v Holešově působil v 60. letech minulého století. V průběhu 
roku zemřeli krátce po sobě první dva velitelé 7. výsadkového pluku zvláštního určení plk. 
Ing. Miroslav Šedina a také plk. Vladimír Košan. 
V roce 2010 přesáhl počet výsadkových veteránů 100 členů. Pravidelně se účastní pietních 
akcí pořádaných městem a ostatními organizacemi u příležitosti různých výročí. 16. dubna se 
například účastnili pietní akce u pomníku výsadkářů ze skupiny Clay – Eva v Hostišové, 19. 
dubna uctili památku fašistických obětí na Ploštině, 4.5. si společně se zástupci ostatních 
organizací připomněli osvobození Holešova, 18.6. se delegace zúčastnila celostátní 
vzpomínkové akce na skupinu Antropoid v Praze. V dubnu a v květnu očistili výsadkoví 
veteráni pomníky na Tesáku a Trojáku. 22. 10. uspořádali první výsadkové vinobraní. 
Členové klubu se pravidelně účastní celé řady branných a sportovních akcí na území České i 
Slovenské republiky, které pořádají podobně zaměřené organizace. Jednalo se například o 
střeleckou soutěž 20. května v Prostějově, memoriál zakladatelů výsadkového vojska, který se 
konal 21. – 23. července v Brně. 16. července se konala pod záštitou velitele holešovské 
policejní školy střelecká soutěž na střelnici v Dobroticích. Členové se rovněž zúčastnili 
plavby na raftech po řece Moravě či nočního pochodu Clay – Eva spojeného s uctěním 
památky československých výsadkářů ze  2. světové války.  Na výroční členské schůzi 10. 
prosince výbor představil všem členům repliku zástavy 7. výsadkového pluku. Výroční 
jednání schválilo výbor KVV Holešov ve složení: Dušan Hric, Ladislav Hrubý, Pavel 
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Chmelík, Miroslav Leffler, Vlastimil Lochman, Karel Maňák, Bohumír Matula, Luděk 
Stoklásek, Václav Ryšavý. Klub rovněž spustil 1. listopadu 2010 vlastní internetové stránky. 
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Začátek školního roku v roce 2010 v jedné z prvních tříd 1. Základní školy v Holešově. 
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VII. Školství 
 
Zápis dětí do základních škol  
V pátek 12. února 2010 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. 2010): 
1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630) - k zápisu přišlo celkem 48 dětí (loni 52), 
z toho poprvé u zápisu bylo 36 dětí (loni 38) a po loňském odkladu přišlo 12 dětí (loni 14). 
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625) - k zápisu přišlo celkem 21 dětí (loni 25), 
z toho poprvé u zápisu bylo 15 dětí (loni 17) a po loňském odkladu přišlo 6 dětí (loni 8). 
3. Základní škola Holešov (Družby 329) - k zápisu přišlo celkem 84 dětí (loni 79), z toho 
poprvé u zápisu bylo 64 dětí (loni 61) a po odkladu přišlo 20 dětí (loni 18). 
K zápisu letos tedy přišlo o 3 děti méně než v roce 2009 (a o 8 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 2009. Tato 
situace byla stejná jako v roce 2009 oproti roku 2008. 
 
Počty žáků v základních školách 
Do prvních tříd od září 2010 nakonec nastoupilo do 1. ZŠ 43 dětí (loni 40), do 2. ZŠ 18 dětí 
(loni 18) a do 3. ZŠ 59 dětí (loni 60), z toho bylo 12 ve speciální třídě pro děti s vadami řeči. 
Od roku 1997 stále klesal počet žáků v holešovských základních školách. V roce 2010 však 
po velice dlouhé době tento počet stoupl, bylo jich 1251. 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 2010 klesl počet žáků oproti roku 2009 pouze na 1. ZŠ, a to z 554 na 546. Na 2. 
ZŠ stoupl počet žáků z 208 na 216 a na 3. ZŠ ze 488 na 489. 3. ZŠ svým nárůstem celkového 
počtu žáků navázala na roky 2007 a 2006. Naopak 2. ZŠ vykázala nárůst po velice dlouhé 
době. 1. ZŠ se zatím růst počtu žáků dlouho nezdařil. (Údaje dle výkazu S 3-01 o základní 
škole podle stavu k 30. 9. 2010). 
 
Počty dětí v mateřských školách 
Již třetí rok v řadě pokračoval nárůst počtu dětí v holešovských mateřských školách. Tento 
celkový počet činil v roce 2010 438 dětí. Největší nárůst zaznamenala Mateřská škola 
Sluníčko, a to 14 dětí (208 oproti 194 v minulém roce), nárůst 10 dětí vykázala Mateřská 
škola na Masarykově ulici (90 oproti 80 v minulém roce. Stejný počet dětí – 140 – zůstal 
v Mateřské škole na Grohově ulici. Celkový nárůst 24 dětí předčil i nárůst roku 2009 oproti 
roku 2008, který činil 21 dětí (z 393 na 414). Ještě rok předtím byl nárůst 10 dětí (z 383 na 
393). (Údaje dle výkazu S 1-01 o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2010).  
 
Ocenění učitelů 
Tradiční slavnostní ocenění pracovníků v holešovském obecním školství se uskutečnilo již 
podruhé ve velkém sále holešovského zámku, a to ve středu 30. března 2010.  
Na základě návrhů vedení holešovských škol a školských zařízení schválila Rada města 
Holešova udělení Pamětních listů v deskách jedenácti vybraným pracovnicím jako výraz 
ocenění a vyzdvižení jejich zásluh u příležitosti této městské oslavy „Dne učitelů“.  
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V rámci slavnostního podvečera je převzaly z rukou starosty města Zdeňka Janalíka, 
místostarosty Rudolfa Seiferta, místostarosty Josefa Bartoška a poslance Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky Josefa Smýkala. Každé z oceněných žen přišli popřát 
i zástupci vedení z jednotlivých škol. Ocenění obdržely Mgr. Monika Vyhlídalová a Mgr. 
Dagmar Stojanová z 1. ZŠ, Mgr. Helena Jandová a Mgr. Soňa Tomčíková ze 2. ZŠ, 
Jaromíra Podhajská a Mgr. Marcela Hušťavová ze 3. ZŠ. Za Mateřskou školu Sluníčko 
byly oceněny Blažena Olšová a Ludmila Macůrková. Z Mateřské školy Radost dostala 
ocenění Radovana Ponížilová.  Ocenění z Mateřské školy Masarykova obdržela Hana 
Němcová. Za Středisko volného času rada města ocenila Ing. Hanu Samsonovou. Ve druhé 
části programu pak vystoupil Holešovský komorní orchestr. A závěrečnou část tvořilo 
menší občerstvení v sále malých forem neboli v hudebním klubu, ke kterému hrála skupina 
A-Z band Holešov.  
 

                        Městské školské příspěvkové organizace 
 
Mateřská škola Sluníčko Holešov  
Ředitelka Lenka Pacíková 
Devítitřídní mateřská škola, ve které pracuje 18 učitelek a 13 provozních zaměstnanců. Ve 
školním roce 2010 – 2011 byly děti zařazeny do tříd na tři místa poskytovaného vzdělávání: 
MŠ Havlíčkova - kde bylo umístěno 6 tříd, MŠ Všetuly – kde byly umístěny 2 třídy a MŠ 
Tučapy – kde byla umístěna jedna třída. Celková kapacita mateřské školy byla v roce 2010 
navýšena o 45 dětí, tedy celkem na 239 dětí. Mateřská škola provozovala vlastní školní 
jídelnu a zajišťovala přípravu stravy i pro Mateřskou školu Martinice. 
Zásadní změnou v provozu mateřské školy v roce 2010 bylo otevření nového místa 
poskytovaného vzdělávání ve Všetulích v ulici Sokolská 70. Po náročné rekonstrukci byly 
dětem nabídnuty moderní prostory s potřebným zázemím a vybavením. Kapacita tohoto místa 
poskytovaného vzdělávání byla celkem 45 dětí. Z nákladnějších oprav byla realizována 
rekonstrukce sociálního zařízení, vyčištěna a opravena kanalizace a odpady v prádelně. 
Z tradičních akcí, které mateřská škola v průběhu roku pořádala ve spolupráci se Sdružením 
rodičů, stojí za zmínku Den se Sluníčkem – den otevřených dveří, výstava Kraslice 2010, 
škola v přírodě v rekreačním zařízení Jestřabí na Rusavě, výpravy za pohádkou v Tučapích, 
olympiády se Sluníčkem – pořádané 4x ročně v tělocvičně v TYMY, zábavná dopoledne pro 
děti – Školkoviny, Ježíškovy dílny, Týden pro zdraví a školní výlety za poznáním – 
Kroměříž, Rusava. 
 
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž  
Ředitelka Jaroslava Turoňová 
Mateřská škola je od září 2010 čtyřtřídní (do této doby byla několik let pouze trojtřídní). 
Přibyla totiž kvůli nárůstu dětí druhá třída v MŠ Žopy. Celkem v mateřské škole pracuje 7 
učitelek a 3 provozní zaměstnanci.  
V obou mateřských školách se konala v průběhu roku řada akcí: mezi nimi například Děti v 
pohybu, besedy v městské knihovně, nulté školičky v 1. a 2. Základní škole, plavecký výcvik, 
koncerty v ZUŠ, angličtina, týden otevřených dveří a zápis do MŠ, zobcová flétna, keramika, 
základy ekologie, městská olympiáda MŠ, vítání občánků v Žopích, podzimní výlet, 
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jablíčkový týden, zahradní slavnosti, vánoční vystoupení u stromečku, karneval, koblihový 
den, divadelní dny, vynášení Moreny, oslava Dne Země, pálení čarodějnic, turisticko – 
ekologické vycházky, vystoupení pro maminky, rozloučení s předškoláky. Většina akcí 
probíhala za účasti a spolupráce s rodiči dětí. 
 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž  
Ředitelka Bc. Alena Kotoučková 
V této mateřské škole pracovalo osm učitelek a sedm dalších zaměstnanců, z toho tři provozní 
zaměstnanci a čtyři zaměstnanci jídelny. V Grohově ulici byly čtyři třídy. V odloučeném 
pracovišti v Dobroticích byla jedna třída a pracovali zde dvě učitelky a dva další pracovníci. 
V roce 2010 proběhla na odloučeném pracovišti výměna oken. Akce v tomto kalendářním 
roce pořádala MŠ podle svého školního vzdělávacího programu a nekonaly se akce 
celoměstského charakteru. 
 
1. Základní škola Holešov 
Ředitelka Mgr. Jarmila Růžičková 
Zástupce na druhém stupni a také statutární zástupce byl Mgr. Petr Oral, zástupce na prvním 
stupni byla Mgr. Jarmila Hanáčková. Ve škole pracovalo 40 učitelů, 5 pedagogických a 9 
nepedagogických zaměstnanců. Na 1. stupni bylo 10 tříd a na 2. stupni bylo 15 tříd. Ve školní 
družině byly 4 třídy a 90 žáků a ve školním klubu bylo 27 tříd a 175 žáků. Ve škole proběhly 
opravy podlahy u tělocvičny ve staré budově (33 641 Kč), opravy omítek  ve třídách (30 929 
Kč), opravy schodů do šaten ve staré budově (59 518 Kč) a oprava kanalizace (42 007 Kč). 
Již druhým rokem probíhal projekt „Rozvoj tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních 
technologií“, který škola započala v prosinci 2008. Zaměstnanci absolvovali úspěšně 
workshop  pro pedagogické pracovníky celého Zlínského kraje. O účast na něm byl velký 
zájem a návštěvníci kladně hodnotili jeho přínos pro svou práci. V rámci projektu bylo 
vytvořeno přes 500 výukových prezentací. Celková částka získaná od evropských fondů a 
ministerstva školství byla 3 638 975,- Kč. 
U žáků 1. tříd probíhalo ověřování kladného působení bioaktivních stélek do bot firmy J 
Hanák R. Žáci byli na začátku a na konci projektu sledováni odborným lékařem – ortopedem 
a psycholožkou. Projekt spočíval v pravidelném nošení této stélky po celý den ve škole i 
doma. Na počátku měli téměř všichni různou míru ortopedických vad, během roku se 
chodidla žákům velmi zlepšila, stélky měly vliv i na školní práci, soustředěnost a celkovou 
úspěšnost žáků. Škola se zapojila do různých celostátních charitativních aktivit a sbírek a 
organizace letních táborů pro děti nejen z 1. Základní školy. U příležitosti Dne učitelů byly 
starostou Holešova oceněny učitelky Mgr. Dagmar Stojanová za kvalitní pedagogickou 
práci a Mgr. Monika Vyhlídalová za práci se žáky mimo vyučování – vedení pěveckého 
souboru, který reprezentoval nejen školu, ale i město Holešov. 
V celostátní zeměpisné olympiádě skončil na druhém místě Marek Jurtík z osmé třídy a na 
celostátní soutěži ve šplhu skončili na třetím místě K. Druso, L. Molek, D. Novák, M. 
Vykoukal ze sedmých tříd. Na celostátní korespondenční soutěži ve šplhu se dívky ze 7. tříd  
umístily na pátém místě v sestavě M. Navrátilová, M. Machovská, J. Trdlicová a M. 
Křížková. V celostátní soutěži KLOKAN se na druhém místě umístili T. Branek, K. 
Matocha, D. Kučera a M. Čabla z devátých třída, v kategorii dívek se umístily rovněž na 
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druhém místě S. Jelínková, M. Soukupová, K. Havelková a M. Zubíková z osmých tříd a 
na třetím místě se umístily K. Sedláčková, M. Machovská, A. Kořínková a M. Navrátilová 
ze 7. tříd. Na zeměpisné soutěži Eurorebus se na osmém místě umístila Jana Runštuková 
z osmé třídy a na krajské pěvecké soutěži O hanáckého kohóta se na prvním místě umístila 
Simona Šlechtová ze třetí třídy. 
Protože měla 1. Základní škola třídy zaměřené na přírodovědné předměty a na sport, 
vyhodnocuje nejlepší žáky v těchto oborech. Nejlepší sportovkyně školy roku 2010 byly 
Kateřina Havelková(8.B), Nikola Novosadová(9.B), Marie Machovská(7.B) a Michaela 
Zubíková(8.A). Nejlepší sportovci školy roku 2010 byli Jan Řezníček(9.B), Petr Vybíral 
(8.D), Jiří Provazník(8.B). Nejlepší přírodovědci školy 2010 byli Anna Matulová(9.C), 
Marek Jurtík(8.D), Jana Trdlicová(7.C), David Želinský(6.C) a Jana Runštuková(8.D). 
 
2. Základní škola Holešov 
Ředitelka Mgr. Drahomíra Konvalinková 
Pracovalo zde 20 pedagogických pracovníků a 6 správních zaměstnanců. V průběhu roku 
proběhla malba vstupních prostor, chodeb a šaten mimo kmenových tříd. Za rok 2010  
proběhlo ve škole mnoho akcí, soutěží a exkurzí. Mezi nimi například den otevřených dveří, 
sportovní akce Holešovské děti v pohybu, okresní kolo olympiády v českém jazyce, 
zeměpisná olympiáda, biologická olympiáda, několik hudebních a pěveckých soutěží, turnaj v 
malé kopané, McDonald´s Cup, Kinderiáda, 3. ročník Dne Země a další. Vybraní žáci 
navštívili se svými učiteli Budapešť, školní parlament v Turčianských Teplicích, v italském  
Missanu se konal ozdravný pobyt žáků. Žáci 9. tříd se rozloučili slavnostní akademií v 
prostorách holešovského zámku. V průběhu roku se konala celá řada dalších akcí, kromě 
jiného i povedený a hodně navštívený ples 2. Základní školy, který  se uskutečnil v zámku.  
 
3. Základní škola Holešov 
Ředitelka Mgr. Jitka Heryánová 
Statutární zástupce ředitelky školy byl Mgr. Ivo Junášek. Zástupce ředitelky školy byla 
Mgr. Gabriela Kovářová. Pracovalo zde 34 pedagogických pracovníků, tři vychovatelky 
školní družiny a dvě asistentky pedagoga. Na prvním stupni bylo 14 tříd, devět tříd na druhém 
stupni a tři oddělení školní družiny. V roce 2010 proběhla na škole 1. etapa plánované 
rekonstrukce školního bazénu. 
V průběhu roku ve škole proběhly mimo jiné tyto akce: lyžařský výcvik 7. a 8. ročníku, 
preventivní programy pro žáky 1. stupně i 2. stupně, Bezpečná škola – projektový den, Den 
pro zdraví – ve spolupráci s MKS a Vitallife, jarní koncert pro rodiče a veřejnost, exkurze 
Dlouhé Stráně – Velké Losiny, ozdravný pobyt pro žáky – Řecko, adaptační pobyty pro žáky 
6. ročník, exkurze Modrá – Velehrad, preventivní programy a besedy pro žáky 1.- 9. ročníku, 
návštěva pedagogů  – ZŠ Mojmírovce (SK), O pohár starosty – organizační zajištění, 
Mikulášská nadílka ve škole, vánoční jarmark s kulturním programem a den otevřených dveří, 
vánoční trhy – vystoupení dramatického kroužku, Pastýřova píšťalka – hudební pořad pro 
žáky 1. stupně a veřejnost. 
Za rok 2010 zaznamenalo vzdělávací zařízení mnoho úspěchů. Pěvecký sbor Plamínek získal 
ocenění „Zlaté pásmo“ v krajské soutěži v Uherském Hradišti a na celostátní přehlídce 
dětských pěveckých sborů za příkladné zapojení dětských instrumentalistů. V celostátní 
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soutěži literárních sborníků PRAHA získala škola 1. místo (Mgr. Jana Sovadníková). Škola 
získala 1. místo ve sportovních soutěžích O pohár starosty. V ekologické soutěži krajského 
kola získala škola ocenění za galerii znaků měst. 
Na okresní a krajské úrovní byli oceněni Jana Zachovalová za účast a výbornou reprezentaci 
školy v olympiádách a soutěžích na krajské úrovni, Martin Dohnal za výbornou reprezentaci 
školy v krajském kole chemické olympiády a Nikola Dobešová za 1. a 2. místo ve SCIO 
testování  Zlínského kraje. 
 
Středisko volného času, příspěvková organizace 
Ředitelka Mgr. Jarmila Vaclachová 
Ve středisku pracovalo 5 interních pedagogických pracovníků, 5 THP pracovníků a 59 
externích spolupracovníků. Za rok 2009/2010 navštěvovalo středisko a kurzy jím 
provozované 607 dětí  a 388 studentů, dospělých a seniorů. V roce 2010/2011 to bylo 692 dětí 
a mládeže a 236 studentů, dospělých a seniorů. SVČ organizovalo kroužky i ve školách a 
školách v Holešově a okolních obcích. 
V průběhu roku byla v budově SVČ ve Všetulích dokončena výměna oken ve spodní části 
budovy a v šatnách, rekonstrukce prostor jídelny a kuchyně a úprava učebny. 
V roce 2010 středisko organizovalo jarní pobyt „S tebou mě baví svět“ na chatě Na Trojáku, 
jarní příměstský tábor v TYMY s tématem Doba ledová a celou řadu letních táborů. Středisko 
uspořádalo v průběhu roku desítky kulturních, sportovních, soutěžních a společenských akcí 
pro děti i širokou veřejnost. V rámci projektu Mládež v akci působila ve středisku od ledna do 
října 2010 dobrovolnice z Ukrajiny Varvara Nikulina. Členové kroužků TYMY 
navštěvovali a byli aktivními účastníky soutěží, přehlídek a festivalů, především kroužky 
společenského tance, moderního tance (sundance a rainbowdance) a dětský folklorní soubor 
Zrníčko.  
Soubor Zrníčko  
Dětský folklorní soubor Zrníčko se účastnil krajských dožínek v Kroměříži, oblastní 
postupové přehlídce dětských folklorních souborů v Kroměříži, vítání občánků, rozsvícení 
vánočního stromu na vánočních trzích, přehlídky souborů „folklorní odpoledne“ v Holešově. 
Soubor byl oceněn městem Holešov jako kolektiv roku 2010.  Ocenění se v různých 
soutěžích dostalo i kroužku sundance za moderní tanec. Úspěchy ve společenském tanci 
v roce 2010 zaznamenal taneční pár Dubický Martin&ZapletalováMonika a Vybíral 
Jakub&Bakalová Lucie.  
 

                     Jiné školské příspěvkové organizace v Holešově 
  
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 
Ředitelka Mgr. Blažena Kubíčková 
V průběhu roku pracovalo na gymnáziu 38 pedagogů a 11 nepedagogických pracovníků. Na 
8letém gymnáziu k 30. 6. 2010 prospělo s vyznamenáním 82 studentů, prospělo 152 žáků, 1 
žák neprospěl. Na 4letém gymnáziu prospělo s vyznamenáním 35 studentů, prospělo 195 
studentů a jeden neprospěl. V maturitním ročníku prospělo s vyznamenáním z 83 studentů 24 
a 59 prospělo. Podle informací z výroční zprávy gymnázia lepších výsledků tradičně dosahují 



90 

žáci osmiletého studia. V roce 2010 bylo přijato na 4leté gymnázium 50 studentů a na 8leté 
30 studentů. Snížený stupeň z chování obdrželo 5 studentů.   
Ve školním roce 2009/2010 maturovalo v řádném termínu celkem 83 žáků ze dvou 
závěrečných tříd čtyřletého studia a z jedné třídy osmiletého studia.  Ředitelství školy 
potvrzovalo celkem 359 přihlášek na vysoké školy, na další se žáci přihlašovali elektronicky.    
Největší zájem projevili žáci o obory na lékařských, filozofických, přírodovědeckých a 
pedagogických fakultách, na VUT a fakultách sociálních studií, žurnalistiky, diplomacie a 
mezinárodních vztahů. Počet přijatých žáků na vysoké školy a vyšší odborné školy byl na 
čtyřletém studiu přes 96 procent, na osmiletém studiu je to už několik let stoprocentní přijetí.  
Ve školním roce 2009/2010 žáci reprezentovali školu v okresních, krajských i celostátních 
odborných soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti a uměleckých 
přehlídkách. Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 byl zaměřen na 
problematiku prevence kriminality mládeže. Tento program vycházel z Programu prevence 
kriminality města Holešova na roky 2008 – 2011.  
Škola se prezentovala na veřejnosti prostřednictvím nejrůznějších akcí. K těm 
nejviditelnějším patřil ples v holešovském zámku či zapojení do studentského majáles. 
Několik pedagogů pravidelně přispívalo do místního, regionálního i odborného tisku. 
 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově 
Ředitel plk. Ing. Jan Dvořák 
Vyšší odborná škola je koncipována pro příslušníky Policie ČR a občanské zaměstnance MV. 
Historicky první slavnostní předávání vysvědčení o absolutoriu a diplomů 23 absolventům 
vyšší odborné školy se uskutečnilo 17. června 2010 v prostorách holešovského zámku za 
účasti vedení města Holešova, ředitelů KŘP Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého 
kraje a představitelů MV ČR a rodičů studentů. 
Škola poskytuje jako jediná v rámci čtyřletého maturitního oboru vzdělávání v oboru 
bezpečnostně právní činnost. Tradičně se tato forma vzdělávání těší obrovskému zájmu, o 
čemž svědčí fakt, že přijímacího řízení se ve dvou termínech prvního kola (26. 4. a 3.5. 2010) 
účastnilo přes 500 uchazečů. Škola se od roku 2007 intenzivně zabývá realizací vzdělávání a 
integrace příslušníků národnostních menšin do společnosti s cílem tyto příslušníky připravit 
pro práci u Policie ČR, bezpečnostních sborů či ve státní správě. Po úspěšném absolvování 
přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2009/2010 nastoupilo 10 žáků z 5 
národnostních menšin. I nadále pokračovaly kurzy základní odborné přípravy, které jsou 
určena pro nově nastupující policisty.  
Významným faktorem jsou specializační kurzy pro policisty např. jazykové kurzy, kurzy pro 
ostřelovače. Škola rovněž jako jediná policejní škola v ČR provádí vzdělávání policistů a 
občanský zaměstnanců MV v problematice pobytu cizinců na území ČR.  V roce 2010 začala 
škola poprvé ve své historii poskytovat vzdělávání pro službu kriminální policie a 
vyšetřování. Pravidelně realizuje preventivní programy na prevenci rizikového chování. 
Aktivní jsou především žáci maturitního vzdělávání  v peer programech z oblasti návykových 
látek a z oblasti xenofobie, rasismu a extremismu. Tyto aktivity se uskutečňují za finanční 
podpory města Holešova.  
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Každoročně se škola podílí na zabezpečení preventivně výchovných aktivit v rámci „BESIP“. 
Žáci spolupracují s Charitou a Centrem pro seniory v Holešově. Významnou akcí je také 
podpora školy při organizování sportovní události v Holešově – Bike maratonu Drásal. 
Od září 2009 je škola zapojena do dvouletého mezinárodního projektu programu Leonarda da 
Vinci - Partnerství. Projekt má název „Lidská práva – společné závazky a problémy v 
systému policejního výcviku“. Partnery projektu jsou policejní škola v Portugalsku, policejní 
škola v Německu, policejní škola v Rumunsku, SOŠ PZ Pezinok a policejní škola v 
Katovicích. V rámci aktivit tohoto projektu se konají semináře v partnerských školách s 
tématy vztahujícími se k oblasti lidských práv  
Dne 1. července 2010 byl pplk. JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D. – vedoucí předmětového 
oddělení kriminalistiky, oceněn ministrem vnitra Martinem Pecinou a policejním 
prezidentem genmjr. Oldřichem Martinů prestižní cenou „Nejlepší učitel policejní školy 
roku 2009“. 
 
Střední odborná škola Holešov 
Ředitel Mgr. Mojmír Šemnický 
Školu v Pivovarské ulici navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 184 žáků, z toho 40 
chlapců a 144 dívek. Z nich 11 prospělo s vyznamenáním, 151 prospělo a třináct neprospělo. 
V maturitním ročníku prospělo s vyznamenáním 10 žáků, prospělo 25 a čtyři studenti 
neprospěli. V roce 2010 ve škole pracovalo 22 zaměstnanců. 
Školní rok 2009/2010 byl úspěšným rokem, ve kterém škola pokračovala v projektech již 
dříve započatých, jako byl projekt Comenius s partnerskou školou Eduard Mauer – 
Oberstufenzentrum, Hennigsdorf, či dokončení projektu Leonardo da Vinci, kdy žáci školy 
mohli tři týdny provádět odbornou praxi v zahraničí. Podařilo se také realizovat zahraniční 
hospitační dvoutýdenní stáž učitelky školy na Střední odborné škole (FOS) v Coburgu a také 
desetidenní odbornou stáž ředitele školy v Anglii ve městě Coniston pod záštitou Národní 
agentury pro evropské vzdělávací programy. 
V průběhu roku se žáci účastnili kromě jiného lyžařského a vodáckého kurzu a řady dalších 
aktivit, většinou v rámci sociálně preventivních programů. Škola se kromě jiného podílela na 
pořádání květnového majáles.  
Ve školním roce 2009/2010 byly upraveny prostory pro tělesnou výchovu, kdy došlo k 
rozšíření tělocvičny díky odstranění pódia, které bylo již nefunkční. Také se podařilo vybavit 
všechny kmenové učebny výškově stavitelným nábytkem. Během roku byla provedena 
kompletní výměna výpočetní techniky v učebně odborných ekonomických předmětů č. 12. 
Částečně proběhla výměna otopných těles, která byla v havarijním stavu. 
 
Střední odborná škola PaedDr. J. Stratil s.r.o. 
Ředitel PaedDr. Jaroslav Stratil 
K zásadní změně došlo od 1. září 2010 na Střední odborné škole - PaedDr. Stratil. Sídlo školy 
bylo přestěhováno z budovy staré radnice na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Holešově do 
Kroměříže do ulice Bílanská. Fakticky se škola přestěhovala na Palackého 522 do budovy za 
holešovskou poštou. Škola se přestěhovala z důvodu prodeje budovy staré radnice 
soukromému investorovi. Ten začal celý objekt rekonstruovat s tím, že tam vytvoří bezmála 
tři desítky nových bytů.  
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Pro školní rok 2010/2011 nabízela škola 28 míst ve čtyřletém studijním oboru, stejný počet 
pro dvouletý obor a 90 míst pro dálkové studium. Ve škole bylo zaměstnáno v rámci denního 
studia deset pedagogů. Další působili externě. Žáci školy se pravidelně účastnili nejrůznějších 
středoškolských soutěží a exkurzí, aktivně se zapojili do řady charitativních sbírek, jako jsou 
sbírka Světlušek, Sbírka Bílá pastelka či Srdíčkový den. K těm nejzajímavějším akcím 
bezesporu patřila únorová beseda s bývalým českým premiérem Milošem Zemanem. Jedna 
žákyně školy také například navštívila Evropský parlament ve Štrasburku. 
 
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov 
Ředitel Mgr. Miroslav Logaj 
Do 1. třídy základní školy praktické ve školním roce 2009/2010 nenastoupil žádný žák. 
Celkově tak školu navštěvovalo v osmi ročnících 50 žáků, z toho 34 chlapců a 16 dívek. 
Vzhledem k nízkému počtu žáků na prvním stupni byly spojeny třídy 2.+ 3. ročníku a  4.+ 5. 
ročníku.  Žáci vzdělávající se podle programu pomocné školy byli individuálně integrováni. 
Výuku zajišťovalo 11 pedagogů. Na střední odborné učiliště bylo přijato po ukončení deváté 
třídy 7 žáků.  
Odborné učiliště v roce 2010 poskytovalo profesní vzdělávání absolventům základních škol 
praktických a také profesní vzdělání absolventům základních škol, kteří z různých důvodů 
dosahovali během povinné školní docházky špatných výsledků, a proto se nebyli schopni  
připravovat na své povolání na SOU či jiné střední škole. V posledních letech škola 
zaznamenala snížený zájem žáků o učební obor šití oděvů, což bylo dáno obavou případných 
absolventů tohoto učebního oboru o uplatnění. Trendem ve školním roce 2010/2011 bylo také 
snížení počtu žáků připravujících se na své povolání v učebním oboru kuchařské práce 
vzhledem k nasycenosti trhu v regionu. Dále byli žáci připravováni na svá povolání v  
učebních oborech prodavačské práce a pečovatelské práce s cílem zajištění kvalitní výuky 
odborného výcviku v organizacích a firmách v regionu. Do učebního oboru prodavačské 
práce se pro školní rok 2009/2010  přihlásilo 18 žáků do 1. ročníku. Nově byly zřízeny dva 
učební obory - potravinářská výroba a zahradnické práce. Do těchto oborů se však v 
přijímacím řízení ve školním roce nepřihlásili žádní žáci do prvních ročníků. Ve škole 
pracovalo 16 zaměstnanců. Celkem učiliště navštěvovalo v tomto roce 94 studentů, kteří byli 
vyučování v sedmi třídách. Součástí školy je také  internát, který slouží také ostatním 
středním školám v Holešově a je jedinou ubytovací kapacitou tohoto druhu ve městě. 
Odborné učiliště Holešov pořádalo kromě řady dalších akcí v roce 2010 také pravidelný 
protidrogový kurz pro žáky prvních ročníků za finančního přispění Městského úřadu v 
Holešově.  
  
Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov 
Ředitel Mgr. Jaroslav Zámečník 
Pedagogický sbor čítal v roce 2010 22 řádných a 7 externích pedagogů.  Ve škole byly 
vyučovány hudební, výtvarný a taneční obor. Vyučovanými hudebními nástroji byly klavír, 
keyboard, kytara, akordeon, bicí, sólový komorní a sborový zpěv, housle, viola, violoncello, 
zobcová flétna soprán, zobcová flétna alt, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka a lesní roh. 
Výtvarnou výchovu na škole vyučovali 3 pedagogové. Taneční výchovu 1 pedagog. 
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V roce 2010 školu navštěvovalo 718 žáků, z toho 413 v hudebním oboru, 217 výtvarném 
oboru a 48 v tanečním oboru. Výsledky svého snažení mohli studenti předvést na žákovských 
besídkách, které probíhaly pravidelně každý měsíc, dále na koncertech jak na půdě školy, tak i 
na místech podle požadavků města, farních úřadů a různých institucí, které mají kdykoliv 
možnost požádat školu o spolupráci. 
V roce 2010 proběhla Národní soutěž ZUŠ v těchto oborech: komorní hra s převahou 
dechových nástrojů (5 vyhodnocených míst), komorní hra bicích nástrojů, v níž se žáci 
umístili až v ústředním kole, které proběhlo v Liberci a odkud si přivezli cenu za 2. místo. Hra 
v tanečním orchestru získala 2. místo v okresním kole v Kroměříži, komorní hra s převahou 
smyčcových nástrojů byla v okresním kole v Kroměříži ohodnocena 1. místem. Úspěšná byla 
škola i v pěveckých soutěžích. V pěvecké soutěži „Podhorský čtyřlístek“ ve Rtyni v 
Podkrkonoší žákyně školy postoupila do semifinále. Taneční obor reprezentoval školu na 
festivalu „Taneční učitelé roku 2010“ v Praze, kde získal 6. místo. Výtvarný obor absolvoval 
Mezinárodní dětskou výstavu „Lidice 2010“, odkud žákyně ZUŠ přivezla nejvyšší ocenění – 
medaili Lidická růže. Kolekce kresby 5 žáků získala ocenění na výstavě Požární ochrana 
očima dětí 2010, kde obdržela 1. a 2. místo. Na výstavě Mládí kraje 2010 byla oceněna 1 
žákyně. Dále se žáci zúčastnili soutěží Voda štětcem a básní a výtvarné soutěže Pravěk. 
Z kulturních akcí školy lze jmenovat Varhanní koncert učitele Ludvíka Šuranského (leden 
2010), pravidelné vystupování pedagogů na plese Castella Holešov, účast při hudebních a 
literárních besedách v knihovně Holešov. Pedagogové i žáci účinkovali rovněž na různých  
vernisážích  (např. vernisáž H. Žůrkové a R. Jecha, Kresby světlem VI aj.). Účinkovali rovněž 
na nočních prohlídkách zámku při otevření a ukončení zámecké sezony. Dne 4. 4. 2010  
proběhl Velikonoční koncert v Jednotě bratrské a Církvi adventistů. Uskutečnilo se také 
vystoupení v rámci Vyhlášení osobností města, vítání občánků, konal se koncert ke Dni matek 
a mnoho jiných drobnějších akcí. V květnu a červnu se konaly Absolventské koncerty jak na 
půdě školy, tak v zámku Holešov, výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ a Závěrečný koncert 
souborů a orchestrů pro veřejnost (27. 6. 2010). Koncert doprovázela výstava výtvarného 
oboru v Drive Clubu Holešov. Své místo v programové přehlídce práce školy si získal 
Muzikálový večer  pravidelně pořádaný na začátku června pěveckým oddělením v Drive 
clubu Holešov. V zahradách zámku v červnu rovněž proběhla Bubenická show oddělení 
bicích nástrojů. Na podzim roku 2010 žáci školy účinkovali na oslavách Díkůvzdání v 
jednotlivých církvích či besedě v knihovně. V listopadu se konala soutěž pěveckého oddělení 
v Olomouci, výstava výtvarného oboru v knihovně na téma K. H. Mácha a besedy pro MŠ na 
téma lidová řemesla. Vyvrcholením kalendářního roku byly adventní koncerty jak pedagogů 
v holešovském kostele, tak žáků v ZUŠ, v zámecké sala terreně i na půdě různých církví v 
Holešově, Kostelci a Prusinovicích.  
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Vrcholem zámecké kulturní sezóny roku 2010 bylo vystoupení světové sopranistky Magdaleny 

Kožené v rámci festivalu Musica Holešov.  
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VIII. Kultura, památky a církve 
 
 
 

1. Kultura 
 
 
Městské kulturní středisko Holešov (MKS)  
Ředitel je Mgr. Pavel Chmelík 
V roce 2010 se stala zástupkyní ředitele MKS Lenka Hasníková, která předtím vedla 
Městské informační centrum. V roce 2010 se naplno rozjela kulturní sezóna v holešovském 
zámku. Pod vedením svého ředitele Mgr. Pavla Chmelíka uspořádali pracovníci zámku a 
dalších organizací celou řadu hodnotných kulturních akcí, na které přišly tisíce návštěvníků 
nejen z Holešova a okolí, ale díky široké publicitě i z celé republiky a ze zahraničí. Největší 
událostí roku zřejmě byl festival vážné hudby Musica Holešov, v rámci něhož vystoupily 
v Holešově hvězdy světového formátu.  
 
Akce pořádané MKS  
Rok začal tradičním novoročním ohňostrojem v neděli po Novém roce v zámecké 
zahradě. 
V sobotu 9. ledna se v zámku uskutečnil novoroční koncert Holešovského komorního 
orchestru. Po jeho skončení pozval starosta města Zdeněk Janalík přítomné na novoroční 
přípitek.   
V sobotu 16. ledna se na zámku konal již druhý Reprezentační ples města Holešova. 
Hlavní hvězdou večera byla zpěvačka Marie Rottrová, večer uváděl herec Jan Čenský. 
Byla tak odstartovaná bohatá plesová sezóna v holešovském zámku. Jednotlivé plesy 
tady uspořádaly například Gymnázium L. Jaroše, společnost Castellum, 2. Základní 
škola, Farní úřad Holešov a KDU-ČSL, místní řemeslníci či Divadlo 6. května. 
Slavnostní vernisáží byla ve středu 17. února v Městské galerii v Holešově otevřena výstava 
nazvaná Krása ze dřeva. Vystavené exponáty tvořily jednak řezbářské práce Spolku 
podhostýnských výtvarnic Dřevotvorky, jednak repliky historického nábytku, které vyrobili 
studenti Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.  
Město Holešov a společnost Castellum Holešov uvedly u příležitosti pátého výročí 
zakoupení holešovského zámku klasickou operetu Jacquese Offenbacha Orfeus 
v podsvětí s podtitulem „…v moderním hávu a jevištním provedení…“ Hrál Symfonický 
orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Vystoupení se uskutečnilo v 
úterý 16. března 2010 od 18 hodin ve velkém sále zámku Holešov. 
Sobota 20. února se zapsala velmi výrazným písmem do srdcí všech bluesových a rockových 
fanoušků. V hudebním klubu na zámku vystoupila jedna z nejoriginálnějších tuzemských 
hudebních formací: blues-rockový Jazz Q v čele s Martinem Kratochvílem. 
Už pošesté prezentovali v Městské galerii Holešov své fotografie místní kumštýři Nelly 
Billová a Robert Rohál v rámci výstavy Kresby světlem 6. Podruhé s nimi vystavoval 
také fotograf Jiří Lošťák ml.  
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Přední světový kytarista a zpěvák Gwyn Ashton měl v holešovském New Drive Clubu svou 
premiéru v sobotu 13. března.  
V neděli 11. dubna zpívala v holešovském New Drive Clubu zkušená zpěvačka 
s příjemným hlasem a jazzovým feelingem - Eva Emingerová.  
Oficiálním otevřením pro pozvané hosty a večerními prohlídkami provázenými scénickými 
obrazy začala ve čtvrtek 1. a v pátek 2. dubna na holešovském zámku letní sezóna.  
V dubnu byla v nově otevřených výstavních prostorách holešovského zámku instalovaná 
výstava pohlednic, faleristiky, starých magnetofonů a rádií. Součástí výstavy byla i 
unikátní výstava starých pohlednic pocházející ze sbírky Ing. Leopolda Lišky.    
Od konce dubna byla v holešovské galerii otevřena výstava obrazů Hani Grino. 
V posledních dnech měsíce května proběhl v Holešově už druhý ročník festivalu 
loutkových a alternativních divadel „Loutky a bábky“. Hlavním organizátorem a duší 
projektu byla Vladimíra Dvořáková, dramaturgyně Městského kulturního střediska. 
V neděli 23. května se uskutečnilo v prostorách holešovského zámku „Folklorní odpoledne“, 
které navázalo na tradice Hanáckých dnů, pořádaných v minulosti.  
V neděli 6. června se konal v zámecké zahradě koncert Jarka Nohavici. Populární 
písničkář přilákal do Holešova více než pět tisíc lidí. 
Ve středu 16. června se v holešovském zámku konala vernisáž výstavy obrazů a plakátů 
slavného českého malíře Alfonse Muchy. Zhruba hodinový program uváděla zpívající 
herečka Světlana Nálepková. Úvodní slovo k vernisáži pronesl autor odborných textů výstavy 
Tomáš Mikuláštík.  
Ve čtvrtek 24. června se konal v zámeckém parku tříhodinový koncert skupin AG Flek a 
Čechomor se speciálním hostem, populárním hercem Bolkem Polívkou. 
Více než tisícovka lidí si přišla do zámecké zahrady v pátek 16. července poslechnout koncert 
zpěvačky Lucie Bílé.  
Osmý ročník výstavy holešovských (a okolních) výtvarníků Letní iluze začal vernisáží 
10. srpna. K velkému zájmu veřejnosti o tuto akci přispělo možná i to, že tato výstava 
byla prvním počinem odehrávajícím se v nově zrekonstruovaných zadních sálech 
prvního poschodí holešovského zámku, kde dříve sídlila knihovna. 
Své nejznámější hity představili v pátek 3. září v doslova nabitém velkém sále holešovského 
zámku Hana Zagorová a Petr Rezek. Koncert uzavřel „zámecké hudební léto“ roku 2010.  
Zajímavá výstava s názvem Slavné vily Zlínského kraje byla otevřena ve čtvrtek 
16. září v podloubí holešovského zámku.  
Jedinečná přehlídka špičkových interpretů vážné hudby s názvem Musica Holešov se 
uskutečnila od čtvrtka 23. do neděle 26. září na zámku v Holešově. Jeho programovým 
ředitelem, dramaturgem a patronem se stal holešovský rodák a vynikající hudebník Karel 
Košárek. Kromě jiného na festivalu vystoupil také světoznámý houslista Pavel Šporcl. 
Ředitelem festivalu a hlavním organizátorem byl podnikatel a kytarista skupiny Staří psi 
JUDr. Zdeněk Novák. 
Výstava terarijních zvířat se konala v přízemí zámku od 26. do 29. září. 
Festival Musica Holešov pokračoval dalšími koncerty v předvečer státního svátku - ve středu 
27. října 2010. Ve velkém sále holešovského zámku hrála od 19.30 Filharmonie Bohuslava 
Martinů s dirigentem Vojtěchem Spurným. 
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Podzimní modeshow proběhla v pátek 8. října v prostorách New Drive Clubu 
v holešovském zámku. Premiérovou kolekci originálních kabelek a módy z kůže zde 
představila návrhářka Lenka Holotíková, módní oblečení prezentoval butik La Camilla.  
Holešovský starosta Zdeněk Janalík a herci Klára Apolenářová a Bohumil Švarc byli kmotry 
nové knihy Jiřího Zapletala Jen vzpomínky tu zůstanou. Křest se konal v úterý 5. října 
v zámecké sala terreně. 
V pátek 30. října se konalo uzavření zámecké sezóny spojené s prohlídkou zámku a 
noční show. Program se scénickým vystoupením se konal v 17, 19 a ve 21 hodin. 
Celkem 82 obrazů, jedna socha a 109 ilustrací doplněných řadou knih vystavoval od října 
v holešovském zámku jeden z nejvýraznějších současných nejen tuzemských, ale i 
evropských výtvarníků prof. Boris Jirků. Rozsáhlá výstava zabrala na celý rok pět sálů nově 
zrekonstruovaných prostor Zámecké galerie i zámeckou chodbu v prvním patře.  
V zámeckém New Drive Clubu se v sobotu 13. listopadu konal 11. ročník Bluesového 
podzimku, jehož hlavním protagonistou byl Američan Eric Sardinas se svým triem. 
Vrcholem holešovské kulturní sezóny v roce 2010 bylo vystoupení špičkové světové 
mezzosopranistky Magdaleny Kožené v pondělí 15. listopadu ve velkém sále holešovského 
zámku v rámci festivalu Musica Holešov. Jednalo se o jediný koncert této umělkyně v roce 
2010 v České republice.  
 
Městská galerie 
Městská galerie v prostorách budovy staré radnice byla v polovině roku zrušena. Nové 
mnohem větší a reprezentativnější prostory začal od srpna nabízet holešovský zámek. 
Premiéru v tomto směru obstaral osmý ročník výstavy holešovských výtvarníků Letní iluze.   
 
Městská knihovna Holešov 
Vedoucí: Irena Železná 
Městská knihovna v Holešově se i v roce 2010 prezentovala pestrou a kvalitní nabídkou svých 
služeb pro místní i vzdálené uživatele. A to nejen v oblasti půjčování informačních 
dokumentů a poskytování informací, ale i v oblasti pořádání kulturních akcí pro všechny 
věkové skupiny obyvatelstva. Od 5. 1. 2010 nastoupila do knihovny na poloviční úvazek  
Renáta Rusinová,  jinak zůstal stav stálých pracovníků knihovny zůstává beze změny:  Irena 
Železná, Miroslava Barotová, Libuše Bátrlová, Sabina Dorazínová, Helena Kropková. 
Pracovníci na pobočkách: Josef Bláha (Žopy), Jana Kalavská (Količín), Hana Kolaříková 
(Dobrotice), Eva Pešková (Všetuly, od října Novosady), Miroslava Ponížilová (Tučapy). 
V roce 2010 došlo k přestěhování pobočky Novosady z domu s pečovatelskou službou do 
nových prostor ve Školní ulici č. 1582 (bývalá Duha – středisko volného času). Do těchto 
prostor byla přemístěna i pobočka Všetuly, která již delší dobu vykazovala nedostatek 
uživatelů a výpůjček.  
Knihovna vlastnila k 31. 12. 2010 celkem 115 812 knihovních jednotek. Přírůstek v roce 2010 
byl 1 894 svazků. Vyřazeno bylo celkem 1 140 svazků, a to především z důvodu 
opotřebovanosti, duplicity a obsahové zastaralosti.  
Počet celkově registrovaných uživatelů vzrostl o 54, z toho do 15 let zůstali na stejném počtu 
(472). Téměř u všech poboček došlo k poklesu počtu registrovaných uživatelů (o 21), což je 
především z důvodu registrace v Městské knihovně Holešov. Zaznamenán je nárůst u 
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návštěvníků knihovny 5 521, o -30 se snížil počet návštěvníků využívajících internet v 
knihovnách (především snížení na pobočkách, naopak nárůst v dětském oddělení, což je 
zapříčiněno zpřístupněním internetu v tomto oddělení od července). Trendem je  ale neustálé 
snižování návštěvníků využívajících internet na pobočkách v místních částech, neboť internet 
se stává součástí velké většiny domácností (výjimkou je pobočka Količín).  
K 31. 12. 2010 obsahoval on-line katalog knihovny celkem 76 935 titulů a 116 965 svazků – z 
toho bylo 6 430 článků, 259 brožur, 4 277 hudebnin, 88 488 knižních svazků a 23 941 čísel 
periodik. Zájem o tyto virtuální služby rok od roku narůstá, což dokládají  uvedená statistická 
čísla.  
Služby pro uživatele knihovny doplňuje čítárna umístěná v přízemí budovy knihovny, kde má 
své prostory Městské informační centrum (MIC). Čítárna je přístupna bez jakéhokoliv 
omezení. 
V roce 2010 knihovna uskutečnila celkem 139 kulturních akcí – např. besed pro děti, 
přednášek pro širokou veřejnost, výstav a soutěží. Již tradičně probíhala spolupráce se 
školami všech stupňů. V září opět byla zaslána nabídka besed pro školy, plán besed pro školní 
družiny, které chodí do knihovny pravidelně a za měsíc se vždy vystřídá 5 družinových tříd. Z 
plánu si mohou školy vybrat besedu, o kterou mají zájem, nebo si samy téma navrhnou a 
pracovnice knihovny připraví besedu podle jejich přání. Besedy se konají buď v prostorách 
knihovny  nebo přímo ve školách.  
Další spolupráce probíhala s Centrem pro seniory a s Klubem důchodců (přednášky), se 
Základní uměleckou školou F. X. Richtera (kulturní akce – literárně hudební večery, výstavy), 
s Gymnáziem Ladislava Jaroše (výstavy, literárně hudební večery, přednášky), s městem 
Holešov (vydávání sborníků, prodej regionálních publikací při dnu otevřených dveří na 
zámku aj.), se společností Olam-Judaica (přednášky, Týden židovské kultury), s Českou 
archeologickou společností pro Moravu a Slezsko (přednášky) a dalšími organizacemi.  
 
Městské informační centrum (MIC) 
Vedoucí: Jana Vybíralová 
Novou vedoucí se stala Jana Vybíralová, která nahradila Lenku Hasníkovou, ta odešla dělat 
zástupkyni ředitelé MKS Pavla Chmelíka. Základním posláním centra nadále zůstala  
turistická informační činnost a propagace města Holešova v České republice i v zahraničí. 
MIC poskytovalo bezplatně informace o městě, okolí i celé České republice, dále o 
památkách, historii, turistických službách, podnikatelských subjektech a organizacích, 
ubytování, stravování, kulturním, společenském a sportovním dění. V prodeji má rovněž 
upomínkové předměty a suvenýry vztahující se k městu, publikace místních autorů, 
propagační materiály města i regionu. Návštěvníci MIC mohli využít možnosti směnárenské 
činnosti, internetu pro veřejnost, čítárny, faxových a kopírovacích služeb. Ve spolupráci s 
městem Holešov prezentovalo MIC město na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v 
zahraničí. 
 
Nová skupina Maryland 
V roce 2010 se objevila na regionálních pódiích nová rocková skupina Meryland. Založil ji 
známý regionální hudebník Miroslav„Meryl“ Sova, kytarista skupiny Staří psi. Zpěvačkou 
ve skupině se stala krásná a velmi talentovaná sedmnáctiletá studentka holešovského 
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gymnázia Gabriela Gunčíková. Skupina hrála ve složení Mirek „Meryl“ Sova (kytara), 
Ladislav Hudeček (baskytara), Tomáš Šimčík (kytara), Rostislav Gašpárek (bicí) a 
Gabriela Gunčíková (zpěv). Na tanečních zábavách, plesech i při jiných příležitostech hrály 
dále zavedené skupiny jako například Expo, Motus, Roto, Reflex, Texas a další.  
V oblasti vážné hudby se v Holešově pohybovaly dvě skupiny – Corda Magico a Holešovský 
komorní orchestr. Členové obou těchto skupiny byli z velké části učitelé Základní umělecké 
školy. V roce 2010 se zejména začal prosazovat Holešovský komorní orchestr pod vedením 
Ivo Kurečky, který kromě jiného vystoupil na několika akcích pořádaných městem. Ivo 
Kurečka (housle) společně s pracovnicí městského úřadu Kateřinou Machalovou (zpěv) a 
ředitelem Okresního archivu v Kroměříži Miroslavem Olšinou (varhany) zabezpečovali 
hudební doprovod v zámecké sala terreně při svatebních obřadech, vítání občánků a jiných 
akcích pořádaných sborem pro občanské záležitosti. Corda Magico pod vedením Nelly 
Billové zase vystupovala například na různých vernisážích v zámku i mimo Holešov.   

 
Státní svátky a významné dny 
Tak jako každý rok i v roce 2010  si představitelé holešovské radnice a dalších veřejných 
organizací v Holešově  připomněli 65. výročí osvobození naší vlasti od nacismu. Slavnostní 
akt se konal v úterý 4. května vpodvečer u památníku padlých na městském hřbitově. 
Položením kytic k pomníku T. G. Masaryka si představitelé města a dalších politických a 
společenských organizací připomněli ve středu 27. října od 17 hodin výročí vzniku 
samostatného Československa.  
  
Adventní koncert v kostele 
Zcela zaplněný děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Holešově hostil v sobotní 
podvečer 11. prosince již čtvrtý adventní koncert občanského sdružení Holešovští trubači. Po 
krásném přivítání a objasnění podstaty adventu z úst mladého kaplana holešovské farnosti, P. 
Miroslava Jáněho zazněly uvítací fanfáry. Trubači navázali na loňskou podobu koncertu a 
představili další komponované pásmo, složené z mluveného slova a hudebního vystoupení. 
Osu programu tvořil příběh o malém sirotkovi, hledajícím v předvánočním čase konce 19. 
století domov v Holešově. Příběh předčítal historik a hlavní organizátor koncertu Karel 
Bartošek. Jeho povídání bylo prokládáno hrou na lovecké rohy – lesnice a zpěvem letošních 
hostů – Pražského vokálního tria vedeného Alenou Dudovou. I když se to o adventu nemá, 
zaznělo na koncertu i několik koled - jako logická součást předváděného děje. Na závěr 
pořadu pak návštěvníci i účinkující společně zvonili na přinesené zvonečky a navzájem si 
posílali vánoční světlo z adventních svící. Po skončení pořadu přešli trubači se svými hosty a 
s velkou částí návštěvníků koncertu k městskému vánočnímu stromu na náměstí Dr. E. 
Beneše a zde ještě dlouho troubili a zpívali vánoční i jiné písně. 
 
Vánoční trhy  
V první prosincovou sobotu a neděli proběhly na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově „pod 
vánočním stromem“ již tradiční holešovské vánoční trhy. V roce 2010 vládlo v tuto dobu 
počasí s extrémně nízkými teplotami a inverzí, což nepřálo organizátorům akce – Městskému 
kulturnímu středisku a Klubu umění a řemesel. Přesto trhy navštívily tisíce lidí. Zatímco v 
sobotu zaplnily náměstí stánky spíše s komerčním zbožím, v neděli to byly výhradně 
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řemeslnické výrobky a lidoví řemeslníci, nechyběl ani kovář, který uprostřed náměstí 
předváděl své umění. O krásný program plný tanců, koled a písní na biblické texty se oba dva 
dny postaraly dětské soubory – holešovské Zrníčko, Vonička ze Zlína a Schola z Kelče. 
Trhový víkend nejen naplnil oči a vyprázdnil peněženky návštěvníků, bohaté bylo i 
občerstvení počínaje typickými vánočními teplými nápoji – punčem, grogem, svařeným 
vínem, přes klobásy, bramboráčky až po stále oblíbenější sladké trdelníky. Vánoční atmosféra 
pod holešovským vánočním stromem panovala až do 23. prosince. Byl zde otevřen stánek 
Klubu umění a řemesel nejen s vánočními nápoji pro dospělé i děti, ale i s lahodnými 
bramboráčky, zdobenými perníčky a dalšími vánočními drobnostmi. 
 
 

2. Památky 
 
Opravy kostelů 
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie procházel postupnou opravou. V roce 2010 již byly 
dokončeny 4 boční oltáře (oltář Panny Marie Sedmibolestné, oltář sv. Tekly, sv. Jana 
Nepomuckého a oltář Ukřižování) a za přispění Zlínského kraje se mohlo v restaurátorských 
pracích pokračovat. Dokončen tak byl také boční oltář Panny Marie Růžencové v pravé boční 
lodi. Veškeré náklady byly hrazeny z dotace Zlínského kraje z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010 ve výši 799 
843,- Kč. Na tomto oltáři pracoval MgA. Filip Novotný z Prahy, který restauroval štukovou 
sochařskou výzdobu. MgA. Ludmila Zálešáková z Bánova restaurovala obraz Panny Marie 
Růžencové a obraz sv. Jana Křtitele. Umělé mramory opravoval MgA. Jan Zbořil z 
Moravských Prus. Boční oltář sv. Floriána byl v roce 2010 opravený pouze z části nákladem 
210 124 Kč opět díky dotaci Zlínského kraje z výše uvedeného programu. Na tomto oltáři 
pracoval pan Novotný a paní Zálešáková. 
 
 

3. Církve 
 
Římskokatolická farnost Holešov 
V polovině roku odvolal olomoucký arcibiskup Jan Graubner z čela holešovské farnosti 
děkana Františka Cincialu i kaplana Josefa Svobodu.  František Cinciala byl přitom 
v Holešově velmi oblíben mezi širokou veřejností, účastnil se celé řady kulturních, 
společenských i sportovních akcí. Sám jako aktivní sportovec jezdil na kole, rád například 
provozoval paragliding. V Holešově zavedl každoroční žehnání motorkářům, které se setkalo 
začátkem května s velkým zájmem majitelů silných motorek. Svými aktivitami tak přibližoval 
církevní věci laické veřejnosti. Přesto však byla v Holešově jistá část věřících občanů, kterým 
se aktivity děkana nelíbily. A i jejich názor nakonec nejspíše přispěl k tomu, že byl tento mezi 
veřejností oblíbený děkan z Holešova odvolán. Novým děkanem se stal Petr Bulvas. 
Kaplanem pak Miroslav Jáně. 
Prvním květnem roku 2010 byl zahájen již druhý ročník projektu Otevřené brány – 
zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji. Díky tomuto projektu bylo 
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možné si prohlédnout vybrané kostely s průvodcem až do konce září. Společná aktivita 
Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, některých měst a obcí v regionu byla 
zaměřena na prezentaci církevních památek pro širokou veřejnost. Projekt představoval 
památky, které mají svoji historickou, duchovní a architektonickou cenu poznání. V roce 
2010 bylo možné zdarma navštívit celkem 19 církevních památek v rámci Zlínského kraje. 
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově byl jednou z těchto památek. V roce 2010 
si farní kostel (za dobu pěti měsíců) prohlédlo celkem 1490 návštěvníků. Prohlídek se 
zúčastňovali lidé všech věkových skupin, věřící i nevěřící, ale převážně turisté z různých 
koutů republiky. V rámci prohlídky se návštěvníci podívali i do velmi unikátní Černé kaple. 
  
Českobratrská církev evangelická 
Novým farářem se v průběhu roku 2010 stal Mgr. Leoš Mach, který vystřídal kazatele 
Antonína Chutného. Holešovský sbor Českobratrské církve evangelické byl kazatelskou 
stanicí farnosti Prusinovice, měl pravidelné bohoslužby každou druhou a čtvrtou neděli v 
měsíci ve 14 hodin v bratrském domě církve Jednoty bratrské v ulici Nerudova 320. V 
neobsazených nedělích mohli věřící navštěvovat bohoslužby v Prusinovicích a na Rusavě. 
Členové sboru se zapojovali i do světského dění. Ve čtvrtek 1. dubna se Městská knihovna 
Holešov zapojila do projektu Celonárodní čtení bible Velikonoce 2010 - bible překlad 21. 
století. Od druhé hodiny odpolední až do pozdního odpoledne se v prostorách Informačního 
centra Holešov sešlo dvanáct lidí. Krátkým zamyšlením k Velikonocům uvedl čtení právě 
kazatel Jednoty bratrské Antonín Chutný. Na akcích sboru často vystupoval sbor Corda 
Magico ze Základní umělecké školy Holešov.  
 
Další církve 
Sbor Církve adventistů sedmého dne má sídlo  na nám. F. X. Richtera č. p. 1212.  
Sbor svědků Jehovových Holešov sídlí na Holajce č. p. 1638. Veřejně se obě církve v roce 
2010 nijak neprojevovaly. 
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O pohár starosty města Holešova bojovali v roce 2010 žáci holešovských základních škol a 

gymnázia i v plaveckém bazénu. 
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IX. Tělovýchova a sport 
 

Úspěšní sportovci 
 
Osobnosti města Holešova v oblasti sportu 
Součástí vyhlášení osobností města, které se konalo 1. května 2010 v zámecké salla tereně 
bylo i vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2009. Osobností města Holešova za rok 2009 v 
kategorii sportovci do 20 let se stal Petr Navrátil. Byl úspěšným závodníkem oddílu vzpírání 
SKP Holešov. V roce 2009 dosáhl těchto úspěchů: obsadil druhé místo na mistrovství ČR 
juniorů do 18 let, dále obsadil třetí místo na mistrovství ČR juniorů do 20 let a na mistrovství 
ČR mužů obsadil 4. místo. Jako reprezentant ČR jí pomohl vybojovat na mezinárodním 
turnaji olympijských nadějí zemí visegrádské čtyřky druhé místo. Cenu předala Petru 
Navrátilovi holešovská zastupitelka Ludmila Joklová. 
Kolektivem města Holešova za rok 2009 v oblasti sportu se stalo družstvo žáků MGC 
Holešov.  V roce 2009 dosáhlo družstvo žáků MGC Holešov těchto úspěchů: v kategorii 
družstev získalo bronzovou medaili na mistrovství České republiky, stříbrnou medaili v I. lize 
Moravy a zlatou medaili v Českém poháru družstev. Tito žáci získávali úspěchy i v nejvyšší 
dlouhodobé mládežnické soutěži – extralize juniorů, přestože byli věkem stále ještě žáci.  
Cenu golfistům předal holešovský zastupitel Libor Liška. 
 
Hokejový mistr 
Mladí hokejisté HC PSG ZLÍN Marek Sedlář z Holešova a Zdeněk Sadil z Chomýže získali 
titul mistra republiky v ledním hokeji. Ve finále play off juniorů hraném na dvě vítězná utkání 
porazili pražskou Slavii 2 : 1 a 4 : 3 po prodloužení a získali tak pro Zlín první juniorskou 
zlatou medaili v samostatné historii České republiky. Pro zlínský hokej se jednalo o 
mimořádný úspěch v mládežnické kategorii. 
 
Čestný diplom za záchranu života 
Hokejový brankář a holešovský občan Dalibor Sedlář, který hrál v sezóně 2009/2010 sezóně 
za HC Olomouc, dostal spolu s dalšími třemi spoluhráči ocenění od Českého klubu fair-play. 
Hráči tak dostali symbolickou odměnu za to, že zachránili život třebíčskému hokejistovi 
Lukáši Slámovi, který zkolaboval při předzápasové rozcvičce. 
 
Mistr republiky z Holešova 
Vynikajícího výsledku se podařilo dosáhnout odchovanci holešovského stolního tenisu na 
mistrovství ČR. Dne 22. 5. 2010 proběhlo Mistrovství ČR ve stolním tenisu staršího žactva - 
jednotlivců pro rok 2010 pořádané SKST Liberec. Holešovan Libor Liška s Lukášem 
Foffem (DTJ Hradec Králové) se stali mistry ČR ve čtyřhře. Ve finále porazili vynikající 
dvojici z DDM Kotlářka Praha Reitšpise s Málkem. Také v jednotlivcích se Liborovi velmi 
dařilo. Skončil na 5. až 8. místě, kdy o postupu mezi poslední čtyři nestačil na republikovou 
trojku Málka. Tomu však nakonec porážku vrátil ve finále čtyřhry. Celkově skončil Libor 
Liška v sezóně 2010 na pěkném šestém místě, když na mistrovství ČR potvrdil svoji 
příslušnost ke špičce starších žáků ČR. 
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Motokrosová naděje Holešova 
Motokrosový team Janiš Motorsport ukončil úspěšně 26. 9. 2010 v Petrovicích u Karviné 
svou sezonu, kde se jel poslední závod mistrovství Moravy juniorů. Jezdec Lukáš Janiš 
jedoucí ve třídě 50 ccm ( 7 – 9 let ) na stroji KTM SX 50 zde nastupoval na start v průběžném 
pořadí na 3. místě, které si vybojoval po devíti závodech. Na začátku sezony se pohyboval 
kolem 6. až 7. místa. Ale nevzdal se a bojoval a závod od závodu šel dopředu. V Petrovicích  
byl bodový rozdíl mezi třetím Lukášem Janišem a čtvrtým jezdcem těsný, ale Lukáš svým 
druhým místem v závodě potvrdil a uhájil celkové 3. místo v seriálu mistrovství Moravy 
juniorů. Byla to první závodní sezona tohoto mladého závodníka, a proto jeho otec považoval 
umístění za velký úspěch.   
 

Větší sportovní akce v Holešově  
 
Josefovský turnaj vyhráli staří páni Holešova 
Další ročník Josefovského turnaje starších pánů v kopané se uskutečnil v sobotu 20. března ve 
sportovní hale 1. základní školy.  Tento turnaj pořádaný poslancem Parlamentu ČR Josefem 
Smýkalem a jeho spolupracovníky se stal tradičním sportovním podnikem, který na počátku 
jara lákal pravidelně fotbalisty z Holešova i okolních obcí. Tentokrát pozvání pořadatelů 
přijali staří páni z Holešova, Tučap, Prusinovic, Bystřice pod Hostýnem, Žeranovic a mužstvo 
hrající pod hlavičkou Retro baru Holešov. V roce 2010 pořadatelé okořenili čistě mužský 
turnaj exhibičním utkání Dívčího fotbalového klubu Holešov. Prvenství v turnaji o pohár 
poslance Smýkala si nakonec odnesli staří páni z Holešova, druhá skončila Bystřice pod 
Hostýnem a třetí Retro bar Holešov.     
 
Dívky z Holešova skončily třetí ve šplhu 
Ve dnech 25. a 26. března 2010 uspořádala VPŠ a SPŠ MV v Holešově celostátní finále 
středních škol ve šplhu. Soutěže se zúčastnilo 11 nejlepších čtyřčlenných družstev chlapců a 
12 družstev dívek z celé ČR.  Zlínský kraj reprezentovali dívky VOŠPS a SPgŠ Kroměříž a 
chlapci ze SŠ COPT Kroměříž jako krajští vítězové, a družstva domácí pořádající školy. 
Chlapci šplhali ze sedu na laně 4,5 m bez přírazu, dívky šplhaly na 4,5 m tyči. Každý 
závodník či závodnice měl možnost šplhat celkem 5x, počítaly se dva nejlepší výkony; do 
družstva se pak započítávali tři nejlepší závodníci. Soutěž byla velmi vyrovnaná a v součtu 
dvou nejlepších časů třech závodníků rozhodovaly u nejlepších družstev pouhé setiny 
sekundy.  
V kategorii dívek se na prvním místě umístily dívky z Gymnázia Šumperk a obhájily své 
loňské prvenství, druhé skončily dívky z gymnázia P. Bezruče Frýdek-Místek a velkou radost 
udělala domácí holešovská děvčata, když obsadila třetí příčku. Na druhé místo jim chybělo v 
celkovém součtu pouze 5 setin sekundy, dívky závodily v sestavě Soňa Bajerová, Eva 
Šutová, Martina Dvořáková a Hana Trnková. Další zástupce z našeho regionu VOŠPS a 
SPgŠ Kroměříž se musela spokojit s 8. místem. 
V soutěži jednotlivců mezi děvčaty zvítězila Dominika Harásková z Gymnázia Šumperk, 
stříbrná medaile zůstala v Holešově zásluhou Soni Bajerové z pořádající školy a na třetím 
místě se umístila Kateřina Skopalová opět z Gymnázia Šumperk. 
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V kategorii chlapců zvítězili hoši z Gymnázia P. Bezruče Frýdek-Místek, když o pouhé dvě 
setiny sekundy v celkovém součtu šesti časů porazili největší překvapení soutěže SPŠ 
Trutnov. Na třetím místě se umístili loňští vítězové SŠ polytechnická Brno. Příjemně 
překvapili domácí závodníci z VPŠ a SPŠ MV Holešov, když se umístili na 6. místě, a pro 
tým tvořený žáky 1. ročníku to bylo jistě povzbuzení, soutěžili v sestavě Jiří Boreš, David 
Musil, Phi Viet Duc a Nguyen Dat. Závodníci SŠ COPT Kroměříž dokončili soutěž na 10. 
místě. V jednotlivcích byl nejúspěšnější loňský mistr ČR v olympijském šplhu Vladimír 
Kratochvíl z Gymnázia České Budějovice, na druhém a třetím místě skončili závodníci 
Gymnázia P. Bezruče Frýdek - Místek Ondřej Pavelka a Matouš Turek. Nejlepším 
závodníkem z našeho regionu byl na 15. místě David Musil z VPŠ a SPŠ MV Holešov. 
 
Děti v pohybu rozhýbaly celý Holešov 
Městské finále pohybového projektu Děti v pohybu se konalo 12. května 2010 ve sportovní 
hale 1. Základní školy Holešov. Zúčastnilo se ho téměř 250 dětí ze všech mateřských a 
základních holešovských škol, jejich paní ředitelky a paní učitelky, ale rovněž velký počet 
rodičů a mnoho dalších hostů. Příprava celého programu začala v létě 2009, kdy patron této 
akce – poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Josef Smýkal - přišel s 
nápadem uskutečnit unikátní sportovní akci pro holešovské děti předškolního a mladšího 
školního věku. Autory projektu byli Václav Ševčík a Štefan Forgáč, s jejichž sportovními 
pomůckami děti cvičily a trénovaly. Celou akci zorganizovala Mgr. Svatava Ságnerová. V 
průběhu podzimu 2009 byly s cílem programu postupně seznámeny všechny školy 
v Holešově. Předání cvičebních setů proběhlo v jednotlivých školách během zimních měsíců, 
děti začaly pomůcky používat a nacvičovat jednotlivé části soutěžní dráhy. Během podzimu 
proběhlo rovněž školení rozhodčích, kterými byla děvčata z Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov a vybrané žákyně z jednotlivých základních škol. Díky výborné spolupráci a 
bezproblémové komunikaci se školami proběhla v jarních měsících ve školkách a školách tři 
soutěžní kola. Holešov byl prvním městem, kde tento pohybový program probíhal, a jeho 
patrony se kromě poslance Josefa Smýkala stali rovněž Zdeněk Grygera, holešovský rodák 
a reprezentant ČR v kopané, záštitu celému projektu poskytl rovněž hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák a s realizací projektu vyslovila souhlas rovněž Rada města 
Holešova. Projekt měl za úkol postupně zapojit do pohybu všechny děti ze všech škol a jeho 
holešovští realizátoři si vytyčili i další úkol – získat pro pohyb a sportování všechny děti bez 
rozdílu výkonnosti, předpokladů a somatotypu. Závěrečné finále doplnil hudebním 
doprovodem populární zpěvák Stanislav Hložek. 
 
O pohár starosty města 
Již třetí ročník fotbalového turnaje „O pohár starosty města“ se uskutečnil v úterý 25. května 
2010 na Stadionu míru v Holešově. I přes nepřízeň počasí přijelo 5 týmů. Mezi nimi fotbalisté 
z SK HS Kroměříž, 1. FC Slovácko, FC Tescoma Zlín, SFK Elko Holešov a 1.FC Přerov. 
Mužstva hrála systémem každý s každým 2 x 20 minut. Vítězem turnaje se stal SK HS 
Kroměříž. Na druhém místě se umístil tým 1. FC Slovácko, třetí místo obsadil tým FC 
Tescoma Zlín, na čtvrtém místě skončili domácí SFK Elko Holešov a na pátém místě skončil 
1. FC Přerov. Nejlepším hráčem se stal David Venený ze Zlína, nejlepším střelcem Martin 
Chrenčík ze Slovácka, nejlepší brankář byl Jan Šiška z Kroměříže a nejlepším obráncem byl 
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vyhlášen domácí Daniel Matuška z Holešova. Všem zúčastněným týmům i jednotlivcům 
předal na závěr diplomy a poháry starosta města Holešova Zdeněk Janalík, poslanec Josef 
Smýkal a předseda oddílu Petr Labancz.  
 
Drásal 2010 - další rekord trati 
Satisfakcí za loňský smolný závod skončil sedmnáctý ročník Bikemaratonu Drásal České 
spořitelny pro Jana Jobánka. Zatímco před rokem mu uteklo jasné vítězství kvůli defektu 
v závěrečných kilometrech, v roce 2010 si nejvyšší metu nenechal nikým vzít.  
V rozhodující fázi závodu se na čele usadila trojice Ondřej Fojtík, Jan Hruška a právě 
Honza Jobánek. Ondra Fojtík měl za sebou tvrdý pád do lesa při jednom ze sjezdů a z trojice 
odpadl jako první. Dva zbývající bikeři dojeli až do zámecké zahrady, kde byl ve spurtu 
rychlejší Jobánek. Za zmínku jistě stojí, že oba posunuli traťový rekord o více než deset 
minut. O vítězi na krátkém Drásalovi se muselo rozhodnout až v závěrečném finiši. Smůlu v 
podobě defektu zadního kola si během dobře rozjetého závodu vybral jeden z hlavních 
favoritů Pavel Boudný, který jel v úniku s Hejdukem. Na prvním místě tak jel osamocený 
Stanislav Hejduk, kterého však nakonec dojel mladší z bratrů Fojtíků – Honza. Boj o 
vítězství se rázem zdramatizoval. V závěrečném spurtu nakonec Hejduk prvenství obhájil o 
pouhou desetinu sekundy. V obou závodech startovalo přes 1300 bikerů, další stovky cyklistů 
všech věkových kategorií absolvovaly tradiční doprovodné akce.   
 
Holešovský triatlon zaznamenal účastnický rekord 
V absolutním počtu účastníků vytvořil čtvrtý ročník holešovského triatlonového sprintu 
Holešovman rekord. V součtu závodníků v kategorii jednotlivců a štafet se v sobotu 7. srpna 
2010 od 10 hodin postavilo na startovní čáru 141 mužů a žen.  V individuálním závodu 
startovalo 84 závodníků, do cíle dorazilo 82 z nich. Mezi nimi všech šest startujících žen. 
V kategorii štafet absolvovalo závod všech 19 prezentovaných tříčlenných družstev, což byl 
oproti předcházejícímu ročníku velký nárůst. Na startující čekalo 500 metrů plavání, 26 
kilometrů na kole a 5 kilometrů běhu.  
Vydatný déšť, který předcházel závodu, zkomplikoval zejména cyklistickou část. 
Nejbahnitější pasáž na závodníky čekala v úseku mezi rozcestníky Pod Javorčím a Pod 
Lysinou. Na straně druhé si však na počasí pod mrakem s příjemnými teplotami lehce nad 
dvacítkou asi nikdo nemohl stěžovat. Nejspíše to byla právě rozblácená trať, kvůli které ti 
nejrychlejší absolvovali stejnou trať pomaleji než v loňském roce. Celkové prvenství obhájil 
Přemysl Žaludek ze Zlína v čase 1:38:16. Naopak první mezi ženami Martina Novotná z 
Brusného si oproti roku 2009 polepšila. Nejlepším účastníkem z Holešova se stal Martin 
Koplík, který skončil celkově třetí.   
Navzdory mírně opožděnému startu zvládli organizátoři celou akci velmi slušně. Atmosféru 
závodu podobně jako u Rohálovské desítky podtrhl hodnotným moderátorským výkonem 
Ondřej Němec. Ředitelem závodu byl René Polášek. Celkové pořadí: 1. Přemysl Žaludek 
(Cyklogat) 1:38:16 2. Filip Lišhák (Triklub FTVŠ Bratislava) 1:40:21 3. Martin Koplík 
(Vesani.cz) 1:41:33. 
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Dva mistrovské tituly pro holešovský minigolf 
Ve dnech 22.7.- 24. 7. 2010 se v Bystřici p.H. a v Holešově uskutečnilo Mistrovství České 
republiky v minigolfu. V rámci turnaje se bojovalo o mistrovské tituly jak ve všech věkových 
kategoriích, tak i v kategoriích absolutních. Dále proběhlo také finále dlouhodobých soutěží 
extraligy smíšených a juniorských družstev a finále družstev ženských, žákovských a 
seniorských. 
Holešovští minigolfisté byli zastoupeni dvěma družstvy. Juniorský tým v sestavě Olivia 
Prokopová, Radek Doležel ml., Tomáš Klimek a Jan Juroszek, byť stále ještě žákovského 
věku, dosáhl na bronzové medaile. Vše si však tento tým vynahradil ve finále družstev žáků, 
kdy přestože se po většinu turnaje pohyboval na druhém místě, dokázal ukořistit titul mistrů 
republiky. V jednotlivcích se opět nejvíce dařilo žákům. Olivia Prokopová (177) suverénně 
zvítězila v kategorii žákyň, a zajistila tak pro klub poslední z medailí a druhý mistrovský titul. 
V žácích se nejvíce dařilo Radku Doleželovi ml. (189), který zaostal pouhé 2 údery za 
medailí a obsadil 4. místo, Tomáš Klimek (194) obsadil 7 .místo, Jan Juroszek (215) 8. 
místo a Anh Tuan Nguyen Tat (221) 10.místo. V mužích se nejvíce dařilo Radku 
Doleželovi st. (182), který obsadil 20. místo, Robert Janáček (201) 33. místo a Radek 
Šťasta (211) 37. místo. 
 
Mistrovství ČR ve střelbě z velkorážní pušky 
Mistrovství České republiky ve střelbě z velkorážní pušky s puškohledem na mizivé cíle do 
300 metrů se uskutečnilo 28. 8. 2010 na střelnici VPŠ a SPŠ v Holešově - Dobroticích. Nad 
mistrovstvím převzal záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Celostátní akce 
se zúčastnilo 55 závodníků. Účastníci soutěžili ve dvou disciplínách, a to ve střelbě ze 
standardní a libovolné pušky. Závod byl rozdělen do tří částí. V první části se střílelo na 
vzdálenost 300 metrů na mezinárodní pistolový terč 50/20. Ve druhé části závodníci stříleli na 
tři vzdálenosti na speciální terč, tzv. oblouk. Tento terč se objevoval 3x na dobu 5-7 vteřin. 
Tato část se střílela na vzdálenost 300 metrů. Střílelo se na terč obdélník na výšku o rozměru 
35x100 cm, který se pohyboval rychlostí asi 3 metry za vteřinu, z leva doprava, jednou na 
ukázku a pak 5x.  
 
Výstava k desátému výročí ženské kopané  
V pátek 8. října 2010 byla v Drive Clubu Holešov v kině Svět za přítomnosti více než sedmi 
desítek hráček, rodičů, příznivců a hostí zahájena výstava nazvaná 10 let ženského fotbalu v 
Holešově. Tuto unikátní akci uspořádal po dlouhé a pečlivé přípravě výbor Dívčího 
fotbalového klubu Holešov a prezentoval tak své více než desetileté působení v oblasti 
kopané žen v Holešově, ve Zlínském kraji i v rámci celé České republiky. Pro všechny 
přítomné byla připravena hodinová filmová prezentace, která zachytila jak historii DFK 
Holešov, tak i bohatou škálu aktivit v kopané i mimo ni. Mezi hosty byli poslanec PSP ČR 
Josef Smýkal, který je v současné době hlavním patronem oddílu, dále Mgr. Rudolf Seifert, 
místostarosta města Holešov, Mgr. Alena Grygerová, bývalá ředitelka 3. ZŠ, maminka 
holešovského rodáka a reprezentanta ČR v kopané Zdeňka Grygery, který patří k 
významným sponzorům oddílu, dále ředitelka 3. ZŠ Holešov Mgr. Jitka Heryánová a také 
ing. Luděk Urban, člen Zastupitelstva Zlínského kraje. Všichni přítomní se zasmáli a 
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pobavili při přehlídce prezentací, v nichž se objevily hráčky od svých nejútlejších let až po 
dnešek.  
Závěr akce patřil slavnostnímu přestřižení pásky, kterým byla otevřena přehlídka 20 panelů 
fotografií, jež dokumentovaly jednotlivé úseky činnosti a historii klubu. V závěru akce 
proběhlo posezení s občerstvením, které bylo tradičně skvěle připraveno maminkami hráček. 
 
V Holešově se představili vzpěrači ze tří zemí 
16. ročník soutěže mezinárodní VC Holešova ve vzpírání proběhl 23. 10. 2010. V tělocvičně 
policejní školy se zvedaly činky celý den. V dopoledních hodinách soutěžilo 11 žáků do 14 let 
z Holešova, Boskovic, Pardubic a Nového Hrozenkova. Na pěkném 5. místě skončil domácí 
Josef Kolář.  Odpoledne soutěž pokračovala kategoriemi juniorů do 18 let, žen a mužů. 
Celkem se prezentovalo 26 závodníků a 4 závodnice z 12 klubů ČR, Slovenska a Maďarska. 
Mezi juniory se dařilo slovenským závodníkům z Trenčína. Velmi dobře si vedl domácí 
Ondřej Janča, který ve vyrovnaném boji se slovenskými reprezentanty sahal po bronzu, 
nakonec obsadil 5. místo.  V hlavní soutěži mužů svedli velký boj o putovní pohár a tradiční 
holešovskou cenu "sele na rožeň" český reprezentant Tomáš Matykiewicz a maďarský 
závodník Gábor Molnár. Nakonec se radoval havířovský Matykiewicz a za výkon 180 kg při 
105 kg tělesné váhy si odvezl zmiňované trofeje. Nejlepším holešovským závodníkem byl 
Radovan  Klabal na 6. místě, desátý skončil Petr Navrátil a účastník všech ročníků Daniel 
Kolář jako nejstarší závodník obsadil 11. místo.  
 
Mistrovství ČR mladých vzpěračů 
Ve sportovní hale holešovské policejní školy a za podpory Zlínského kraje a města Holešova 
proběhlo v sobotu 6. listopadu mistrovství ČR mladších žáků ve vzpírání. Dvanáctiletí a 
mladší závodníci soutěžili v trojskoku snožmo, hodu medicinbalem přes hlavu a v předvedení 
vzpěračské techniky trh a nadhoz. Zároveň bylo vyhodnoceno i finále ligy mladších žáků. Z 
holešovských závodníků uspěl Daniel Kolář, který zvítězil v kategorii do 45 kg. Společně s 
bratrem Janem a Ondrou Tchurzem se probojovali i do finále celostátní ligy, kde poměřili 
síly s nejlepšími kluby ČR. Po vyrovnaném boji zvítězil Chomutov před Chebem, holešovští 
závodníci vybojovali třetí místo, čímž potvrdili, že holešovští mladší žáci patří k nejlepším v 
ČR, vždyť v posledních třech letech přivezli vždy medaili ze soutěže družstev. 
Nejlepším závodníkem celé soutěže byl Petr Mareček z Boskovic, který překonal 2 české 
rekordy ve čtyřboji (trojskok, hod medicinbalem, trh a nadhoz). Soutěže se zúčastnili 
závodníci z 11. oddílu ČR (Cheb, Rotava, Chomutov Teplice, Boskovice, Nový Hrozenkov, 
Ludgeřovice, Třinec, VŠOZ Havířov, Baník Havířov a Holešov). Mezi chlapci soutěžila i tři 
děvčata, Laďka Pokorná z Havířova dokonce vyhrála kategorii do 32 kg. 
 
Pohár starosty města získala 3. Základní škola 
Poslední listopadový den se konala tradiční sportovní soutěž holešovských škol „O pohár 
starosty města Holešova“. Pořadatelskou pásku tentokrát ve svých rukou třímala 3. Základní 
škola a pro rok 2010 vybrala soutěže v plavání, florbalu chlapců a dívčí kopané. Do soutěží se 
zapojili mladí sportovci 1. Základní školy, 2. Základní školy, 3. Základní školy a Gymnázia 
Holešov.  V úterý dopoledne sportovalo na různých místech města téměř 300 mladších i 
starších chlapců a děvčat.  
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Celkové vítězství v ročníku a putovní pohár starosty města získala do svého držení 3. 
Základní škola, na druhém místě se umístili žáci 1. Základní školy, třetí místo obsadili 
studenti gymnázia a čtvrté místo nadějní sportovci 2. Základní školy.  
 
Mikulášský turnaj pro Michalku  
V sobotu 4. prosince 2010 se konal 3. ročník Mikulášského turnaje – mezinárodního turnaje v 
ženské kopané pod záštitou poslance PSP ČR Josefa Smýkala a Zdeňka Grygery, 
reprezentanta ČR v kopané. Hlavním mottem celé akce bylo získat prodejem výrobků členek 
DFK Holešov a jeho příznivců a děvčat z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, dále výtěžkem 
z tomboly a dobrovolným vstupným co nejvyšší finanční částku pro Michalku Macurovou z 
Holešova. Michalka bojovala již čtvrtým rokem s mnoha těžkými nemocemi a postiženími, 
její rodiče se pro ni snažili zajistit co nejkvalitnější rehabilitační pomůcky a na jednu z nich 
měl celý turnaj vytěžit potřebnou částku.  
V hale 1. ZŠ se i přes předcházející sněhovou kalamitu sešlo všech osm týmů z České 
republiky, Slovenska a Polska a ve dvou skupinách bojovaly o postup do dalších kol.  Poprvé 
v historii turnaje byly ke zhlédnutí dva vložené zápasy: nejdříve se utkalo družstvo osobností 
Holešovska s trenéry DFK Holešov a Diakovců. Dalším vloženým zápasem bylo exhibiční 
utkání žákyň domácího celku, kde se představilo 14 děvčat ve věku 7 – 14 let. 
Výsledky turnaje: 1. FC Union Nové Zámky 2. DFK Holešov A 3. TJ Termál Diakovce 
4. TJ Valašské Meziříčí 5. LKS Goczalkowice 6. FS Napajedla 7. DFK Holešov B 8. SK 
Břest. 
 
 
Sportovní kluby 
 
Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení 
Předsedou jednoty je Milan Hudec. 
Tvoří ji celkem 6 oddílů. K 31. 12. 2010 měla celkem 746 členů, z toho bylo dospělých 642 
(mužů 344, žen 298) a mládeže 104 (dorostenců 69, dorostenek 13, žáků 15 a žaček 7). Za rok 
2010 tedy celkových členů jen zcela nepatrně ubylo (1), přibylo 17 dorostenců a dorostenek, 
ale žáků a žaček 17 ubylo. 
1) Oddíl házené – předseda Libor Krejčí. Mistrovská utkání i tréninky probíhají ve 
sportovní hale u 1. Základní školy. K 31. 12. 2010 měl celkem 170 členů, z toho bylo 
dospělých 122 (mužů 121, žen 1) a mládeže 48 (dorostenců 44, dorostenek 1 a žáků 3). 
Celkové počty zcela stejné, nárůst 7 dorostenců a úbytek 7 žáků.  
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/10: 
Muži – 2. liga (5. místo z 12 účastníků) 
Mrzí již několikaletá 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. 
2) Oddíl stolního tenisu – předseda Libor Liška. Mistrovská utkání i tréninky probíhají v 
herně stolního tenisu u kina Svět. K 31. 12. 2010 měl celkem 53 členů, z toho bylo dospělých 
52 (mužů 45, žen 7) a mládeže 1 (dorostenců 1). Počty stejné jako loni. 



110 

Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/10: 
Muži "A" – Divize (nejvyšší krajská soutěž) - (11. místo z 12 účastníků - sestup) 
Muži "B" - Okresní přebor I. třídy (5. místo z 12 účastníků) 
V minulé sezoně se „A“ družstvo těsně udrželo jako nováček v krajské soutěži I. třídy, pro 
sezonu 2009/10 získalo převodem nejvyšší krajskou soutěž (divizi), ve které se mu nepodařilo 
udržet. Družstvo „C“ si sice v minulé sezoně vybojovalo postup z 1. místa do okresního 
přeboru I. třídy, ale pro nedostatek hráčů pro sezonu 2009/10 zaniklo. 
3) Oddíl odbíjené – mistrovská utkání i tréninky probíhají v tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2010 měl celkem 70 členů, z toho bylo dospělých 66 (mužů 3, žen 63) a mládeže 4 
(dorostenky 4). Počty stejné jako loni. 
Konečné výsledky družstev v sezóně 2009/10: 
Ženy „A“ – Krajský přebor (9. místo z 11 účastníků) 
Dlouhodobě podobné výsledky. 
4) Oddíl vzpírání 
K 31. 12. 2010 měl celkem 51 členů, z toho bylo dospělých 43 (mužů 37, žen 6) a mládeže 8 
(dorostenců 4, žáků 4). Počty stejné jako loni. 
5) Oddíl česká asociace sport pro všechny 
K 31. 12. 2010 měl celkem 262 členů, z toho bylo dospělých 256 (mužů 89, žen 167) a 
mládeže 6 (dorostenek 6). Počet o jednoho dospělého menší než loni. 
6) Oddíl plavání 
K 31. 12. 2010 měl celkem 59 členů, z toho bylo dospělých 28 (mužů 14, žen 14) a mládeže 
31 (dorostenců 15, dorostenek 2, žáků 8 a žaček 6). Celkový počet stejný, ale ubylo žáků na 
úkor dorostenců (6). 
 
Sportovní klub policie Holešov 
Předsedou SKP Holešov je JUDr. Vlastislav Pacík a skládá se z 9 oddílů. K 31. 12. 2010 
měl celkem 325 členů, z toho bylo dospělých 259 (mužů 198, žen 61) a mládeže 66 
(dorostenců 22, dorostenek 6, žáků 24 a žaček 14). Příjemný je absolutní nárůst o 11 členů, 
nárůst mládeže činil dokonce 12. U dospělých tedy 1 ubyl. 
1) Judo – předseda Ing. Ludvík Urban  
K 31. 12. 2010 měl celkem 31 členů, z toho bylo dospělých 6 (mužů 5, žen 1) a mládeže 25 
(dorostenců 4, dorostenek 4, žáků 13 a žačky 4).  
2) Lyžování – předseda Mgr. Pavel Kubíček 
K 31. 12. 2010 měl celkem 34 členů, z toho bylo dospělých 33 (mužů 26, ženy 7) a mládeže 1 
(dorostenec 1). Velký nárůst členů. Pod tento oddíl se řadí i badminton, florbal, horská 
cyklistika. 
3) Tenis – předseda Mgr. Lumír Hendrych 
K 31. 12. 2010 měl celkem 26 členů, z toho bylo dospělých 14 (mužů 14) a mládeže 12 (žáků 
4 a žačky 8).  
4) Volejbal – předseda Mgr. Antonín Nášel 
K 31. 12. 2010 měl celkem 39 členů, z toho bylo dospělých 35 (mužů 35) a mládeže 4 
(dorostenců 4). Velký úbytek členů. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/10: 
Muži "A" – II. liga 10. místo z 10 účastníků – sestup 
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Muži „B“ – krajský přebor 8. místo z 9 účastníků 
Junioři – Zlínský krajský přebor (2. z  5 účastníků)  
Mrzí sestup mužů po mnoha letech v II. lize. 
5) Vzpírání – předseda Mgr. Daniel Kolář 
K 31. 12. 2010 měl celkem 16 členů, z toho bylo dospělých 7 (mužů 6, žen 1) a mládeže 9 
(dorostenců 3, dorostenek 1, žáků 4 a žákyň 1). 
6) Rekreační sport – předseda Miroslav Odstrčil 
K 31. 12. 2010 měl celkem 93 členů, z toho bylo dospělých 88 (mužů 40, žen 48) a mládeže 5 
(dorostenců 2, dorostenek 0, žáků 2 a žákyň 1). Nárůst členů. Do oddílu patří turistika, 
aerobik, sálová kopaná. 
7) Střelectví – předseda Mgr. Karel Kratochvíl 
K 31. 12. 2010 měl celkem 26 členů, z toho bylo dospělých 26 (mužů 26). 
8) Nohejbal – předseda Mgr. Karel Pospíšilík 
K 31. 12. 2010 měl celkem 17 členů, z toho bylo dospělých 17 (mužů 17) a mládeže 0. 
Krajský přebor Zlínského kraje – muži, 2010 – 5. místo ze 6. 
9) Aikido – předseda Radek Spáčil 
K 31. 12. 2010 měl celkem 43 členů, z toho bylo dospělých 33 (mužů 29, žen 4) a mládeže 10 
(dorostenců 8, dorostenek 1 a žáků 1). Nárůst členů. 
Vedle těchto 9 stabilních oddílů jsou další čtyři zkušební – aerobik, sálová kopaná, 
badminton, florbal. U těchto oddílů se rozhodne podle jejich aktivity a zapojení o jejich 
osamostatnění nebo o jejich začlenění do rekreačního sportu. 
 
SFK ELKO Holešov, o. s. 
Předsedou je Ing. Petr Labancz. 
K 31. 12. 2010 měl celkem 323 členů, z toho bylo dospělých 287 (mužů 283, žen 4) a 
mládeže 36 (dorostenců 36, žáků 0). Celkový počet členů stejný, úbytek žáků. 
Mistrovská utkání i tréninky probíhají na fotbalových hřištích na Střelnici a ve Všetulích. 
Dále užívá areál Stadionu míru. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/2010 
Muži "A" - Krajský přebor (4. místo z 16 účastníků) 
Muži "B" – Krajská soutěž I. B třídy (8. místo ze 14 účastníků) 
 
Dívčí fotbalový klub Holešov (DFK Holešov) 
Předsedkyně klubu je Ing. Jana Doleželová. Trenérka Mgr. Svatava Ságnerová.  
K 31. 12. 2010 měl celkem 169 členů, z toho bylo dospělých 90 (mužů 12, žen 78) a mládeže 
79 (dorostenek 51, žáků 4 a žaček 24). Mírný nárůst celkového počtu členů o 7. Velký nárůst 
mládeže o 17, z toho dorost o 8 a žáci o 9. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/10: 
Ženy - Moravskoslezská liga žen (11. místo z 12 účastníků - sestup zpět do Moravskoslezské 
divize žen) 
Žačky - Okresní přebor mladších žáků (5. místo z 6 účastníků) 
Čtvrtou sezonu hrají žačky úspěšně okresní přebor mladších žáků. Zúčastňují se mnoha 
turnajů v celé republice i v zahraničí. Ženy po loňském sestupu do Moravskoslezské divize 
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žen, opět postoupily do druhé nejvyšší soutěže žen v České republice, a to moravskoslezské 
ligy žen. 
 
Fotbalový klub Holešovské holky 
Předsedou klubu je Jan Bukovjan. 
K 31. 12. 2010 měl celkem 42 členů, z toho bylo dospělých 34 (mužů 8, žen 26) a mládeže 8 
(dorostenek 8, žačky 0). Počty členů téměř zcela stejné, jen jedna žačka přešla do kategorie 
dorostenek.  
Konečné výsledky družstva v sezoně 2009/10: 
Ženy – Moravskoslezská liga žen (5. místo z 12 účastníků). 
 
Florbalový klub Holešov, o. s. (FBC Holešov) 
Předsedou klubu Petr Šíma (Fryšták). Mistrovská utkání a tréninky probíhají ve sportovní 
hale u 1. Základní školy a v tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2010 měl celkem 334 členů, z toho bylo dospělých 251 (mužů 191, žen 60) a 
mládeže 83 (dorostenců 50, dorostenek 1, žáků 30 a žačky 2). Celkový počet členů zůstal 
stejný. Nárůst dorostu o 18, a úbytek žactva o 18. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/10: 
3. liga mužů – (4. místo z 11 účastníků) 

Zlínská liga mužů „B“ – (3. místo ze 7 účastníků) 

2. liga juniorů – (2. místo z 9 účastníků) 

2. liga dorostenců – (5. místo z 8 účastníků) 

Zlínská liga starších žáků - 3. místo (z 7) 

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

Zlínská liga elévů – 4. místo (ze 4) 

Úspěchy této sezóny jsou rozšíření počtu družstev v dlouhodobých soutěžích z 5 na 7! Přibylo 
družstvo mužů „B“ a nejmladší hráli ve Zlínské lize elévů. Dalším úspěchem je družstvo 
juniorů, které hrálo již třetí rok ve 2. celostátní lize juniorů, a to dokonce ve špičce tabulky. 

 
MGC Holešov 
Prezident klubu Ing. Radek Doležel. Mistrovská utkání a tréninky probíhají na minigolfovém 
hřišti v Palackého ulici č. 1666 (areál bývalého letního kina). 
K 31. 12. 2010 měl celkem 80 členů, z toho bylo dospělých 62 (mužů 29, žen 33) a mládeže 
18 (dorostenců 7, dorostenek 1, žáků 10). Celkový počet členů stejný, ubyli dva žáci a přibyli 
dva dorostenci. 
 
Tenisový klub Holešov 
Předsedou klubu je PaedDr. Zdeněk Janalík.  
Mistrovská utkání a tréninky probíhají v tenisovém areálu na Střelnici.  K 31. 12. 2010 měl 
celkem 190 členů, z toho bylo dospělých 159 (mužů 109, žen 50) a mládeže 31 (dorostenců 
10, dorostenek 8, žáků 8 a žaček 5). Celkový počet členů se zvýšil o jednoho (dospělého). 
Přibyl dorost (3), ubylo žactvo (3). 
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Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2010: 
Dospělí: jihomoravská oblast IV. třída - 2. místo z 8 účastníků 
Dorost: jihomoravská oblast III. třída – 1. místo z 8 účastníků (postup) 
Starší žactvo: jihomoravská oblast III. třída - 6. místo z 8 účastníků 
Za úspěch lze považovat dvě mládežnická družstva, tedy stejně jako v roce 2009 a 2008. Dva 
roky předtím (2007 a 2006) družstvo dorostu totiž nehrálo.  
 
Šachový klub Holešov (Šachový oddíl při MKS Holešov) 
Předsedkyní Mgr. Irena Seifertová.  
Sportoviště: budova bývalé DUHY, Školní 1582, Mateřské centrum Srdíčko. K 31. 12. 2010 
měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 28 (mužů 28). Počty zcela stejné jako loni. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/10: 
Muži "A" - II. liga (5. místo z 12 účastníků)  
Muži "B" - Krajský přebor (7. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" – Regionální přebor (7. místo z 12 účastníků) 
Muži "D" – Regionální soutěž (8. místo z 11 účastníků) 
Výsledky velice podobné loňské sezoně. 
 
Sokol Holešov – šachový oddíl 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/10: 
Muži "A" – Regionální přebor (10. místo z 12 účastníků)  
Muži "B" – Regionální soutěž (4. místo z 11 účastníků) 
 
Úspěchem je rozšíření počtu družstev v dlouhodobých soutěžích na dvě. V několika 
uplynulých sezónách hrálo dlouhodobé soutěže pouze jedno družstvo. 
 
KST Holešov  (Klub stolního tenisu Holešov) 
Předsedou klubu je Zdeněk Matela. 
Mistrovské zápasy i tréninky probíhají v tělocvičně TYMY ve Všetulích.  K 31. 12. 2010 měl 
celkem 60 členů, z toho bylo dospělých 41 (mužů 33, žen 8) a mládeže 19 (dorostenců 11, 
dorostenek 5, žáků 2 a žaček 1). Celkový počet členů se zvýšil o jednoho dospělého. Dorostu 
přibylo 10, žactva ubylo 10. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/10: 
Muži „A“ – 3. liga (3. místo z 12 účastníků) 
Muži „B“ - Okresní přebor II. třídy (7. místo z 7 účastníků) 
Úspěchem této sezóny je již druhý rok působení „A“ družstva ve 3. lize.  
 
KST Količín (Klub stolního tenisu Količín) 
Jednatelkou klubu je Alena Švendová.  
Sportoviště: sál hostince U Tří lip v Količíně. 
K 31. 12. 2010 měl celkem 22 členů, z toho bylo dospělých 22 (mužů 20, žen 2). Mírný 
nárůst členů o 7. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2009/10: 
Muži - Okresní přebor I. třídy (9. místo z 12 účastníků). 
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Starosta, místostarostové Holešova a další hosté slavnostně otevřeli na konci září sociální 
byty v Bořenovské ulici. 
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X. Zdravotnictví a sociální oblast 
 
Centrum pro seniory (CpS), příspěvková organizace (Příční 1475) 
Ředitelka: Mgr. Ivana Bozděchová   
Centrum mělo v roce 2010 plně obsazenou kapacitu 178 lůžek a v tak zvané odlehčovací 
službě 4 lůžka. Pracovalo zde celkem 92 zaměstnanců. Kromě samotné péče se staraly o 
duševní svěžest klientů sociální pracovnice s celou řadou terapeutických programů. V březnu 
například uspořádaly pro klienty josefovskou oslavu, konaly se zde velikonoční, vánoční i 
další kulturní programy.  Věřící se pravidelně scházeli v kapli, kde se mohli podle potřeby 
modlit a kde také sloužil mše děkan holešovské farnosti.     
Vítězství v pétanque 
Ve čtvrtek 26. srpna se ovzduší v holešovském Centru pro seniory naplnilo sportovním 
nadšením. Vítězné družstvo z vyřazovacího kola v petanque se totiž připravovalo na I. ročník 
MORAVA CUPU 2010, který se konal v Domově pro seniory na Burešově ve Zlíně. 
Pořadatelem tohoto sportovního klání byl Zlínský kraj. Na tuto akci pořádanou pro celou 
Moravu hráči holešovského centra postoupili díky získání 2. místa v krajské soutěži – 3. 
ročníku Memoriálu Dr. Zdeňka Szpaka. Čtyřčlenné družstvo seniorů doprovázeli ředitelka 
zařízení, sociální pracovník a instruktorka sociální péče a umístilo se na 1. místě. Cenou byl 
vítězný pohár, koule pétanque a s sebou si senioři přivezli domů i trika s logem Zlínského 
kraje.  
Evropské dotace 
V Centru pro seniory nespoléhali při financování provozu pouze na platby klientů a 
zřizovatele, ale snažili se získat prostředky i z jiných zdrojů. Projekt financovaný z 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR byl v Centru zahájen 1. 6. 2010. Projekt nesl název 
"Systematickým vzděláváním pracovníků v sociálních službách k vyšší kvalitě služeb" a měl 
pokrýt část nákladů na tuto aktivitu, která čítala 1 315 492,79 Kč. Byl zaměřený na profesní 
vzdělávání cílové skupiny zaměstnanců - pracovníků v sociálních službách, a to na 29 
pracovníků přímé obslužné péče a 5 zaměstnanců, kteří měli na starost základní výchovnou 
nepedagogickou činnost.  Cílem projektu bylo zavedení a následná realizace systematického 
profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách v rozsahu požadovaném zákonem 
108/2006 Sb. o sociálních službách, a tím dosažení zvýšení kvality poskytované péče. 
Semináře byly zaměřeny na prohloubení a zvýšení znalostí a dovedností v oblasti standardů 
kvality sociálních služeb, komunikace a zjišťování potřeb klientů, metod sociální práce a péče 
o seniory a prevence syndromu vyhoření. Vzdělávání probíhalo ve skupinách po 11 -12 lidech 
přímo v Centru pro seniory ve vyčleněné školicí místnosti. Pro potřeby lektorů bylo v rámci 
projektu zakoupeno základní počítačové vybavení včetně dataprojektoru a plátna. Projekt byl 
naplánovaný na období od 1.6.2010 do 31.5.2012.  
Adventní koncert 
V neděli 12. prosince se v Centru pro seniory v Holešově konal adventní koncert 
Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru. Obě tato hudební 
tělesa umělecky vedl Mgr. Jan Kotas. Na programu se podíleli manželé Alena a Ivo 
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Kurečkovi. Čestným hostem koncertu byl Msgre. Josef Hrdlička, pomocný biskup 
olomoucký. Zúčastnili se i představitelé města Holešova, děkan farnosti a další hosté.  
 
Charita Holešov 
Ředitel: Mgr. Milan Jelínek 
Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka se v roce 2010 konala v sobotu 9. ledna. Již v pátek 8.1. však mohli občané 
v ulicích Holešova spatřit Otce děkana P. Františka Cincialu, ředitele Charity Holešov Mgr. 
Milana Jelínka a zaměstnance Charity pana Františka Pirkla, kteří tvořili speciální 
tříkrálovou skupinku. Tito „tři králové“ objížděli na bryčce tažené koňmi místní úřady a také 
firmy. Díky ochotě a štědrosti jejich zaměstnanců vykoledovali celkem 34 576 Kč. 
Dalšího dne, v sobotu 9.1., se konala samotná sbírka. I když byly ulice plné čerstvě napadlého 
sněhu a nepříjemného náledí, neodradilo to nadšené koledníky ani vedoucí skupinek od toho, 
aby se dostavili ke sv. Martinovi. Tam je čekaly milé dobrovolnice, které jim pomohly 
převléci se do tříkrálového kostýmu a nabídly jim pohoštění na posilnění. Poté se všichni 
účastníci sbírky přemístili v průvodu do kostela, kde jim Otec děkan P. Cinciala dal 
požehnání a posvětil jejich křídy. Vzápětí se všichni koledníci spolu s vedoucími skupinek 
rozběhli do víru koledování ulicemi Holešova, aby mohli svým zpěvem a úsměvem požádat o 
příspěvek do kasičky. Během několika hodin se postupně všichni vraceli v pořádku zpět ke 
sv. Martinovi, aby odevzdali ke spočítání kasičky a promrzlí se šli občerstvit čajem a teplým 
jídlem. Při Tříkrálové sbírce roku 2010 bylo vybráno celkem 434 044 Kč. 
Další sbírky Charity 
V únoru roku 2010 proběhla pod záštitou Charity Holešov sbírka na pomoc obětem 
zemětřesení na Haiti. Občané přispívali do pokladniček umístěných v Holešově v budově 
Charity, dále pak na Městském úřadě v Masarykově ulici a také do pokladničky v místním 
centru pro seniory. Z okolních obcí se do sbírky zapojily obce: Bořenovice, Jankovice, 
Ludslavice, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice a Zahnašovice. Celkem bylo 
vybráno 13 294 Kč.  
Ve dnech 22. 3. až 26. 3. 2010 uspořádala Charita Holešov v prostorách domu U sv. Martina 
humanitární sbírku - od spodního prádla po kabáty a bundy, boty, knihy, hračky, peřiny, 
povlečení, záclony a podobné věci, které zaplnily celkem 192 banánových krabic, 32 velkých 
krabic, 83 pytlů, 26 pytlů s hračkami a 4 kufry. Dárci rovněž přispěli finanční částkou na 
úhradu nákladů spojených s dopravou věcí do Diakonie Broumov. 
Charita ČR vyhlásila v důsledku srpnových povodní 2010 sbírku na pomoc lidem, které toto 
neštěstí postihlo. Charita Holešov se též zapojila a oslovila občany Holešova. Těm osud lidí 
postižených povodněmi nebyl lhostejný a přispěli celkovou částkou 17 064 Kč. 
Nová služba Charity 
Charita Holešov začala od 1. 7. 2010 poskytovat novou službu sociální prevence - Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi). Služba byla poskytována 
rodinám s dětmi do 18 let věku na území města Holešova, případně okolních obcí 
Mikroregionu Holešovsko, které byly ohroženy sociálním vyloučením nebo se ocitly v 
nepříznivé sociální situaci. Kvalifikovaní pracovníci rodinám poskytovali základní i odborné 
sociální poradenství v oblasti výchovy dětí, péče o dítě, náplně volného času dětí, doprovod 
při jednání na úřadech a institucích, finančního hospodaření rodiny či zprostředkování 
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kontaktu na další služby. Služba byla poskytována bezplatně v domácím prostředí rodiny, 
vždy po předchozí domluvě s pracovníky v době od 7:00 do 15:30. Tento projekt byl 
spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 
 
Pomoc rodinám s dětmi 
V březnu 2010 vznikla v Holešově nová sociálně aktivizační služba - Terénní asistenční 
služba Holešov pod záštitou Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín. Tato 
sociální služba sloužila rodinám s nezletilými dětmi, které se nacházely v tíživé životní 
situaci. Do těchto rodin docházely dvě terénní sociální pracovnice. Posláním služby byla 
podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci, a vytvořit tak bezpečné 
prostředí pro zdárný vývoj dětí. Terénní asistenční služba působila v Holešově a přilehlých 
obcích. Terénní pracovnice se zaměřovaly zejména na pomoc při prevenci sociálně 
patologických jevů, pomoc při výchově a organizaci volnočasových aktivit dětí, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i obstarávání osobních záležitostí. Zároveň terénní 
asistenční služba zprostředkovávala svým klientům bezplatnou právní pomoc i dobrovolné 
dárcovství. V roce 2010 pracovala Terénní asistenční služba Holešov s téměř třiceti rodinami. 
 
 
Školní ulice  
Sociálně slabší nájemníci městských bytů ze Školní ulice, ale i z jiných lokalit Holešova se na 
konci září 2010 přestěhovali do nových bytových jednotek kontejnerového typu v Bořenovské 
ulici. Do 15 sociálních bytů se přestěhovalo zhruba přes padesát sociálně slabých obyvatel 
města - Romů i bílých. Většinoví obyvatelé města byli na jedné straně rádi, že byl vyřešen 
problém ve Školní ulici, kudy se mnozí občané báli procházet. Na straně druhé však 
kritizovali radnici za to, že pomáhá lidem, kteří ve velké většině nepracovali a dlužili městu 
za nájem. Naopak z opačné strany kritizovali město Holešov pracovníci občanských iniciativ, 
podle nichž bylo vytvořeno ghetto za hranicemi obce. Nelíbilo se jim rovněž to, že nájemníci 
byli nastěhováni do bytů kontejnerového typu. Zdevastované domy ve Školní ulici byly 
v průběhu podzimu 2010 srovnány se zemí.  
 
Terénní program Samaritán  
V Holešově začala na přelomu roku 2009 a 2010 fungovat nová sociální služba Terénní 
program Samaritán, kterou provozovala Charita sv. Anežky Otrokovice a kterou v Holešově 
zajišťovali dva terénní sociální pracovníci. Jednalo se o sociální službu určenou všem 
osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci – osobám bez přístřeší a využívající 
provizorní bydlení, osobám dlouhodobě žijícím na hranici životního minima a v neposlední 
řadě osobám ze sociálně vyloučených komunit.  Mezi činnosti, které tato služba nabízela, 
patřilo základní sociální poradenství o dalších sociálních službách, úřadech a institucích, na 
které se mohou klienti ve své tíživé životní situaci obrátit. Dále je to dluhové a sociální 
poradenství, pomoc při řešení bytových otázek, pomoc při jednání s úřady, při registraci na 
úřadu práce, hledání zaměstnání a jiné služby. Služba byla realizována za podpory 
Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.  
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Dárci krve 
Rada města Holešova schválila udělení Pamětního listu v deskách Romanu Marečkovi z 
Holešova u příležitosti jeho padesátého bezpříspěvkového daru krve. Představitelé města mu 
ocenění předali ve středu 11. srpna. Rada města udělila Pamětní list v deskách Zitě 
Marečkové z Holešova u příležitosti jejího padesátého bezpříspěvkového daru krve. Ocenění 
a věcný dar předali dárkyni představitelé města ve čtvrtek 9. prosince.  
 
Sociální pomoc gymnázia 
I v roce 2010 se žáci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov účastnili mnoha sbírek a 
charitativních akcí. Tradičními byly po několik let např. Srdíčkový den, Červená stužka, 
Květinkový den či Adopce na dálku, kdy byl výtěžek jednotlivých akcí věnován na konkrétní 
projekty s danou cílovou skupinou - ať už to byly nemocné a handicapované děti, boj proti 
AIDS, propagace zdravého životního stylu a prevence nádorových onemocnění, či na podporu 
dětí v rozvojových zemích při jejich studiu ve škole. 
Novinkou byla sbírka starého šatstva a obuvi pro potřebné lidi, která proběhla na gymnáziu 
od 1. do 3. listopadu 2010, a vybrané věci byly ve spolupráci s Diakonií Broumov 
distribuovány v rámci celé republiky podle aktuálních potřeb. Další předvánoční akcí 
gymnazistů byla jejich spolupráce při sbírce víček od plastových lahví, která byla 
organizována na mnoha holešovských školách a zařízeních ve prospěch tříleté Michalky 
Macurové jako příspěvek pro dofinancování zakoupení rehabilitačního přístroje Motoped. 
 
Pomoc Michalce 
Během druhého adventního víkendu proběhly dvě akce, jejichž výtěžek byl věnován tříleté 
těžce postižené Michalce Macurové. V sobotu 4. 12. 2010 se uskutečnil mezinárodní ženský 
fotbalový turnaj, který uspořádal DFK Holešov pod taktovkou Mgr. Svatavy Ságnerové. 
Výtěžek z prodeje drobných předmětů a dobrovolného vstupného činil 7 600 Kč. V neděli 
odpoledne se v R-Clubu ve Všetulích konala Mikulášská diskotéka. Během této akce bylo 
vybráno 4 300 Kč. Na začátku listopadu vyhlásili rodiče Michalky pod záštitou starosty města 
Zdeňka Janalíka finanční sbírku pro Michalku na pořízení rehabilitačního přístroje 
MOTOped. Do 10. 12. 2010 rodiče obdrželi 20 732 Kč. Po přičtení výtěžku z charitativních 
akcí činí celková finanční suma 32 632 Kč. Na Motoped chybělo 25 619 Kč, takže bylo 
vybráno o 7 013 Kč více. Tyto peníze rodiče využili na pořízení speciálního kočárku. 
 
Martin dostal schodolez 
Nový tak zvaný schodolez dostal těsně před Vánocemi roku 2010 malý Vojta Kubiš, žák 3. 
Základní školy v Holešově, který je upoután na invalidní vozík. Díky novému přístroji se 
může za pomoci asistentky pohybovat i po schodech. Dva dny před Vánocemi Vojtíškovi 
pomůcku předali představitelé školy a další hosté. 
Když Vojta nastoupil do školy, rozhodlo se vedení zapůjčit podobné zařízení ze školy 
v Přílepích. Postupně však ředitelka školy Jitka Heryánová začala hledat způsob, jak sehnat 
peníze na vlastní pomůcku.  S projektem výrazně pomohla Mgr. Barbora Skoupilová z 
Centra pro inkluzivní vzdělávání v Olomouci. Velké poděkování patřilo také nadacím Charta 
77 – konto Bariéry, Pomozte dětem, nadace Komerční banky Jistota a Děti – kultura – sport. 
V předvánočním čase se přišli na předání schodolezu podívat představitelé města Holešova, 
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zástupci sdělovacích prostředků a další hosté. Malý kulturní program obstarali Vojtovi 
spolužáci. Přítomni byli i rodiče malého školáka. „Jsme velmi rádi, že se ve škole podařilo 
schodolez pořídit. Teď nás asi nejvíce trápí to, že neexistuje bezbariérový přístup do 
holešovského Sportcentra. To by našemu synovi hodně pomohlo,“ uvedl Vojtův otec Martin 
Kubiš.    
 
Setkání s bývalými pracovníky 
Vedení Nestlé Česko s.r.o. Holešov spolu se závodní odborovou organizací uspořádalo 
pravidelné setkání někdejších pracovníků 12. 10. 2010 ve velkém sále holešovského zámku. 
Sešlo se tam zhruba 300 bývalých pracovníků. Přivítali je předseda odborové organizace 
Oldřich Tureček a vedoucí personálního oddělení Ilona Šimečková. Ta přítomné 
informovala o výrobě, prodeji a novinkách v závodě. Následně byli oceněni jubilanti, 
přítomní dostali sladké dárky ze Sfinxu a poté následovala volná zábava.    
 
Nezaměstnanost v roce 2010 
V průběhu roku 2010 prudce ubylo volných pracovních míst. Zatímco v lednu evidoval úřad 
práce 75 neobsazených míst, v červnu už jen 36 a v prosinci pouze 10 volných pracovních 
míst. Nezaměstnanost v lednu činila 11,5 procenta, což představovalo 719 uchazečů, v červnu 
klesla na 9,3 procenta (581 uchazečů) a v prosinci činila 9,6 procenta (602 uchazečů). 
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Nejstarší občanka Holešova Marie Mičková oslavila v listopadu 2010 sto let. 
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XI. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A STATISTIKA 

 
 
 
Statistické údaje v roce 2010 
 
V roce 2010 se v Holešově narodilo 112 dětí. V témže roce zemřelo 133 občanů města.  Nově 
se v Holešově přihlásilo k trvalému pobytu 192 občanů. K 31. prosinci 2010 žilo v Holešově 
11 906 obyvatel. 
 
Nejstarší občanka oslavila sté narozeniny 
Pohnuté dějiny dvacátého století zásadním způsobem ovlivňovaly život nejstarší občanky 
Holešova Marie Mičkové. V neděli 21. listopadu oslavila tato rodilá Vídeňanka obklopena 
širokým kruhem rodiny a přátel sté narozeniny.   
Celý život provázelo Marii Mičkovou řemeslo dámské krejčové. Její otec přišel do hlavního 
města rakousko-uherské monarchie pracovat jako velmi schopný krejčí. „Můj tatínek byl 
z Čáslavi, vyučil se krejčím u svého strýce, který ho poslal do Vídně. A tatínek už pak 
z Vídně neodešel. Vyrůstala zde i moje maminka. Byla ze třinácti dětí a do Vídně ji rodiče 
přivezli z rodného Nymburka čtrnáct dnů po narození.“ V pokojíku svého domku v 
Komenského ulici vzpomínala na svůj dlouhý a bohatý život žena, které by její věk nikdo 
nehádal ani náhodou.  Myšlenky této vitální staré paní byly jasné a utříbené, její formulace 
logické a zřetelné.  
Tragickou kulisu dětství české Vídeňanky tvořila první světová válka. Otec bojoval na frontě, 
a tak se rodina, matka a její dvě dcery, podobně jako tisíce ostatních, protloukala životem, jak 
se dalo. Marie začala navštěvovat českou školu a vlastenectví rodiny se ještě více prohloubilo 
po vzniku samostatného Československa. Kromě jiného chodila cvičit do Orla, kde poznala 
svého muže Aloise Mičku. Pocházel z Rajnochovic a ve městě na Dunaji měl truhlářskou 
dílnu.  V roce 1932 se jim narodila první dcera Marie - řada Holešovanů jistě zná někdejší 
dlouholetou vedoucí školní jídelny Marii Mrázkovou.   
Mladá Maruška nastoupila do první třídy nové české školy ve 12. vídeňském okrese v září 
1938. To už však v Rakousku vládl Adolf Hitler. Na mnichovské konferenci spojenecké 
mocnosti zradily Československo a vláda vyhlásila 23. září mobilizaci. Vlastenecká rodina 
Mičků nečekala ani jediný den.  „Můj manžel byl velký národovec a navíc absolvoval 
vojenskou službu v Československu. Ještě téže noci, kdy byla vyhlášená mobilizace, jsme se 
vydali na cestu. S malou dcerkou a pouze dvěma kufry,“ vzpomíná paní Mičková na chvíle, 
kdy opouštěli Rakousko. Normálně by trvala cesta z Vídně do Holešova několik hodin. 
Mičkovi však cestovali týden. Hranice Československa byla neprodyšně uzavřena a tak 
museli oklikou přes bývalou Jugoslávii, Bulharsko, Rumunsko a Podkarpatskou Rus.  
Po příjezdu na Moravu se ubytovali u manželových příbuzných v Podhradní Lhotě. Majetek 
ve Vídni jim propadl ve prospěch Říše, a tak začali hledat nový domov. „První zimu jsme 
strávili u příbuzných v Rajnochovicích. Manžel se pak chtěl přestěhovat do Zlína, ale mně se 
ty Baťovy domky nelíbily. Byly všechny stejné a já jsem jim říkala škatulky,“ prozradila 
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Marie Mičková.  Nakonec se usadili v Holešově. Na jaře 1939 koupili od spořitelny v dražbě 
novostavbu a paní Mičková v ní bydlí dodnes se svou mladší dcerou Jiřinou Matochovou.    
Alois Mička nastoupil do nábytkářského podniku Iris a jeho žena se začala naplno věnovat 
svému koníčku a profesi v jednom. Zařídila si krejčovskou dílnu a od té doby se dlouhá léta 
podílela na tvorbě šatníků stovek holešovských žen. „Vyučila jsem se u mého tatínka, takže 
jsem měla dobrou školu. Navíc mě tato profese hodně bavila. Brzy jsem si získala mnoho 
zákazníků a postupně přijala další zaměstnance,“ popisuje počátky své živnosti v Holešově. 
V roce 1943 se jí narodila druhá dcera. 
Dům, ve kterém měla paní Mičková dílnu, poničil na konci války nálet. Od města dostala 
náhradní prostory a zhruba po roce si zařídila nový salon u Kubínů, ve dvoře vedle dnešní 
restaurace Retro. Podnikání paní Mičkové se po válce úspěšně rozvíjelo až do chvíle, kdy 
opět zasáhly do jejího života dějiny.  V roce 1952 stát prosperující dílnu znárodnil. „Nejprve 
jsem musela propustit všechny zaměstnance a nechali mi pouze učnici v posledním ročníku. 
Do mojí dílny se nastěhovalo družstvo Styl z Bystřice pod Hostýnem.“ Za svoji živnost 
dostala 2000 korun.     
K naplnění další ze stinných stránek historie dvacátého století došlo v životě paní Mičkové 
v roce 1958. Společně se svým manželem, zetěm i starší dcerou byli odsouzeni za špionáž 
k dlouholetým trestům. Hlavní roli v tomto případu hrál provokatér a agent Stb Karel 
Sochatzi.  Po roce 1989 byli všichni odsouzení členové rodiny rehabilitováni.  Podrobně jsme 
o tomto případu psali v Holešovsku č. 10/2007 v článku nazvaném „Odtajněné svazky StB 
uvedly holešovské fámy na pravou míru.“  
Z vyměřených deseti let žaláře nakonec strávila Marie Mičková ve vězení 28 měsíců. 
Společně s ostatními ji propustili na základě amnestie prezidenta republiky. V pardubické 
věznici pobývala kromě jiného s poslední holešovskou hraběnkou Barborou Wrbnovou. Alois 
Mička se vrátil z věznice v Leopoldově s podlomeným zdravím a v roce 1965 zemřel.  
Pobyt ve vězení neušetřil ani zdraví paní Mičkové.  Po návratu nastoupila zpět do družstva 
Styl, ale kvůli zdravotním problémům jí rok dovolili, aby šila doma.  Svoji profesi neopustila 
ani po odchodu do důchodu a dále byla její hlavní životní náplní. „Díky mamince jsem si 
oblečení vlastně vůbec nemusela kupovat. A věci nám šije ještě dnes, i když zrak jí už tolik 
neslouží, “ podotkla její dcera Jiřina Matochová.  
I když měla Marie Mičková od svatby české občanství, jezdila do Vídně pravidelně i před 
rokem 1989. Zejména po své mamince tam má spoustu příbuzných a taky přátel. „Naposledy 
tam strávila několik dnů před dvěma lety. Navštívila všechna místa, která znala z mládí, a 
loučila se s nimi,“ prozradila. Právě na předválečná léta prožitá ve Vídni totiž vzpomíná 
stoletá Marie Mičková nejraději.    
A na závěr nesmí chybět obligátní otázka pokládaná při těchto příležitostech. Jakže jste to, 
paní Mičková dělala, že vám zdravíčko slouží ještě v tak požehnaném věku? Nečekejte však 
žádnou z klasických odpovědí, z níž by měli radost zejména odborníci na životosprávu. „Celý 
život jsem málo spala. Mnohdy v průměru tak tři hodiny denně. Po nocích jsem šila, vařila a 
často nespala vůbec. Po smrti svého manžela v roce 1965 jsem také začala kouřit. Přestala 
jsem až v devadesáti, protože jsem dostala infarkt. Pila jsem hodně kafe, ale ne alkohol. A 
jedla jsem prakticky všechno, “ prozradila nejstarší občanka Holešova.   
 
Diamantová svatba 
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Diamantovou svatbu oslavili v sobotu 20. listopadu manželé Břeňovi z Holešova. Slavnostní 
akt se uskutečnil v přítomnosti jejich dětí, vnuků a dalších členů rodiny v zámecké sala 
terreně.  Za městský úřad popřáli manželům Břeňovým u příležitosti dosažení šedesáti let 
jejich společného života hodně zdraví a spokojenosti starosta Holešova Zdeněk Janalík a 
matrikářka Jarmila Medková. 
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XII. Zajímavosti 
 
Projekt Zdravá chodidla 
Zdravá chodidla - naše budoucnost  - tak se jmenoval ojedinělý projekt, který byl vyhodnocen 
24. března 2010 v 1. Základní škole Holešov. Jeho autorem byli Josef Hanák – vynálezce a 
výrobce speciální biomechanické stélky do bot, na kterou vlastnil patent, a holešovská 
podnikatelka Zdeňka Machalová. Prvního září 2009 obdrželi žáci jedné z prvních tříd 1. 
Základní školy tyto speciální boty a průběžně byli sledováni na ortopedickém oddělení 
kroměřížské nemocnice primářem Hrabcem. Z těchto 20 dětí mělo v září 18 více či méně 
vadná chodidla (jeden žák měl chodidla v pořádku, jeden na vyšetření nechodil). Šest žáků 
bylo dokonce v péči ortopeda již před nástupem do školy. Po půlročním nošení 
biomechanických stélek se u deseti dětí chodidla spravila natolik, že nebylo potřeba 
ortopedické kontroly. Také psycholožka Mgr. Jana Bláhová, která děti sledovala ze své 
profese, potvrdila pokroky ve vnímání, komunikaci, pozornosti. Nejvíce učitele potěšily 
výsledky ve čtení a porozumění neznámému textu. 
 
Pád motorového rogala 
K havárii motorového rogala došlo v pátek 3. září krátce po devatenácté hodině v lesním 
porostu poblíž fotbalového hřiště u obce Tučapy. Paraglidista havaroval do vzrostlých stromů 
mezi obcí Tučapy a Prusinovice. Při havárii se křídlo zachytilo na stromě a motorová sedačka 
s pilotem dopadla na zem. Na místo přijela hlídka obvodního oddělení Holešov, výjezdová 
skupina územního odboru Kroměříž, kriminalistický technik, rychlá záchranná služba, hasiči 
z Holešova, Bystřice pod Hostýnem a ze Zlína a také inspektor leteckého provozu. Na místo 
havárie přijeli také dva pilotovi kamarádi, kteří potvrdili, že se jedná o zkušeného pilota a 
instruktora paraglidingu. Sami také pomohli stále běžící stroj vypnout a odpojit baterii stroje. 
Pilot údajně startoval odpoledne z Kroměříže.  Osmatřicetiletý zraněný muž byl převezen do 
nemocnice v Kroměříži a později do zlínské nemocnice. Při pádu utrpěl těžká zranění. 
Policisté u něj provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem.  
 
Kolejiště oslavilo dvacet let 
Holešovské modelové kolejiště oslavilo v roce 2010 čtvrt století od svého založení. Modeláři 
začínali ještě pod hlavičkou Domu pionýrů a mládeže s dočasně zapůjčeným kolejištěm. 
Začátkem roku 1990 se tito nadšenci rozhodli začít se stavbou nového modelového kolejiště 
ještě v Pivovarské ulici. Asi po roce se přestěhovali do nových prostor Střediska volného času 
DUHA ve Školní ulici, kde se kolejiště muselo přizpůsobit jiným rozměrům místnosti, která 
byla k dispozici. Pod rukama členů kroužku Železničního modeláře pomalu vyrůstalo 
modelové kolejiště, které po téměř dvaceti letech patřilo svou rozlohou k největším kolejištím 
svého druhu na Moravě a stále se rozrůstalo. V průběhu let se na jeho výstavbě podílelo 
několik generací dětí. Po sloučení středisek volného času DUHA a TYMY kroužek stále 
působil v původních prostorách bývalého SVČ DUHA ve Školní ulici. 
 
Násilníka z Novosad zadržela zásahová jednotka  
Několik dnů děsil ženy a dívky na střední Moravě neznámý muž, který v první polovině roku 
2010 znásilňoval a nutil své oběti k nejrůznějším sexuálním praktikám. Při páchání násilí se 
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pohyboval v různých městech a nevyhnul se přitom ani Holešovu, kde zaútočil ve středu 16. 
června kolem 17. hodiny. Neznámý muž vešel po páté hodině odpolední společně s nezletilou 
dívkou do chodby panelového domu v Holešově v ulici Novosady. Když byli uvnitř, přitlačil 
ji ke stěně a vytáhl nůž, pod pohrůžkou jeho použití ji nutil k různým sexuálním praktikám. 
Jeho jednání přerušil příchod další osoby. Pachatel z domu následně odešel. 
Policejní jednotka násilníka zadržela v pondělí 21. června dopoledne ve Frýdku-Místku. 
Jednalo se o muže z Hodonína, který ale přechodně žil a pracoval ve Frýdku-Místku. Muž se 
policistům přiznal ke všem pěti znásilněním, která měl spáchat ve Valašském Meziříčí, 
Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem a také v Kopřivnici, kde jeho obětí byla 
jedenáctiletá dívka.  
 
Krádež zámeckých stromů 
Pět mladých stromků z padesáti kusů vysazených na podzim 2010 v zámeckých sadech někdo 
krátce na to ukradl. Vysazené stromky byly naroubovány na zakázku ze stromů, které v 
zámeckých sadech rostou nebo rostly. Některé už byly odstraněny vzhledem k jejich 
havarijnímu stavu. Zámecké sady jsou svou rozlohou a dobou založení unikátní. Jedná se o 
jedinečnou sbírku krajových odrůd ovoce v našem regionu. Hodnota ukradených stromků v 
penězích nebyla vysoká, jeden stromek vyšel asi na 150 Kč, ale hodnota kulturní a sbírková 
tuto částku mnohonásobně převyšovala.  
 
Tragická nehoda v Dobroticích 
Tragicky skončila dopravní nehoda v pondělí 29. listopadu ve večerních hodinách 
v Dobroticích. Šestatřicetiletý řidič motorového vozidla značky Škoda Octavia jel ve směru 
od obce Jankovice na Holešov. Nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a na 
zledovatělé cestě dostal smyk. Auto se v tu chvíli stalo neovladatelným. Narazilo do 
betonového obrubníku, od kterého se odrazilo a následně roztočilo. Poté pokračovalo přes 
travnatou plochu až na chodník, kde srazilo pětasedmdesátiletou ženu, která právě před 
domem odklízela sníh. Starší paní utrpěla smrtelná zranění.  
 
Pachatel poškodil fresky za čtyřicet tisíc 
Ve čtvrtek 18. listopadu v ranních hodinách oznámil zástupce majitele objektu 
římskokatolické farnosti holešovským policistům, že někdo vnikl do kaple sv. Kříže 
ve Smetanových sadech v Holešově a poškodil fresky. Ke vloupání do kaple nejspíše došlo 
v minulých měsících opakovaně. Poslední vniknutí do kaple bylo zvláště brutální. Pachatel 
vyrazil u hlavních dveří ocelový závěs z pískovcového portálu. Uvnitř kaple došlo navíc 
k poničení uren, v nichž byla uložena posvátná zem z bojišť a věznic, v nichž zahynuli občané 
z Holešova v průběhu první a druhé světové války. Vandal na jednu z fresek napsal černou 
barvou nápis o délce 90 centimetrů a na druhou nakreslil zelený obrazec o rozměru 20 x 20 
centimetrů. Poškozením fresek způsobil pachatel farnosti škodu čtyřicet tisíc korun, 
poškozením dveří pak tisíc korun. Za trestný čin poškození cizí věci pachateli hrozil až rok 
vězení.  
 
Mladík havaroval na čtyřkolce  
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K těžkému zranění mladého řidiče motorové čtyřkolky došlo v neděli 28. listopadu krátce 
před polednem v Holešově. K nehodě čtyřkolky došlo v těžko přístupném terénu, a tak museli 
zasahovat profesionální i dobrovolní hasiči z Holešova. Jediné vozidlo, které se nakonec k 
místu nehody doslova vyšplhalo, bylo vozidlo dobrovolných hasičů. Vzhledem ke zranění 
mladíka si záchranná služba nechala povolat vrtulník, který zraněného transportoval do 
nemocnice.   
 
Volavka bílá na březích Rusavy 
Pozorný člověk může spatřit při procházkách kolem říčky Rusavy na okraji našeho města 
několik vzácných obyvatel ptačí říše - barevný skvost ledňáčka-rybaříka, lovícího rybky 
střemhlavým skokem z keře na hladinu, hnědočerného skorce s bílou náprsenkou, který se pro 
potravu potápí až na dno, čápa černého, přilétajícího pro potravu z podhostýnských lesů, kde 
hnízdí, volavku popelavou, neváhající vykonávat každodenní pouť od záhlinických rybníků, a 
samozřejmě dlouholetého nositele jara, čápa bílého z pivovarského komína. 
Letos k nim přibyla, jak se domnívám, rarita, kterou jsem předtím do letošního dubna nikdy v 
korytě nespatřil - volavka bílá. Je stejné velikosti jako volavka šedá (i jako čáp) - liší se však 
nejen zbarvením (je celá bílá), ale také chybějící chocholkou na temeni hlavy. Autoři 
publikace Příroda v České republice uvádějí: „Volavka bílá má nejbližší hnízdiště na 
Neziderském a B1atenském jezeru. U nás úspěšně vyhnízdila pouze jednou - v roce 1949 v 
jižních Čechách. Lze ji pozorovat daleko od hnízdišť od srpna do října v době předodletových 
potulek." Z toho vyplývá, že letošní jarní výskyt volavky bílé v Holešově je opravdu vzácný 
jev.  
Tento elegantní pták, při chůzi i v letu, brouzdá vytrvale rozvážně vodou a hledá vhodnou 
potravu. Přijdete-li k němu blíže, pomalu se vznese a opodál přistane ve vodě, jdete kolem 
vody dál a situace se opakuje. Tak jsem měl tohoto neobvyklého a krásného společníka před 
sebou nedávno při cestě od hřiště na Střelnici až k našemu domku na Nábřeží. Přeji 
čtenářům, aby se jim přihodil podobný zajímavý zážitek. 
Jiří Valenta, autor je malíř a bývalý učitel 
(Psáno v roce  2010 pro Holešovsko) 
 
 
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 
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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 domu na náměstí  F. X. Richtera v Holešově.  Závěr dlouhodobé zajímavé 
práce kroměřížských kriminalistů je následující. „Po provedených expertizách 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. 
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 
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pak pobývalo zámecké služebnictvo. Od roku 1910 byl objekt ve vlastnictví Rudolfa hraběte z 
Wrbna 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 kteréhokoliv 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 milionu korun. Nový majitel hodlal přestavět 
silně zchátralou budovu a vytvořit zde nové byty.  
 
Štáb české televize pátral po stopách Josefa Drásala 
Štábu 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 
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 - 
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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 úterý 2. února zemřel  dlouholetý  předseda holešovských zahrádkářů Ladislav Vyňuchal. 
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XIII. Osobnosti a úmrtí v roce 2010 
 
 
Josef Jakubčík odešel z veřejného života 
Významný představitel holešovské kultury a radní Josef Jakubčík se rozhodl v roce 2010 již 
nekandidovat v komunálních volbách za ODS. O rok dříve odešel rovněž z postu ředitele 
Městského kulturního střediska Holešov. To vše ve svých 64 letech. Jak řekl, nudit se prý 
nebude. S manželkou jezdil na kole, trochu cestoval a hrál tenis. A také pomáhal synovi s 
provozem restaurace Kanada. Věnoval se rovněž se svým synem vnukovi Filípkovi, který hrál 
závodně golf.  
 
Zemřel zahrádkář a včelař Ladislav Vyňuchal 
V úterý v podvečer 2. února 2010 nečekaně zemřel při členské schůzi přítel, předseda 
holešovských zahrádkářů Ladislav Vyňuchal. Tímto dnem se naplnil čas velmi pracovitého a 
zkušeného včelaře, zahrádkáře a hlavně občana, který obětavě pomáhal již třem generacím 
svými znalostmi. 
Přítel Ladislav Vyňuchal se narodil a vyrostl v zemědělské rodině, kde nebyla nouze o těžkou 
práci pro všechny rodinné příslušníky. Po vychození měšťanské školy navštěvoval 
Zemědělskou odbornou školu v Holešově, kde získal řadu vědomostí také pro své budoucí 
koníčky, kterými bylo ovocnářství a chování včel. Brzy v poválečných letech se zapojil do 
nově zakládaného spolku zahrádkářů v Holešově jako nejmladší mezi starší a zkušené členy, 
kde byl dlouhou dobu knihovníkem. V tuto dobu bylo soukromé zemědělství tvrdě potlačeno. 
Tak tomu bylo i u Vyňuchalů. Další jeho zaměstnání bylo v opravářském podniku ČSAO,  
kde pracoval až do důchodu. Jeho osobní život byl postižen mnoha těžkostmi, které musel 
dlouhodobě překonávat. Mimo jiné musel likvidovat svoji milou a vzrostlou zahradu na 
Želkově v rámci zemědělsko - technických úprav pro kolektivizaci zemědělství. Z toho 
důvodu si musel založit novou ovocnou zahradu vedle zámecké zahrady za Střelnicí, na 
pozemku, který musel být nákladně rekultivován. Po čase však dosahoval skvělých 
pěstitelských úspěchů, a to až do dnešních dnů. Za svoji pečlivou práci získával vysoká 
hodnocení svých výpěstků na mnoha místních či oblastních výstavách a také na výstavě 
FLORA Olomouc. Také v propagaci chování včel se uplatnil ve svazu včelařů v mnoha 
funkcích a dlouhodobě vedl holešovskou organizaci. Vynikal zejména v pěstování včelích 
matek. 
Po dobu 60 let svého členství v zahrádkářském spolku a při dlouhodobém působení u včelařů 
obdržel velké množství uznání, včetně nejvyššího Vyznamenání Českého zahrádkářské svazu 
Zlatá růže, které obdržel 3 dny před jeho úmrtím. 
Odchodem tohoto vzácného člověka vznikla velká mezera ve spolcích zahrádkářů a včelařů. 
Rozloučení s Ladislavem Vyňuchalem se uskutečnilo ve středu 10. března ve 14.30 hodin v 
kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově. 
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