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knihovny Holešov a třetí výtisk je uloţen na Odboru školství a kultury Městského úřadu 
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Úvod 

 

Rok 2011 byl v České republice ve znamení očekávání špatného vývoje ekonomické situace. 

Výrazný vliv na situaci mělo prohlubující se zadluţování některých států eurozóny, zejména 

pak Řecka.  Rok byl ve znamení škrtů ve státním rozpočtu, coţ se projevilo také v úsporné 

politice holešovské samosprávy. Přesto však byly investovány nemalé peníze do rozvoje 

města. V roce 2011 začala dlouho připravovaná akce odkanalizování místních částí Tučapy, 

Količín a části Holešova kolem toku říčky Rusavy. Vrcholily rovněţ přípravné práce před 

zahájením stavby jihovýchodního obchvatu Holešova. Ve veřejném prostoru se také vedly 

diskuze o tom, jestli se má začít s výstavbou centra volného času v Americkém parku. 

Podrobně o investičních akcích v další části kroniky.  

V průběhu roku 2011 začal v areálu strategické průmyslové zóny stavět první investor – 

tečovická společnost Pokart. Zahájena byla rovněţ výstavba technologického parku Progres. 

Naopak v průběhu roku odstoupila nejspíše především pod vlivem veřejného mínění gumárna 

Mitas od svého záměru postavit v Holešově nový závod.  

Podstatná změna se v roce udála také ve školství. S koncem roku 2011 ukončila na základě 

rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje svoji činnost v Holešově Střední odborná škola v 

Pivovarské ulici a byla sloučena se Střední školou nábytkářskou v Bystřici pod Hostýnem.   

V průběhu roku se v Holešově konala celá řada tradičních kulturních, společenských a 

sportovních akcí, které většinou probíhaly v zámku a zámecké oboře.  K nejvýznamnějším 

bezesporu patřila výstava obrazů populárního zpěváka Karla Gotta, který v září přijel do 

Holešova osobně.   

Rok 2011 skončil, tak jak začal. Zásadní otřesy sice nepřinesl, očekávání nepříznivého 

ekonomického vývoje v Evropě, a tudíţ i v České republice však stále přetrvávalo.   
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I. Významné události v Holešově v roce 2011 
 

Leden 

Tradiční Tříkrálová sbírka vynesla v roce 2011 475 565,- Kč. Firma POKART spol. s r. o. v 

lednu začala se stavbou svého závodu v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov. Jednalo 

se o první firmu, která začala v areálu stavět. 

Březen 

Konalo se sčítání lidu, domů a bytů. V areálu Technických sluţeb Holešov v Květné ulici 

bylo otevřeno odpadové centrum.  Zároveň byl uzavřen sběrný dvůr v ulici Tučapská. 

Duben 

Stavba továrny Mitas je v rozporu s územním plánem města, uvedl na dubnovém jednání 

zastupitelstva vedoucí stavebního úřadu. Tím vlastně ukončil dlouhé měsíce trvající diskuze o 

tom, jestli bude pneumatikárna Mitas stavět svůj závod v Holešově. Mitas v průběhu roku 

skutečně od svého záměru upustil.  

Novou zastupitelkou se stala MUDr. Lenka Dúbravčíková ze Sdruţení nezávislých 

kandidátů. Nahradila JUDr. Jarmilu Pokornou, která se dva měsíce po volbách svého 

mandátu vzdala.   

Květen 

Cenu osobnost města za rok 2010 převzala v květnu roku 2011 bývalá ředitelka 3. Základní 

školy Alena Grygerová. 

Červen 

V populární  česko – slovenské pěvecké soutěţi SuperStar se umístila studentka holešovského 

gymnázia Gabriela Gunčíková na 2. místě. 

Prudká bouře strhla střechu z kina Svět a mrštila jí o fasádu budovy spořitelny.  

2. Základní škola oslavila sté výročí od svého zaloţení.  

Srpen 

Festival ţidovské kultury začal netradičně ve vlaku na holešovském nádraţí. 

Setkání více neţ tisícovky bývalých příslušníků 7. výsadkového pluku zvláštního určení se 

konalo v Holešově u příleţitostí oslav 50. výročí zaloţení tohoto útvaru. 

Září 

U příleţitosti výstavy svých obrazů v holešovském zámku přijel do Holešova populární 

zpěvák Karel Gott. 
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Začala dlouho připravovaná akce odkanalizování části Holešova, Tučap a Količína. Měla stát 

180 milionů korun.  

Po 250 letech se díky festivalu Musica Holešov vrátila do Holešova barokní opera. 

Říjen 

Koncert zlínské filharmonie se konal ve velkém sále holešovského zámku.   

Listopad 

Po několika letech byla v předvečer Památky zesnulých otevřena krypta pod Černou kaplí. 

Prosinec 

Střední odborná škola v Pivovarské ulici oficiálně ukončila svoji činnost v Holešově. 
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Začátkem roku se stala novou zastupitelkou MUDr. Lenka Dúbravčíková. Vystřídala JUDr. Jarmilu 

Pokornou, která na svůj mandát začátkem roku rezignovala. 
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II. Město, městský úřad a organizace města 
 

 

1. Volené orgány a městský úřad 

 

V čele města zůstali celý rok jako starosta PaedDr. Zdeněk Janalík (ODS) a místostarostové 

Mgr. Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov) a Bc. Jaroslav Chmelař (ČSSD). Radními byli 

Gabriela Hradilová, Luděk Hradil, Renata Lochmanová, Ing. Ludvík Urban a Bc. 

Jaroslav Chmelař. Tajemníkem úřadu zůstal Ing. František Fuit z Rymic. Na začátku roku 

se vzdala mandátu zastupitelka JUDr. Jarmila Pokorná ze Sdruţení nezávislých 

kandidátů, která byla zároveň předsedkyní kontrolního výboru. Na uvolněné místo 

v zastupitelstvu přišla místo ní MUDr. Lenka Dúbravčíková ze Sdruţení nezávislých 

kandidátů. Předsedkyní kontrolního výboru se stala Jaromíra Čajková (KSČM).  

V průběhu roku odešel z postu vedoucího kanceláře starosty Ing. Petr Kvasnica, kterého 

policie obvinila z mravnostní trestné činnosti. Do konce roku vedl tento odbor přímo starosta 

města.  Ke konci roku pak došlo v souvislosti se změnou zákonů v sociální oblasti k zeštíhlení 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Od ledna 2012 začaly všechny sociální dávky 

poskytovat úřady práce. Z hlediska místa kontaktu se však pro klienty nic nezměnilo, protoţe 

úřad práce sídlil v budově městského úřadu v Tovární ulici, kde působil také odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví. Rovněţ většina zaměstnankyň odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 

které byly propuštěny ze stavu městského úřadu, přešla od Nového roku pod státní úřad práce.  

Novou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví se stala Bc. Věra Lišková. Vystřídala 

Mgr. Vieru Horákovou, která odešla do důchodu.   

 

Rozpočet města Holešova na rok 2011 

 
Příjmy 

Odbor finanční - kap. 11   

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 300 

Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 3 000 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 700 

Daň z příjmů právnických osob 22 000 

Daň z příjmů právnických osob za obec 7 000 

Daň z přidané hodnoty 45 000 

Daň z nemovitostí 7 000 

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 600 

Poplatek ze psů 200 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 800 
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Odvod výtěžku z provozování loterií 600 

Správní poplatky 1 000 

Souhrnný dotační vztah 19 420 

Vratka návratné finanční výpomoci 1. ZŠ 360 

Úroky z účtů 100 

Vratka DPH za 4. Q. 2010 5 000 

Celkem kapitola 11 140 080 

  

 Odbor kultury a školství - kap. 13   

Platby od obcí za náklady na žáky 1 500 

Příjmy z prodeje zboží 100 

Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko 600 

Celkem kapitola 13 2 200 

  

 
Odbor investic, silničního hospodářství a 
údržby města   - kap. 14   

Správní poplatky 50 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 

Dotace 3 861 

Pronájem lesů 50 

Pronájem koupaliště 10 

Pronájem zahrádek 150 

Příjmy ze hřbitovních míst 390 

Pronájem pozemků 350 

Prodej majetku (TS) 447 

Prodej nemovitostí 26 000 

Pronájem sloupů VO 53 

Pronájem míst k parkování 600 

Fond rozvoje bydlení 2 250 

Příjmy z věcného břemene 73 

Celkem kapitola 14 34 484 

  

 
Odbor obecní živnostenský úřad - kap. 15   

Správní poplatky 250 

Pokuty a náklady řízení 60 

Celkem kapitola 15 310 

  

 Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16   

Správní poplatky 850 

Pokuty a náklady řízení 25 

Pronájem kanceláří  557 

Vratky z minulých let a přijaté náhrady 15 

Sociální fond 31 

Celkem kapitola 16 1 478 

  

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 
18   

Splátky sociálních půjček 30 

Průkazy ZTP 3 

Celkem kapitola 18 33 



11 

  

 Odbor územního plánování a stavebního 
řádu - kap. 19   

Správní poplatky 300 

Změny územního plánu 12 

Pokuty a náklady řízení 50 

Celkem kapitola 19 362 

  

 Odbor životního prostředí - kap. 20   

Poplatky za znečišťování ovzduší 8 

Poplatek za odnětí zemědělské půdy 9 

Správní poplatky 100 

Příjmy z EKOKOMu 500 

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 183 

Pokuty a náklady řízení 22 

Celkem kapitola 20 822 

  

 Odbor kancelář starosty - kap. 22   

Příjmy přestupkové komise  25 

Pronájem Sádku Dobrotice 27 

Pronájem kotelen 3 000 

Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor 19 470 

Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje 190 

Celkem kapitola 22 22 712 

  

 Odbor dopravně správních agend - kap. 23   

Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění 550 

Správní poplatky 2 100 

Pokuty a náklady řízení 650 

Celkem kapitola 23 3 300 

  

 Městská policie - kap. 31   

Pokuty 750 

Celkem kapitola 31 750 

  

 Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61   

Příjmy z činnosti centra a pronájmů 105 

Celkem kapitola 61 105 

  

 Příjmy celkem 206 636 

 

Výdaje 

Odbor finanční - kap. 11   

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ 
Grohova 2 100 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ 
Havlíčkova 2 500 
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Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ 
Masarykova 1 100 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ  4 100 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.ZŠ  1 970 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ  4 100 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ÚŠJ 1 900 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS 7 500 

Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým 
organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku 8 000 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SVČ  1 700 

Pojištění majetku města 700 

Úroky z úvěrů 1 000 

Ostatní 130 

Platba daně z příjmů PO za město 7 000 

Všeobecná rezerva města 6 157 

Celkem kapitola 11 49 957 

    

    

Odbor školství a kultury - kap. 13   

Dotace Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměříţska 50 

Dotace občanskému sdruţení OLAM na festival ţidovské kultury 30 
Dotace občanskému sdruţení Rottal klub Holešov na přípravu 
plesu 100 

Dotace na podporu tzv. Akce milion 1 300 

Dotace Cyklistickému klubu Drásal 100 

Příspěvek Mikroregionu Holešovsko 185 

Cestovní ruch a propagace města 400 

Vedení kronik 40 

Obnova památek 300 

Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko 700 

Kulturní a sportovní akce města 70 

Neinvestiční transfery občanským sdruţením (tělocvičny) 205 

Celkem kapitola 13 3 480 

    

Odbor investic, silničního hospodářství a 
údržby města - kap. 14   

Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní obsluţnosti 860 

Dotace Ţidovské obci Brno na úklid ţidovského hřbitova 10 

Odpadové centrum Technických sluţeb 7 211 

Vybudování komunikace Bořenovská 500 

Vybudování parkovišť 450 

Rekonstrukce zámku - 2. etapa 2 000 

Výstavba bytů pro sociálně začleňované občany 3 000 

Výkupy pozemků 3 100 

Drobné investice a opravy 2 000 

Údrţba silnic 2 600 

Údrţba ostatních pozemních komunikací 400 

Údrţba autobusových zastávek 30 

Dopravní značení 110 

Rozbory odpadních vod 14 

Údrţba sportovních zařízení v majetku obce 40 

Provoz koupaliště 490 

Provoz stadionu Míru 150 
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Provoz a údrţba veřejného osvětlení 3 500 

Provoz hřbitova 400 

Aktualizace digitální mapy 40 

Komunální sluţby - výdaje spojené s prodejem majetku 680 

Provoz veřejného WC 452 

Úklid města 2 000 

Údrţba veřejné zeleně 3 200 

Fond rozvoje bydlení 1 000 

Celkem kapitola 14 34 237 

    

Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16   

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím - Svaz měst a obcí 28 

Neinvestiční transfery občanským sdružením - Sdružení tajemníků 1 

Sbory pro občanské záleţitosti 65 

Náklady na provoz úřadu 7 600 

Výdaje sociálního fondu 1 300 

Celkem kapitola 16 8 994 

    

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 
18   

Neinvestiční dotace Charitě Holešov 400 

Nákup poukázek pro čerpání dávek v hmotné nouzi 40 

Komunitní plánování 20 

Klub důchodců 45 

Ostatní sociální záleţitosti 90 

Celkem kapitola 18 595 

    

Odbor územního plánování a stavebního 
řádu - kap. 19   

Ostatní podklady k územnímu plánování 85 

Celkem kapitola 19 85 

    

Odbor životního prostředí - kap. 20   

Příspěvek na přehlídku trofejí 9 

Deratizace 120 

Rozbory vod 40 

Úpravy drobných vodních toků 30 

Nebezpečné odpady 490 

Komunální odpady 8 200 

Vyuţívání komunálních odpadů 1 500 

Úklid skládek 150 

Monitoring půdy a podzemní vody 25 

Pořízení uniformy 6 

Náhradní výsadba (Zlínský kraj) 2 040 

Odborné zahradnické práce včetně koupaliště 1 000 

Rezerva odboru 938 

Celkem kapitola 20 14 548 

    

Odbor kancelář starosty - kap. 22   

Ochrana obyvatelstva 20 
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Rezerva na ţivelní události 100 

Náklady na činnost zastupitelstva 240 

Soudní poplatky a náhrady 80 

Náklady na provoz IT 1 410 

eGON centrum 5 640 

Programové vybavení 60 

Správa bytového a nebytového fondu - mandátní smlouva 1 800 

Správa bytového a nebytového fondu - provoz bazénu 3 500 

Správa bytového a nebytového fondu 11 700 

Finanční prostředky na drobné investice a opravy  - Dobrotice 250 

Finanční prostředky na drobné investice a opravy  - Količín 250 

Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Tučapy 250 

Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Ţopy 250 

Provoz OV Dobrotice včetně Sádku 150 

Provoz OV Količín včetně areálu 185 

Provoz OV Tučapy včetně kulturního domu 130 

Provoz OV Ţopy 120 

Hasiči Holešov 950 

Hasiči Dobrotice 60 

Hasiči Količín 30 

Hasiči Tučapy 30 

Hasiči Ţopy 30 

Celkem kapitola 22 27 235 

    

Odbor dopravně správních agend - kap. 23 
 Poradenské a právní sluţby 10 

Celkem kapitola 23 10 

  

 Městská policie - kap. 31   

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 000 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 480 

Nákup auta 270 

Provoz městské policie 380 

Umístění psů v útulku 20 

Provoz pultu centrální ochrany 100 

Celkem kapitola 31 6 250 

    

Tajemník - kap. 41   

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje 29 920 

Odměny členům zastupitelstva 2 590 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 809 

Celkem kapitola 41 43 319 

    

Rada města - kap. 51   

Neinvestiční transfery (dotace, příspěvky)   300 

Celkem kapitola 51 300 

    

Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61   

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje 505 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 146 

Příspěvek sdruţení mateřských center 1 

Činnost mateřského centra 300 
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Celkem kapitola 61 952 

  

 Pomocná hospodářská správa - kap. 62   

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 120 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 389 

Činnost PHS 12 

Celkem kapitola 62 1 521 

  

 Výdaje celkem 191 483 

 

Financování 

    

Odbor finanční - kap. 11   

Zůstatek prostředků na bankovních účtech z roku 2009 zapojených 
do rozpočtu roku 2010 2 000 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  1 380 

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 
KB překlenovací úvěr -5 000 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 
ČMZRB - vodovod Dobrotice -536 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 
ČS - komunikace + zámek -4 897 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 
KB - zámek + JVO -8 100 

Celkem kapitola 11 -15 153 

  

 Financování celkem -15 153 

 

 

 

 

2. Organizace zakládané městem Holešov 

 

Tepelné hospodářství Holešov, spol. s. r. o. nám. Sv. Anny č.p.1030 

Ředitelem společnosti byl Zdeněk Chudárek. 

Sídlo vedení společnosti změnilo na jaře 2011 adresu a přestěhovalo se do zrekonstruované 

budovy bývalého úřadu práce, kde nabídlo svým zákazníkům důstojnější prostředí pro 

společná jednání. Vedle hlavní činnosti, kterou byla dodávka tepla a teplé vody pro občany 

města, společnost uţ od roku 2010 spravovala také městské bytové a nebytové prostory.  

Zastupitelstvo města Holešova prodalo na podzim několik větších objektů. Mezi nimi i dům 

stojící na rohu ulic Palackého a Grohova, veřejnosti známý jako Adam. Kupujícím se stala 
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společnost ŠMAK potraviny, která měla přízemí domu pronajaté. Nový majitel zaplatil za 

objekt, v němţ byly rovněţ tři prázdné byty, 4 600 000 korun. Zastupitelstvo rovněţ prodalo 

nemovitosti na náměstí Sv. Anny č. p. 1030, kde dříve Tepelné hospodářství Holešov sídlilo. 

Na zveřejněný záměr města reagovala společnost EL-ENG Holešov, která za areál nabídla 

částku 6 050 000 korun. Součástí objektu byly tři byty, nebytové prostory, kde byly rovněţ 

veřejné záchodky.  V souvislosti s tímto prodejem byl provoz záchodků ukončen. Veřejnost 

mohla vyuţívat záchody v Městském informačním centru a v době konání velkých kulturních 

akcí také v provozní budově zámku a v přízemí zámku.  

 

Technické sluţby Holešov, s. r. o., Květná č.p. 1555 

Ředitelem byl Ing. Miroslav Strnad. 

Odpadové centrum 

Nové odpadové centrum pro oddělený sběr vyuţitelných a nebezpečných sloţek komunálního 

odpadu včetně zpětného odpadu bylo otevřeno 1. března 2011. Odpadové centrum bylo 

umístěno v areálu Technických sluţeb Holešov a nahradilo sběrný dvůr, který byl dosud 

umístěn v Tučapské ulici. Odpadové centrum mělo slouţit především obyvatelům Holešova a 

místních částí. Toto zařízení mohli vyuţít také podnikatelé. Vybudování centra bylo 

financováno z prostředků Operačního programu Státního fondu ţivotního prostředí za 

spoluúčasti města Holešova. Obyvatelé Holešova a místních částí mohli v odpadovém centru 

odloţit veškeré odpady, kterých neměli moţnost zbavit se v rámci svozu směsného 

komunálního odpadu nebo vyhozením do nádob na separovaný odpad. Centrum zároveň 

slouţilo jako místo zpětného odběru elektrického a elektronického zařízení. Oproti 

původnímu sběrnému dvoru se mohly v odpadovém centru ukládat také stavební a demoliční 

odpady. Otevřena byla také kompostárna, která slouţila ke zpracování biologicky 

rozloţitelného odpadu. 

Nová vyhláška 

Zastupitelé schválili na podzim novou obecně závaznou vyhlášku města Holešova o stanovení 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Nová vyhláška reflektovala fakt, ţe bylo 

v areálu Technických sluţeb Holešov otevřeno nové odpadové centrum a současně byl zrušen 

sběrný dvůr v Tučapské ulici. Zároveň vyhláška zohledňovala novou třídicí linku na obalové 

plasty v odpadovém centru. Občané tak mohli do ţlutých kontejnerů odkládat nejen PET 

láhve, ale veškeré obalové plasty.  

Nová parkovací místa 

Nová parkovací místa přibyla v průběhu prázdnin v Zámecké ulici. Zároveň se tato ulice stala 

natrvalo jednosměrnou. Dříve zde musely automobily jezdit v jednom směru pouze v čase 

konání velkých akcí v prostorách zámku a zámecké zahrady. Parkovací místa byla nejprve 

zdarma, ale do konce roku byla zpoplatněna.    
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3. Vybraná rozhodnutí  - zasedání městského zastupitelstva z roku 2011  

 

Jednání zastupitelstva z 21. února      

Zastupitelstvo města Holešova schválilo zásady pro poskytování půjček z Fondu rozvoje 

bydlení města Holešova.  

Zastupitelstvo města Holešova určilo pro funkční období 1. 5. 2011 - 30. 4. 2015 počet 

členů osadních výborů takto:  - OV Dobrotice: 9 členů - OV Količín: 7 členů - OV 

Tučapy: 5 členů - OV Ţopy: 9 členů. 

Zastupitelstvo města Holešova schválilo bezúplatný převod kulturního a sportovního areálu v 

Ţopích z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví města Holešova.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. kritéria pro poskytování finanční dotace z 

rozpočtu města Holešova na činnost a aktivity v oblasti sportovní, kulturní a 

společenské, tzv. "Akce milion",  2. zásady pro udělování ceny města Holešova 

"Osobnost města Holešova",   3. zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších sportovců 

města Holešova,    4. zásady pro vyhlašování nejvýznamnějších osobností města 

Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit  dle předloţených návrhů.   

Zastupitelstvo města Holešova souhlasilo s odloţením vyjádření týkajícího se plánovaného 

umístění společnosti Mitas, a. s., Otrokovice do prostor strategické průmyslové zóny v 

Holešově, a to do doby zveřejnění posudku společnosti VaK, a.s., Kroměříţ, nejpozději však 

do 18. 04.2011.  

Jednání zastupitelstva ze dne 18. dubna  

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí sloţení slibu členky Zastupitelstva města 

Holešova MUDr. Lenky Dúbravčíkové, bytem Holešov. 

Zastupitelstvo města Holešova zvolilo na období 01.05.2011 - 30.04.2015 členy osadních 

výborů:  Dobrotice: Radek Fuksa, Naděţda Hlobilová, David Javořík, Josef Kratochvíla, 

Libor Kratochvíla, Stanislav Lobreis, Ing. Emil Macura, Oldřich Matuška, Josef Šimčík. 

Količín: Marta Fuksová, Markéta Habrová, Zdeněk Horák ml., Radek Kaňa, Ing. František 

Kubík, Petr Pacourek ml., Zdeněk Školoud. Tučapy: Milan Haragoš, Zdeněk Chytil, Ing. 

Tomáš Nedbal, Martina Paštěková, Jana Vrubelová. Ţopy: Josef Bláha, Jindřich Dovrtěl, 

Luděk Hradil, Marie Javoříková, Ivan Kotas, Lenka Matelová, Martina Sedláčková, Radek 

Sedlář, Petr Sovadina.  

Zastupitelstvo města Holešova zvolilo na volební období 2010-2014 členkou kontrolního 

výboru MUDr. Lenku Dúbravčíkovou, bytem Holešov, a předsedkyní kontrolního 

výboru Jaromíru Čajkovou, bytem Holešov.  
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Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček z "Fondu rozvoje bydlení města 

Holešova" ţadatelům dle předloţeného seznamu.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje městských pozemků 

v lokalitě ul. Školní v Holešově a schválilo také hodnoticí komisi pro vyhodnocení 

veřejné soutěţe o nejvhodnější návrh na zastavění částí lokality ulice Školní v tomto 

sloţení: - člen klubu zastupitelů ČSSD: Libor Liška - člen klubu zastupitelů KDU-ČSL: 

Josef Bartošek - člen klubu zastupitelů Koalice pro Holešov: Mgr. Ivana Bozděchová - 

člen klubu zastupitelů KSČM: Jaromíra Čajková - člen klubu zastupitelů ODS: Renata 

Lochmanová - člen klubu zastupitelů Sdruţení nezávislých Holešovska: Miroslav Kunc - 

Ing. Stanislav Julíček - Ing. Radomír Šťastný - Ing. Aleš Trněný.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 100 000 Kč 

církevní organizaci Charita Holešov na úhradu energie v městských objektech čp. 97 na nám. 

Svobody, čp. 658 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 sluţby.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo Mgr. Aleně Grygerové, bytem Holešov, udělení  

- ceny města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2010, - "Velké pečeti města 

Holešova" a - finanční odměny ve výši 5 000 Kč a Mgr. Jiřímu Zapletalovi in memoriam 

udělení  - "Pamětní plakety města Holešova" za dlouholetý přínos k rozvoji kultury ve 

městě Holešov.     

Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozdělení dotace města Holešova tzv. "Akce 

milion 2011" dle předloţeného návrhu.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpis finančních podílů na obnovu kulturních 

památek v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón" v roce 2011 takto: - Oprava fasády domu Masarykova 65 (celkové náklady 

441.000 Kč): Program regenerace (dotace): 220.000 Kč Podíl vlastníka (povinný podíl): 

176.900 Kč Město Holešov (povinný příspěvek): 44.100 Kč - Restaurování bočního oltáře sv. 

Floriána v kostele Nanebevzetí Panny Marie (2. etapa) (celkové náklady 495.620 Kč): 

Program regenerace (dotace): 495.620 Kč - Restaurování bočního oltáře sv. Josefa v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie (celkové náklady 644.380 Kč): Program regenerace (dotace): 

644.380 Kč.  

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí informaci o probíhající „Petici občanů 

proti umístění gumáren Mitas nad zdroj pitné vody a za zachování zdravého ţivotního 

prostředí na Holešovsku“.  Zastupitelstvo města konstatovalo, ţe bude ve Strategické 

průmyslové zóně Holešov podporovat pouze takovou výstavbu a výrobu, která neohrozí 

zdroje pitné vody a kvalitu ovzduší a bude v souladu s vyhláškou Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR č. 501/2006 Sb.   Zastupitelstvo doporučilo, aby nedílnou součástí 

objektů budovaných v průmyslové zóně byl účinný monitorovací systém (vrty), který 

umoţní pravidelné vyhodnocování vzorků pitné vody, aby na základě výše uvedeného 

monitoringu byly zpracovávány pravidelně (2x za rok) zprávy a tyto předkládány 

Odboru ţivotního prostředí Městského úřadu Holešov.  Zastupitelstvo vyzývá správce 
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prameniště, společnost VaK Kroměříţ, a.s., aby všechny investiční záměry v průmyslové 

zóně posuzoval v souladu s platnými legislativními normami.   

Zastupitelstvo města Holešova pověřilo Radu města Holešova  1. eliminovat mzdové náklady 

na veřejné WC, optimalizovat platbu města za energie a  zvýšit cenu čtrnáctideníku 

Holešovsko na výši, která by alespoň vyrovnala jeho vysokou nákladovost.  

Zastupitelstvo města Holešova delegovalo starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka na 

valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříţ. 

  

Jednání zastupitelstva ze dne 27. června 2011    

Zastupitelstvo města zvolilo předsedy osadních výborů takto:  Dobrotice: Naděţda Hlobilová, 

Količín: Markéta Habrová, Tučapy: Ing. Tomáš Nedbal, Ţopy: Luděk Hradil. 

Zastupitelstvo města schválilo pojmenování ulic v areálu Strategické průmyslové zóny 

Holešov nacházejících se na území města Holešova (katastrální území Holešov a Všetuly) 

těmito názvy: 1) Holešovská, 2) Všetulská, 3) Martinická, 4) Zahnašovická, 5) Spojovací 

I.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo nejvhodnější návrh na zastavění II. části lokality 

ulice Školní, a to skupině občanů zastoupených občanským sdruţením Školní II, 

zastupovaným Ing. Rostislavem Urbanem a schválilo prodej částí příslušných městských 

pozemků skupině občanů dle předloţeného návrhu za kupní cenu 1 200 Kč/m2+ náklady s 

prodejem spojené.  Smlouvy měly být uzavřeny v termínu do 31.10.2011. Zastupitelstvo 

schválilo nejvhodnější návrh na zastavění I. části lokality ulice Školní, a to návrh společnosti 

FIROINVEST s.r.o., Fryšták, zastoupené jednatelem společnosti Robertem Filákem, za kupní 

cenu 1 801 Kč/m2+ náklady s prodejem spojené.    

Jednání zastupitelstva ze dne 12. září 2011    

Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku 

za uţívání veřejného prostranství a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním 

poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření smlouvy o partnerství při přípravě a 

realizaci integrovaného projektu (informační, varovný a vyrozumívací systém) se Zlínským 

krajem.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej domu čp. 543 a příslušných pozemků 

společnosti ŠMAK potraviny, spol. s r.o., Holešov za kupní cenu 4.600.000 Kč + náklady 

s prodejem spojené. 
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Jednání zastupitelstva ze dne 21. listopadu 2011   

Zastupitelstvo města schválilo zrušení veřejné soutěţe o nejvhodnější návrh na zastavění části 

lokality ulice Školní bytovým (polyfunkčním domem), rodinnými domy či vila domy a 

uzavření smlouvy na prodej pozemků na výstavbu v části I. 

 Zastupitelstvo města schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o stanovení 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo prodej domu čp. 64 a příslušných pozemků Kamile a 

Petru Nevřalovým, bytem Holešov, za kupní cenu 3 550 000 Kč + náklady s prodejem 

spojené.      

Zastupitelstvo města schválilo „Komunitní plán sociálních sluţeb“ města Holešova na období 

2012 - 2014.   

Zastupitelstvo města neschválilo navýšení účelové neinvestiční dotace na rok 2011 

Charitě Holešov na úhradu energií.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo účast a spolufinancování města Holešova jako 

partnera Pováţské Bystrice v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 

2007 - 2013 oblast podpory "Spolupráce a síťování" a v rámci toho podpis smlouvy o 

spolupráci s Pováţskou Bystricí.   

Zastupitelstvo města schválilo účast a spolufinancování města Holešova na společných 

projektech s partnerským městem Turčianske Teplice v Operačním programu 

přeshraniční spolupráce SR ČR 2007 - 2013 v rámci 3. výzvy (OPSRCR/2011/03). Názvy 

projektů: 1) "Zvýšenie dostupnosti atrakcií nadregionálneho významu a bezpečnosti 

obyvateľov v mestách Turčianske Teplice a Holešov" 2) "Vzájomná spolupráca a 

sieťovanie Horného Turca a Holešovska".  

Jednání zastupitelstva ze dne 19. prosince 2011     

Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočet města Holešova na rok 2012. 

Zastupitelstvo města Holešova schválilo podání ţádosti na projekt "Regenerace sídliště U 

Letiště" do vyhlášené výzvy ministerstva pro místní rozvoj – Program podpory bydlení pro 

rok 2012 – podprogram "Podpora regenerace panelových sídlišť" pro rok 2012 a s tím 

související spolufinancování města Holešova.  
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4. Vybraná rozhodnutí městské rady v roce 2011 

       

Schůze z 10. ledna 

Radní schválili pojistnou smlouvu se společností Kooperativa ohledně odpovědnostního 

pojištění členů Zastupitelstva města Holešova za škodu způsobenou městu.  

Rada schválila podání ţádosti představenstvu společnosti VaK Kroměříţ, a.s., jako 

správci prameniště, o sdělení stanoviska k záměru umístění společnosti MITAS, a.s., v 

prostoru průmyslové zóny Holešov. 

Schůze ze 24. ledna 

Radní schválili vítěze veřejné zakázky na stavbu kanalizace v části Holešova, v Tučapích a 

Količíně. Stala se jím společnost KKS, spol. s r.o., Zlín.  

Radní schválili zásady pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova. 

Rada schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5.000 Kč Dívčímu fotbalovému 

klubu Holešov na podporu účasti na turnaji v kopané ţen v partnerském polském městě 

Pszczyna, který se měl uskutečnit 20. 02. 2011. 

Schůze ze 7. února       

Rada schválila smlouvu o spolupráci při realizaci projektu "Otevřené brány" v roce 2011 mezi 

městem Holešov, Římskokatolickou farností Holešov a Zlínským krajem a schválila rovněţ 

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč Římskokatolické farnosti Holešov na 

honorář průvodce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově pro období od 01.05.2011 do 

30.09.2011. 

Rada schválila udělení "Pamětního listu v deskách" Blance Hošťálkové z Holešova, 

Miroslavu Adámkovi z Količína, Martinu Holubovi a Pavlu Vybíralovi z Holešova a 

Zdence Šťastné z Tučap u příleţitosti jejich padesátého bezpříspěvkového daru krve.   

Schůze ze 7. března 

Rada udělila souhlas příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov pro 

přijetí nadačního příspěvku – daru ve výši 60 000 Kč a 25 000 Kč od Nadace Děti-

kultura-sport z Uherského Hradiště. 

Rada udělila souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko Holešov pro přijetí 

věcných darů v hodnotě 25 808 Kč od SRPD a věcný dar v hodnotě 2 660 Kč od Zdeňka 

Zapletala z Količína.  

Rada udělila souhlas 3. Základní škole Holešov pro přijetí nadačního příspěvku - daru 

do 200 000 Kč od Nadace ČEZ Praha. 
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Rada schválila udělení "Pamětních listů v deskách" Mgr. Aleně Kuklové, Mgr. Otmaře 

Jeřábkové, Vlastimilu Štoplovi, Mgr. Haně Hlobilové Mgr. Aleně Doleţelové, Mgr. Jitce 

Šťastné, Anně Mrázkové, Olze Beštändigové, Lence Holasové, Pavle Ševčíkové a Mgr. 

Jarmile Vaclachové u příleţitosti Dne učitelů 2011.  

Rada schválila změnu sloţení pracovní skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny 

Holešov, a to odvolání Hany Sluštíkové a jmenování Mgr. Aleše Naňáka s účinností od 

01.04.2011.  

Rada schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 7 000 Kč Jezdeckému klubu 

AZAVERO na podporu pořádání V. ročníku závodu "O pohár města Holešova v parkurovém 

skákání". 

Schůze ze 21. března     

Rada udělila příspěvkové organizaci Středisko volného času souhlas pro přijetí věcného 

daru v hodnotě 2 500 Kč od společnosti STUHA Dobruška. 

Rada schválila záměr výpůjčky městských nebytových prostor č. 24 o výměře 11,50 m2 v 

domě č.p. 1674 na ul. Bořenovská v Holešově pro Charitu Holešov.  

Rada schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3 000 Kč Sportovnímu 

klubu policie Holešov na podporu pořádání závodů v judu v kategorii děti a mládeţ, 

které se měly uskutečnit v Holešově dne 02.04.2011.  

Rada města Holešova schválila nový organizační řád Městského úřadu Holešov s účinností od 

01.04.2011.   

 

Schůze ze 4. dubna 

Rada města schválila vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností 

v oblasti kultury a volnočasových aktivit města Holešova za rok 2010 v těchto 

kategoriích:  - trenér či organizační pracovník - kolektiv trenérů a cvičitelů TJ Sokol 

Holešov, - sportovní kolektiv - druţstvo mladších ţáků TJ Holešov - oddíl vzpírání, - 

sportovní naděje (do 15 let) - Filip Jakubčík, golf, - jednotlivci za sportovní úspěchy do 

20 let včetně - Petr Navrátil, vzpírání SKP Holešov, - kolektivy působící v oblasti kultury 

či volnočasových aktivit - Divadlo 6. května, o.s., - osobnost v oblasti kultury - MgA. 

Vladimíra Dvořáková, hudební a divadelní scéna, - osobnost v oblasti volnočasových 

aktivit - Mgr. Jarmila Vaclachová. Rada udělila oceněným "Pamětní list v deskách" a - 

finanční odměnu ve výši 2 000 Kč. 

Rada města stanovila počet zaměstnanců města s účinností od 01. 05. 2011 takto:  - v 

Městském úřadu Holešov 93 - v organizační sloţce Pomocná hospodářská správa 7 - v 

organizační sloţce Mateřské centrum Srdíčko 2.  
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Rada města vzala na vědomí vypovězení memoranda o spolupráci Agentury pro sociální 

začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR ze dne 18.06.2008.         

Schůze z 18. dubna 

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o údrţbě dřevin na pozemcích v 

majetku města Holešova za 1. čtvrtletí 2011.   

Schůze z 29. dubna 

Rada schválila prodej osobního automobilu Městské policie Holešov Fabia 1,2 combi za 

minimální cenu 61 200 Kč podle znaleckého posudku.  

Rada města udělila příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko souhlas pro 

přijetí peněţních darů ve výši 2 000 Kč od MUDr. Andrey Medkové z Holešova, a dar ve 

výši 10 000 Kč od společnosti DuPont Moravia Holešov. 

Radní schválili poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3 000 Kč Klubu dárců krve 

Kroměříţska - Olze Rypkové pro Český červený kříţ Holešov, dále příspěvek ve výši 5 000 

Kč  - Maţoretkám Holešov  na účast na Mistrovství Evropy maţoretek a příspěvek ve výši 10 

000 Kč  oddílu SFK ELKO Holešov na pořádání turnaje "O pohár města Holešova ţáků". 

Rada také schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3 000 Kč Muzejní a 

vlastivědné společnosti v Brně, České archeologické společnosti, ZO ČSOP Buchlovice a 

radní také schválili příspěvek ve výši 10 000 Kč Středisku rané péče EDUCO Zlín a 

příspěvek ve výši 12 000 Kč Oblastní charitě Kroměříţ. 

Rada města schválila zřízení pracovní skupiny pro revitalizaci Městského muzea 

Holešov ve sloţení: - předseda pracovní skupiny: Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta 

města - členové pracovní skupiny: Mgr. Pavel Chmelík, ředitel MKS Holešov, členové 

komise památkové péče a letopisecké, Mgr. Petr Chvátal, vedoucí Odboru školství a 

kultury MěÚ Holešov, Vratislav Brázdil, správce muzea a ing. Karel Bartošek, referent 

státní památkové péče MěÚ Holešov.  Rada uloţila pracovní skupině pro revitalizaci 

Městského muzea Holešov předloţit Radě města Holešova  a)  návrh na uzavření 

inventarizace muzejních sbírek města Holešova včetně likvidace, odprodeje a 

dlouhodobého zapůjčení pro muzeum nepotřebných sbírkových předmětů  b) koncepci 

revitalizace Městského muzea Holešov včetně jeho organizačního začlenění, zařazení 

sbírkových předmětů do centrální evidence sbírek a ideového záměru prezentace sbírek.   

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o velikosti 11,50 m2 v 

městském domě čp. 1674 na ul. Bořenovská v Holešově s Charitou Holešov za účelem 

poskytování sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi, a to na dobu neurčitou s 

účinností od 01.05.2011.  

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o velikosti 19,30 

m2 v městském domě čp. 1400 na ul. Palackého v Holešově s Charitou sv. Aneţky 

Otrokovice za účelem realizace sluţby "Terénní program Samaritán", a to na dobu 

určitou od 01.05.2011 do 31.12.2011.   
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Rada města vyjádřila nesouhlas se zrušením vlakové zastávky ve Všetulích a nedoporučila 

společnosti České dráhy, a.s., zrušit tuto zastávku.  

Schůze z 16. května  

Rada udělila příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov souhlas pro 

přijetí nadačního příspěvku – daru ve výši 50 000 Kč od Nadace Děti-kultura-sport, 

Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Středisko volného času souhlas pro přijetí 

nadačního příspěvku – daru ve výši 15 000 Kč od stejné nadace, a udělila souhlas také 

příspěvkové organizaci Centrum pro seniory Holešov pro přijetí sponzorského daru v 

celkové výši 26 644,57 Kč od společnosti MARTEK MEDICAL Třinec.  

Rada města Holešova neschválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5 000 Kč 

Matici svatohostýnské. 

Rada města Holešova schválila smlouvu na externího právníka s Mgr. Jiřím 

Mikulenkou.  

Rada města Holešova udělila Mgr. Drahomíře Konvalinkové z Holešova u příleţitosti jejího 

ţivotního jubilea „Pamětní list v deskách“ za její dlouholetou obětavou práci ve školství.  

Schůze ze 30. května 

Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu a provozování budoucího areálu "Centra 

volnočasových aktivit Holešov" dle předloţeného návrhu.   

Rada udělila příspěvkové organizaci 3. Základní škola Holešov souhlas pro přijetí 

nadačního příspěvku – daru do 55 000 Kč od Nadace Děti-kultura-sport, Uherské 

Hradiště. 

Rada jmenovala na funkční období od 01.06.2011 do 31.05.2014  - Mgr. Rudolfa Seiferta, Bc. 

Jaroslava Chmelaře a Renatu Lochmanovou za členy školské rady při 1. Základní škole 

Holešov,  - Mgr. Rudolfa Seiferta a Bc. Jaroslava Chmelaře za členy školské rady při 2. 

Základní škole Holešov,  - Mgr. Rudolfa Seiferta, Bc. Jaroslava Chmelaře a Mgr. Svatavu 

Ságnerovou za členy školské rady při 3. Základní škole Holešov.   

Rada města schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 10 000 Kč Robertu 

Rohálovi z Holešova na pořádání výstav jeho fotografií v roce 2011, 3 000 Kč Bc. Ivetě 

Dvořákové z Holešova na pořádání Dětského dne, 15 000 Kč občanskému sdruţení 

Maţoretky Holešov na účast na Mistrovství ČR maţoretkových skupin v Poděbradech.  

Rada města schválila udělení "Pamětního listu v deskách"  u příleţitosti oslav 100. výročí 

zaloţení 2. Základní školy Holešov těmto současným a bývalým pracovníkům jubilující 

školy: Mgr. Rudolfu Fuksovi, Mgr. Jitce Dvořákové, Mgr. Tamaře Košatové, Mgr. Haně 

Hlobilové, Mgr. Libuši Kořínkové, Mgr. Jindřišce Kabelíkové, Boţeně Medkové, Mgr. Elišce 

Malantové, Rostislavu Malantovi, Ludmile Stojaníkové, Ludmile Trhlíkové, Josefu 

Květákovi, Libuši Dědičové a také Antonínu Chutnému, kazateli církve Jednoty bratrské, za 

dlouholeté holešovské působení.  
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Rada města vzala na vědomí petici proti umístění gumáren Mitas nad zdroj pitné vody a 

za zachování zdravého ţivotního prostředí na Holešovsku a pověřila starostu města 

PaedDr. Zdeňka Janalíka svolat jednání se zástupci petičního výboru.  

Schůze ze 13. června 

Rada města schválila Renatu Lochmanovou členkou dozorčí rady společnosti Tepelné 

hospodářství Holešov, spol. s r.o.   

Rada udělila souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko Holešov pro 

přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč od společnosti Vodovody a kanalizace 

Kroměříţ.  

Rada města schválila udělení "Pamětního listu v deskách" 1.  Alfonsi Glosovi, Mgr. Dagmaře 

Zakopalové a Ivaně Kleinové u příleţitosti oslav 100. výročí zaloţení 2. Základní školy 

Holešov a 2. Liboru Bořutovi ze Ţop u příleţitosti jeho sedmdesátého bezpříspěvkového daru 

krve.   

Rada města schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3 000 Kč Sboru 

dobrovolných hasičů v Holešově na oslavy 40. výročí druţby mezi Sborem dobrovolných 

hasičů města Holešova a Dobrovolným hasičským sborem obce Topolčianky, které se 

uskutečnily dne 14.05.2011 a  10 000 Kč MGC Holešov na účast na Mistrovství Evropy 

juniorů v minigolfu, které se uskutečnilo ve dnech 10.-13.08.2011 v italském Naturnu.   

 

Schůze ze 27. června  

Rada města projednala ţádost oční lékařky MUDr. Vandy Trhlíkové a konstatovala, ţe 

podporuje všechny aktivity vedoucí k rozšíření sluţeb ve městě, ale není v její kompetenci 

doporučovat zdravotním pojišťovnám stanovení úvazků privátních lékařů.  

Rada projednala usnesení č. 63/2011 Zastupitelstva města Holešova ze dne 18.04.2011, 

kterým pověřilo radu města řešením doporučení finančního výboru.  Rada konstatovala, 

ţe eliminace nákladů na veřejné WC bude řešena v souvislosti s prodejem budovy čp. 

1030 na nám. Sv. Anny v Holešově, rada také pověřila starostu a místostarosty města 

přípravou návrhu dalšího směřování čtrnáctideníku Holešovsko pro diskusi všech 

zainteresovaných subjektů.   

Rada projednala ţádosti o finanční příspěvek: 1. ZO Českého zahrádkářského svazu Holešov 

na uspořádání výstavy mečíků, která se konala ve dnech 30. - 31. 7. 2011, a z důvodu 

napjatého rozpočtu poskytnutí příspěvku neschválila. 2. občanského sdruţení Fond 

ohroţených dětí, Praha a z důvodu podpory subjektů tohoto typu pouze v holešovském 

regionu poskytnutí příspěvku neschválila. 

Rada projednala petici proti rušení nočního klidu z "Café baru" na nám. Dr. E. Beneše 

67 (budova bývalé spořitelny) a uloţila starostovi města svolat jednání se zástupci 

petičního výboru.     
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Rada schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 9 000 Kč Divadlu 6. května 

Holešov na výdaje související s oslavami 65 let od zaloţení, 12 000 Kč Matici svatohostýnské 

na pořízení nových zvonů do baziliky na Sv. Hostýně.   

Schůze z 15. srpna 

Rada přidělila veřejnou zakázku na akci "Rekonstrukce víceúčelového hřiště Tučapy" 

společnosti RK plus, s.r.o., Holešov za cenu 836 059,93 Kč. 

Rada udělila souhlas pro přijetí daru:  1. příspěvkové organizaci Městské kulturní 

středisko, p.o., ve výši 90 000 Kč od KKS Servis, Zlín,  2. příspěvkové organizaci 

Centrum pro seniory Holešov, p.o., ve výši 15 000 Kč od HERUS s.r.o., Zlín a 3. 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Holešov, Masarykova 636 pro přijetí věcných 

darů v celkové hodnotě 32 377 Kč od SRPD.  

Rada schválila podání ţádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v 

mimořádném termínu týkající se zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole 

ze 145 na 148 a zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 250 na 

270 s účinností od 01.09.2011 u právnické osoby Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392. 

Rada města schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 25 000 Kč SFK 

ELKO Holešov na podporu mládeţnických druţstev, Tělovýchovné jednotě Holešov 

10 000 Kč na podporu oddílu házené,  Oblastní charitě Kroměříţ, Kontaktní centrum 

PLUS 10 000 Kč na podporu činnosti v Holešově, Maţoretkám Holešov 10 000 Kč na 

účast na "Exhibici mistrů České republiky", která se konala ve dnech 26.08.2011 aţ 

28.08.2011 v Karlových Varech. Příspěvek ve výši 5 000 Kč rada schválila Jezdeckému 

oddílu města Prostějov na drezurní závody "O pohár starosty města Holešova", které se 

uskutečnily 10.09.2011 v zámeckém parku v Holešově.  

Rada města povolila výjimky z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách holešovských 

mateřských škol pro období od 01.09.2011 do 31.08.2012 takto:  Mateřská škola, Holešov, 

Masarykova 636 - první třída 28 dětí - druhá třída 28 dětí - třetí třída 28 dětí (Ţopy) - čtvrtá 

třída 28 dětí (Ţopy) Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392 - 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.  

Schůze z 29. srpna  

Rada udělila příspěvkové organizaci Centrum pro seniory Holešov souhlas pro přijetí 

finančního daru ve výši 10.000 Kč od Pavla a Evy Hájkových ze Zlína, příspěvkové 

organizaci Městské kulturní středisko Holešov souhlas pro přijetí finančního daru ve výši 50 

000 Kč od společnosti Rapos Holešov.   

Rada jmenovala Bc. Věru Liškovou z Holešova do funkce vedoucí Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov, a to s účinností od 01.09.2011.   
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Rada města schválila účast města Holešova v mikroprojektu "Turčianske Teplice a Holešov 

spoločne vítajů svojich návštevníkov a turistov".  

 

Schůze ze 12. září 

Rada schválila uzavření smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu s 

Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce pro akci 

"Holešovsko sever - kanalizace - stavba 1 - Holešov, Količín, Tučapy" . 

 

Schůze ze 26. září 

Rada města rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku "Holešov - rekonstrukce školního hřiště 3. ZŠ", zadat veřejnou zakázku 

uchazeči EKKL, a.s., Kroměříţ. 

Rada udělila souhlas pro přijetí věcných darů v celkové hodnotě 20 217,33 Kč od 

společnosti MARTEK MEDICAL, a.s., Třinec příspěvkové organizaci Centrum pro 

seniory Holešov.   

Rada schválila udělení "Pamětního listu v deskách" Dušanu Lochmanovi z Holešova a 

Františku Icelovi z Holešova u příleţitosti jejich padesátého bezpříspěvkového daru krve.    

Rada města rozhodla o poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 2 000 Kč: 

Holešovským trubačům na jejich činnost, - 3 000 Kč Vyšší policejní škole a Střední 

policejní škole MV v Holešově na preventivní aktivity v oblasti rizikového chování - peer 

program, - 10 000 Kč Maţoretkám Holešov na účast na mistrovství Evropy 2011, které 

se konalo ve dnech 28.09.2011 aţ 02.10.2011 v Anglii v Bathu.  Rada neschválila 

poskytnutí mimořádné finanční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Holešov na nutné 

opravy komínů.  

Rada města vzala na vědomí nabídku společnosti BULANA, spol. s r.o., Nový Jičín na 

odkoupení pohledávek města Holešova, zejména za dluţníky nájemného za uţívání 

městských bytů a tuto nabídku neakceptovala.   

Rada města rozhodla o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor na 

provozování veřejných WC se společností Technické sluţby Holešov, s.r.o., ze dne 28. 04. 

2000 z důvodu prodeje městského objektu čp. 1030 na nám. Sv. Anny v Holešově, a to k 

30.09.2011.   

Schůze ze 24. října 

Rada udělila souhlas s přijetím finančního daru - dotace ve výši 77 000 Kč od Zlínského 

kraje jednotce sboru dobrovolných hasičů Holešov na podporu její činnosti.   

Rada města schválila "Kroniku města Holešova 2010" dle předloţeného návrhu.  
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Rada udělila souhlas s uţitím znaku města Holešova Klubu výsadkových veteránů 

Holešov pro vydání pamětní medaile 7. výsadkového pluku zvláštního určení. 

Rada města stanovila počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Holešov z 

důvodu organizačních změn, a to na 83 s účinností od 01. 01. 2012. 

Schůze z 15. listopadu     

Rada města rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku "Rekonstrukce víceúčelového hřiště u 3. ZŠ" zadat tuto zakázku 

společnosti EKKL, a.s., Kroměříţ. 

Schůze z 5. prosince         

Rada schválila projektový záměr "Modernizace a napojení vyrozumívacích a 

varovacích systémů – město Holešov". 

Rada města schválila smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému 

EKOLAMP a mandátní smlouvu se společností Technické sluţby Holešov, s.r.o., o realizaci 

smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP. 

Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu městských lesních pozemků v katastrálních 

území Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy, Ţopy a Lukoveček a uzavření smlouvy o 

pronájmu lesa se společností Lesy pod Hostýnem, s.r.o. zastoupenou jednatelem Ing. 

Miloslavem Macůrkem, a to na dobu od 01.01.2012 do 31.01.2012.  

Rada města souhlasila s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" po 

projednání této otázky na ţádost občanského sdruţení LUNGTA ze dne 23. listopadu 2011.  

Rada města schválila dohody o uţívání sportoviště u 3. Základní školy Holešov.  

Rada města schválila finanční dotaci ve výši 20 tis. Kč Gymnáziu L. Jaroše Holešov.   

Schůze z 19. prosince 

Rada města schválila odprodej nepotřebného majetku ve vlastnictví města Holešova 

občanskému sdruţení Maţoretky Holešov ve výši 250 Kč a občanskému sdruţení Moravské 

děti ve výši 5 000 Kč.  

 

 

5. Mikroregion Holešovsko 

 

Mikroregion Holešovsko fungoval nově pod vedením starosty Kostelce u Holešova 

Radoslava Pospíšilíka. Starostové mikroregionu se v průběhu roku scházeli na jednáních 

v jednotlivých obcích a řešili společné problémy. Mezi nimi například budování sítě 
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varovných systémů, svoz komunálního odpadu, propagace regionu, udrţování komunikací a 

další společná témata.  

 

 

 

6. Činnost Městské policie Holešov 
 

      Ředitelem byl Antonín Zalabák. 

Městská policie jiţ druhým rokem sídlila v přízemí holešovského zámku. Organizační 

struktura v roce 2011 zůstala v podstatě na stejné úrovni jako v roce předcházejícím. V 

Holešově slouţilo 11 stráţníků s platným osvědčením pro výkon sluţby a pět civilních 

pracovníků. Policie se i v roce 2011 věnovala základním úkolům v oblasti dopravy, veřejného 

pořádku a potřeb města. Městská policie se dále podílela na zajištění celé řady kulturních, 

sportovních a jiných veřejných akcí pořádaných ve městě.  Stráţníci městské policie zejména 

v období konce a začátku školního roku zajišťovali kontrolu přechodů pro chodce při 

příchodu dětí do škol. V součinnosti s jednotlivými odbory městského úřadu byly prováděny 

asistence při výběru nebo odvodu finančních hotovostí, dohled na veřejný pořádek, při 

vyplácení sociálních dávek a jiných potřeb města. Stráţníci rovněţ měřili dodrţování 

předepsané rychlosti ve městě. Nejčastěji měřili u policejní školy při výjezdu na Zlín či 

v Dobroticích pod lípou u odbočky k hřebčínu. Městská policie se rovněţ podílela na 

kontrolách nalévání alkoholu mladistvým, tradičně jí připadla úloha při odchytu zatoulaných 

psů a celá řada dalších úkolů. 

                                                                   

     7. Čtrnáctideník Holešovsko, místní rozhlas a regionální publikace 

 

Holešovsko - regionální čtrnáctideník města Holešova 

V roce 2011 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 regionálního Deníku.  Noviny dále 

fungovaly v rámci odboru školství a kultury pod vedením Mgr. Petra Chvátala.  

Náklad Holešovska se v roce 2011 meziročně nepatrně sníţil, více se propadly příjmy za 

reklamu. Celkové trţby v roce 2011 byly 601 285 (v roce 2010 činily 663 759), z toho za 

reklamu 254 915 (v roce 2010 to bylo 313 480) a za prodej novin 346 370 (v roce 2010 

350 279 Kč). Náklady na tisk byly 594 855 (v roce 2010 činily náklady na výrobu 622 405 

Kč). Sazbu, zlom i tisk novin zabezpečovala i nadále tiskárna TYPOservis Holešov. 

Holešovsko bylo v tomto roce distribuováno redaktory na zhruba 40 míst v Holešově a 
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okolních obcích. Noviny byly v elektronické podobě pravidelně umísťovány na webové 

stránky města. 

 

 

Webové stránky města  

Po prudkém nárůstu počtu návštěvníků oficiálních webových stránek města Holešova 

www.holesov.cz v roce 2010 přibyly v průběhu roku 2011 na tento informační server další 

stovky nových informací.  Byly zpracovány mnohé zcela nové sekce či doplněny anebo 

přepracovány sekce stávající. Tato doplnění se týkala nejrůznějších oblastí ţivota, například 

kulturních památek, okolních obcí, přírodních památek, sportovních záleţitostí či aktuálních 

akcí.  

Místní rozhlas 

Hlášení městského rozhlasu dále zabezpečoval Mgr. František Sovadina. Hlášení se 

předtáčelo a vysílalo se vţdy ve středu i ve čtvrtek od 17 hodin na území Holešova a všech 

jeho místních částí. Jeho obsahem byly i nadále především aktuální informace městského 

úřadu, pozvánky na kulturní a jiné akce.  

 

Publikace vydané v edici Knihovnička Holešovska 

22. svazek: Malý průvodce po historii města Holešova OSOBNOSTI (3. část) 

Publikace představila základní informace o významných osobnostech z řad divadelníků, 

hudebníků, výtvarníků a architektů. Byla vydána v únoru ve formátu A5 v počtu 56 stran.  

 

 

http://www.holesov.cz/
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23. svazek: Příběhy kříţů, kapliček a boţích muk na Holešovsku 

Autorkou byla Petra Antonovová. Publikace byla vydána v březnu 2011 ve formátu A5  

v rozsahu 40 stran.  V knize bylo popsáno 17 drobných v té době existujících sakrálních 

památek (9 holešovských, 4 bořenovické a 4 martinické) a osudy některých objektů 

zaniklých. 

 

 

24. svazek: Památky na Holešovsku 

Autorem byl Jiří Valenta. Publikace byla vydána v květnu 2011 ve formátu A5 na 40 

stranách. Kníţka se skládá ze tří částí: 1) Sochařská díla v Holešově – zahrnuje přes dvacet 

sochařských děl (pomník T. G. Masaryka, Sfinga, Immaculata, Houslistka, pomník Bedřicha 

Smetany, busta Jiřího Wolkera...). 2) Kostely na Holešovsku – představuje 13 kostelů (dva v 

Holešově, dva v Prusinovicích, dále v Kurovicích, Kostelci, Roštění, Třeběticích, 

Ludslavicích, Zahnašovicích, Míškovicích, Kurovicích a Ţeranovicích). 3) Pomníky obětem 

1. světové války – obsahuje vedle Holešova a jeho správního obvodu i pomníky v Pravčicích, 

Brusném a Dřevohosticích. 
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25. svazek: Svatý Hostýn fotografií i slovem 

Publikace obsahuje historické pohlednice Sv. Hostýna ze sbírky rodiny Liškovy z Holešova.  

Byla vydána v říjnu 2011 ve formátu  A5 o 48 stranách. Jedná se o publikaci sestavenou z 

historických pohlednic Svatého Hostýna a zajímavého povídání z pera Karla Bartoška. Autor 

textu byl současně i editorem, který dal dohromady slušné mnoţství dnes uţ historických 

pohlednic a fotografií, které pochází ze sbírky manţelů Leopolda a Emilie Liškových. Text je 

zaměřen na zevrubné informace vztahující se zejména k historii, k legendám vázajícím se ke 

Svatému Hostýnu a údaji o památkách, které na Hostýně stojí či stály a jsou zachyceny na 

představovaných pohlednicích. 

 

 

 

 

    8. Ocenění občanů města Holešova  

 

Zastupitelstvo města Holešova udělilo u příleţitosti oslav 100. výročí zaloţení 2. Základní 

školy Holešov „Velkou pečeť města Holešova“ Mgr. Drahomíře Konvalinkové, ředitelce a 
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dlouholeté učitelce 2. Základní školy Holešov; Ludmile Štaudnerové, dlouholeté vedoucí 

vychovatelce 2. Základní školy Holešov; Jiřímu Valentovi, dlouholetému učiteli 2. stupně 2. 

Základní školy Holešov; Mgr. Zdeňku Ehrlichovi, dlouholetému řediteli 2. Základní školy 

Holešov ; in memoriam Janě Krejčí, dlouholeté učitelce 1. stupně 2. Základní školy Holešov.  

Zastupitelstvo rozhodlo o udělení Ceny města Holešova za rok 2010 bývalé ředitelce 3. 

Základní školy Mgr. Aleně Grygerové a v této souvislosti jí udělilo „Velkou pečeť města 

Holešova“.   Zastupitelstvo udělilo in memoriam Mgr. Jiřímu Zapletalovi „Pamětní plakety 

města Holešova“ za dlouholetý přínos k rozvoji kultury ve městě Holešov.  

Rada města Holešova schválila v roce 2011 udělení „Pamětního listu v deskách“ Dušanu 

Lochmanovi a Františku Icelovi u příleţitosti jejich padesátého bezpříspěvkového daru 

krve. Rada města dále schválila udělení „Pamětního listu v deskách“ 1. Alfonsi Glosovi, 

Mgr. Dagmaře Zakopalové a Ivaně Kleinové u příleţitosti oslav 100. výročí zaloţení 2. 

Základní školy Holešov a 2. Liboru Bořutovi u příleţitosti jeho sedmdesátého 

bezpříspěvkového daru krve.  

Rada města Holešova schválila udělení „Pamětního listu v deskách“ u příleţitosti oslav 100. 

výročí zaloţení 2. Základní školy Holešov těmto současným a bývalým pracovníkům 

jubilující školy: Mgr. Rudolfu Fuksovi, Mgr. Jitce Dvořákové, Mgr. Tamaře Košatové, 

Mgr. Haně Hlobilové, Mgr. Libuši Kořínkové, Mgr. Jindřišce Kabelíkové, Boţeně 

Medkové, Mgr. Elišce Malantové, Rostislavu Malantovi, Ludmile Stojaníkové, Ludmile 

Trhlíkové, Josefu Květákovi, Libuši Dědičové. Rada rovněţ schválila udělení „Pamětního 

listu v deskách“ Antonínu Chutnému, kazateli církve Jednoty bratrské, za dlouholeté 

holešovské působení.  

Rada města Holešova udělila Mgr. Drahomíře Konvalinkové u příleţitosti jejího ţivotního 

jubilea „Pamětní list v deskách“ za její dlouholetou obětavou práci ve školství. 

Rada města Holešova rovněţ schválila vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a 

nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury a volnočasových aktivit města Holešova za rok 

2010 v těchto kategoriích a udělila jim „Pamětní list v deskách“: trenér či organizační 

pracovník – kolektiv trenérů a cvičitelů TJ Sokol Holešov, sportovní kolektiv – druţstvo 

mladších ţáků TJ Holešov – oddíl vzpírání, sportovní naděje (do 15 let) – Filip Jakubčík – 

golf, jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let včetně – Petr Navrátil, vzpírání SKP 

Holešov, kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit – Divadlo 6. května, o. 

s,.,osobnost v oblasti kultury – MgA. Vladimíra Dvořáková, osobnost v oblasti 

volnočasových aktivit – Mgr. Jarmila Vaclachová. 

Rada města Holešova schválila udělení „Pamětních listů v deskách Mgr. Aleně Kuklové, 

Mgr. Otmaře Jeřábkové, Vlastimilu Štoplovi, Mgr. Haně Hlobilové, Mgr. Aleně 

Doleţelové, Mgr. Jitce Šťastné, Anně Mrázkové, Olze Beštändigové, Lence Holasové, 

Pavle Ševčíkové a Mgr. Jarmile Vaclachové u příleţitosti Dne učitelů 2011. 
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Rada města Holešova schválila udělení „Pamětního listu v deskách“ Blance Hošťálkové, 

Miroslavu Adámkovi, Martinu Holubovi, Pavlu Vybíralovi a Zdence Šťastné u 

příleţitosti jejich padesátého bezpříspěvkového daru krve.  

 

 

 9. Městské investiční akce 

 

Kanalizace 

Na podzim začala dlouho připravovaná akce odkanalizování místních částí Tučapy a Količín 

a také části Holešova v úseku kolem Rusavy, části Kozrálov a ulice Bořenovská. Investice 

měla stát zhruba 180 milionů korun a město Holešov se na ní z vlastního rozpočtu mělo 

podílet částkou 30 milionů, zbytek byl hrazen ze státních zdrojů. Podle podepsané smlouvy 

měly být práce dokončeny do 25 měsíců. 

Nové hřiště u 3. Základní školy 

V průběhu měsíců října aţ prosince došlo k rekonstrukci dvou hřišť u 3. Základní školy za 

bezmála 19 milionů korun. Škola usilovala o rekonstrukci hřiště mnoho let. Nezvykle suchý 

podzim umoţnil bezproblémovou stavbu. Předání sportoviště se uskutečnilo 19. prosince 

2011 za účasti dodavatelů stavby, představitelů města Holešov, zástupců školy, poslanců 

Pavla Svobody a Josefa Smýkala.  

Nový chodník 

V prosinci začala oprava chodníku v Masarykově ulici. Chodník o rozloze zhruba 1600 metrů 

čtverečních měl stát zhruba 1 600 000 korun. Kvůli nepříznivému počasí a vánočním svátkům 

byla dokončena pouze část chodníku s tím, ţe investice měla pokračovat v roce 2012. 
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10. Druţební vztahy a prezentace města 
 

Mezinárodní víkend 

Mezinárodní víkend plný kulturních, společenských a sportovních akcí se uskutečnil 

v Holešově od pátku 20. do neděle 22. května. Vrcholem programu pak bylo slavnostní 

předání Ceny města Holešova a dalších ocenění, které se uskutečnilo v sobotu vpodvečer 

v zámecké sala terreně.    

Pestrý víkend začal uţ v pátek večer. V rámci oslav 65. výročí zaloţení Divadla 6. května 

uvedl tento soubor v zámecké zahradě Moliérova Lakomce. I kdyţ pořadatele vystrašil 

necelou hodinu před začátkem prudký déšť, nakonec se počasí umoudřilo a klasickou hru 

v podání holešovských ochotníků si pod širým nebem nenechalo ujít na dvě stovky diváků. 

Ještě v průběhu pátečního večera přivítali představitelé města první zahraniční hosty, kteří 

přijeli z druţebního Desiniče v Chorvatsku.    

V sobotu se konaly v zámecké oboře tradiční parkurové závody O pohár starosty města 

Holešova a Pohár moravsko-slovenského partnerství. V průběhu soboty se pak do Holešova 

sjíţděli další hosté z partnerských měst -  delegace z rakouského Gloggnitzu, slovenských 

Turčianských Teplic, Pováţské Bystrice a z polské Pszczyny. Tradiční součástí setkávání 
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zástupců Desiniče a Holešova byla i vzájemná fotbalové utkání. Další ze série vzájemných 

utkání začalo v sobotu od 13 hodin na Střelnici. Domácí Staří páni si nakonec poradili i 

s omlazeným výběrem Desiniče 3:1. V 17.30 se na chodbě zámku konala vernisáţ u 

příleţitosti stálé expozice s názvem Vily Zlínského kraje. Do té doby putovní sbírku fotografií 

slavných vil Zlínského kraje pro zámek zakoupil poslanec Parlamentu ČR Josef Smýkal. 

Vrcholem mezinárodního víkendu v Holešově bylo ocenění vybraných občanů Holešova. 

Slavnostní shromáţdění se konalo od 18 hodin v sala terreně. Cenu města za rok 2010 

převzala z rukou starosty Holešova Zdeňka Janalíka bývalá ředitelka 3. Základní školy 

Alena Grygerová. Ocenění z rukou politiků obdrţeli i další občané města. V neděli 

dopoledne vystoupil na nádvoří zámku Holešovský komorní orchestr, od 14 hodin pak 

mezinárodní víkendové setkání v Holešově vyvrcholilo v zámecké zahradě folklorním 

odpolednem.      

Starosta obdrţel čestné občanství 

Čestné občanství města Turčianské Teplice obdrţel na slavnostním zasedání turčianského 

zastupitelstva v pátek 10. června starosta Holešova Zdeněk Janalík z rukou primátora 

Turčianských Teplic Michala Sigúta.  Toto ocenění obdrţel především za zásluhy o rozvoj 

mezinárodních vztahů mezi oběma městy, u příleţitosti 5. výročí podepsání dohody o 

spolupráci mezi Holešovem a Turčianskými Teplicemi a také u příleţitosti 730. výročí první 

zmínky o městě Turčianské Teplice. Smlouva o spolupráci mezi Holešovem a Turčianskými 

Teplicemi byla podepsána 26. května 2006. 

Zástupci Holešova v Polsku 

Při svém výjezdu do Polska navštívil v srpnu poslanec Josef Smýkal druţební město 

Holešova - polskou Pszczynu. Seznámil se s historií i současností města. V doprovodu 

kastelána holešovského zámku Jaroslava Radeckého se rovněţ setkal s představiteli města, 

kromě jiného s burmistrzem  Dariusem Skrobolem a jeho zástupkyní. Při besedě zazněla 

témata stávající i další moţné spolupráce obou měst, otázky tradic, folkloru, sportu, běţného 

ţivota občanů, rozvoje měst apod. Politici rovněţ diskutovali o oblasti hospodářského vývoje 

Polska a České republiky, legislativě a v neposlední řadě také o tehdejším polském 

předsednictví Evropě. 

Setkání stráţníků a hasičů 

Náčelník Městské policie Povaţské Bystrice Jozef  Vaneček, jeho zástupce Dušan Filip a 

náčelník povaţsko-bystrického sboru dobrovolných hasičů Vladimír Biely navštívili ve 

čtvrtek 6. října Holešov. Tato návštěva byla součástí přípravy společného projektu v rámci 

evropského operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká 

republika. Po tři roky měla obě města podle tohoto projektu čerpat významný objem dotací na 

financování společných a recipročních akcí v oblastech kultury, školství, veřejného pořádku a 

dalších aktivit.  
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     11.  Besedy s občany 

 

Zhruba padesát občanů přišlo ve středu 23. listopadu vpodvečer do přízemí kina Svět na 

pravidelnou besedu se starostou a dalšímu představiteli města. V úvodu starosta Zdeněk 

Janalík přítomné seznámil s hospodařením města v posledních letech, s výší zadluţení města 

a prioritními investičními akcemi. Velká část více neţ dvouhodinové debaty se nesla ve 

znamení připravované revitalizace Amerického parku, kde by měl vzniknout prostor pro 

aktivní odpočinek občanů všech věkových kategorií. Na besedu přišla řada Holešovanů, 

většinou bydlících v blízkosti této lokality. Mnozí z nich vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem 

revitalizace parku v jeho připravené podobě. Kritikům se nelíbila zejména skutečnost, ţe 

součástí záměru je i výstavba zastřešeného umělého kluziště a ţe součástí stavby mělo být i 

kácení vzrostlých stromů. Podle nich by se navíc peníze, které mají být takto investovány, 

mohly vyuţít na potřebnější věci. Na straně druhé však na besedě zazněly také názory, které 

záměr města chválily a obhajovaly. Starosta města Zdeněk Janalík opakovaně upozornil, ţe 

záměr revitalizace Amerického parku je dlouhodobě připravovanou akcí, kterou podpořila 

drtivá většina zastupitelů města. Zdůraznil zároveň, ţe dvacetimilionová dotace, kterou město 

dostane od státu, můţe být pouţita pouze na tento projekt. Starosta zároveň přítomné 

ubezpečil, ţe jejich připomínky znovu přednese na jednání zastupitelstva.   

Podrobný zápis z besedy s občany 

Otázky občanů a odpovědi starosty města: 

1. Jak velký zisk má zámek při pořádání akcí, příp. kdo je sponzoruje? 

Provozovatelem zámku je příspěvková organizace Městské kulturní středisko Holešov. Nájem 

nebytových prostor v zámku a ostatní náklady s akcí spojené hradí ten, kdo akci pořádá.  

2. V případě koncertu Magdaleny Koţené byly problémy se vstupenkami, které se 

prodávaly aţ v Brně, a tyto měly různou hodnotu. 

Město prodej vstupenek nezabezpečuje. Vstupenky jsou k dispozici v Informačním centru v 

Holešově. V případě koncertu M. Koţené pořádající agentura prodávala vstupenky v síti 

předprodeje Ticketpro v Holešově i v jiných městech. Město Holešov však dohodlo s touto 

agenturou, ţe určitý objem vstupenek bude k dispozici výhradně pro občany Holešova se 

slevou. 

3. Kdy se bude spravovat chodník na ul. Sušilova (naproti polikliniky) a jak zde bude 

vyřešeno parkování vozidel? 

Parkování je v této lokalitě řešeno na parkovišti za poliklinikou. Výhledově se uvaţuje s tím, 

ţe toto parkoviště bude rozšířeno. Oprava chodníku bude provedena, aţ město najde volné 

finanční prostředky. Předpokládáme, ţe po realizaci jihovýchodního obchvatu by mělo dojít k 

úpravě dopravní situace ve městě. 

4. Jaká je v současné době celková výše zadluţení města? 
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Celková výše zadluţení města činí 40 mil. Kč a tento dluh je splácen ve splátkách. 

5. Jaké má město vyhlídky na nové veřejné WC? Zazněl poţadavek na umístění 

informační tabule, kde se WC nachází. 

Za zrušené WC na nám. Sv. Anny náhrada jiţ nebude. Občané mohou vyuţívat WC v 

Městském informačním centru, při větších akcích v kině Svět, případně v areálu zámku. 

6. Téma revitalizace Amerického parku. 

Část přítomných občanů nesouhlasila s kácením stromů v Americkém parku v souvislosti s 

jeho připravovanou revitalizací. Kritizovali, ţe se dlouhá léta do Amerického parku 

neinvestovalo. Poţadavek občanů zněl, aby se před zahájením stavby nezačalo kácet! Bylo 

poukázáno na funkčnost obdobného parku v Přerově (Michalov). 

Část přítomných občanů (zejména z ul. Bezručova) nesouhlasila s výstavbou kryté haly 

(kluziště) a rozhodnutí zastupitelstva města povaţují za špatné.  Domnívají se, ţe byli o této 

věci málo informováni. Poukazovali na to, ţe v námitkách k územnímu řízení bylo 500 

občanů proti konceptu města.  Dále poukazovali na to, ţe v projektu je uvedena trafostanice a 

dieselagregát, jejichţ hlučnosti se obávají. 

Občané navrhovali: pouţít peněţní prostředky určené k výstavbě haly na opravu zámku, 

opravu chodníků, obnovy zeleně v parku, halu vybudovat v jiné lokalitě Holešova 

(Havlíčkova ul.), vyuţít jako kluziště blízké Orelské hřiště (u rest. Kanada), přehodnotit 

projekt revitalizace Amerického parku, vypracovat studii dopadu výstavby haly (kluziště) na 

ţivotní prostředí, svolat jednání občanů, na kterém se bude více prezentovat celý projekt. Část 

přítomných občanů naopak vyslovila názor, ţe je potřebné, aby občané města měli moţnost 

odpočinku v kulturním prostředí a podpořili zvaţovanou výstavbu právě v Americkém parku. 

Vedení města (PaedDr. Janalík, Mgr. Seifert, Bc. Chmelař) a přítomní členové 

zastupitelstva města (L. Hradil, Bc. Slovenčíková, Mgr. Ságnerová) obhajovali rozhodnutí 

ve věci revitalizace Amerického parku s tím, ţe to není uzavřená záleţitost, ale ţe se k tomu 

budou zastupitelé ještě vracet. Zdůraznili, ţe výstavba kryté haly (kluziště) byla předmětem 

posledních volebních programů většiny politických stran. A zastupitelé naplňují jen to, co 

občanům v tomto volebním programu slíbili. Za vykácené stromy se uvaţuje s náhradní 

výsadbou, a to nejen v Americkém parku, ale i v jiných lokalitách města Holešova.  Členka 

zastupitelstva města Mgr. Ságnerová poukázala na to, ţe je nutné vytvořit v rámci prevence 

kriminality pestrou nabídku volnočasových aktivit. Realizace zmiňované výstavby haly 

(kluziště) je prvním krokem v boji s kriminalitou.  

7. Pro koho jsou určeny byty, které se staví na ul. Bořenovská (objekt bývalého statku)? 

Objekt bývalého statku koupil soukromý investor, který zde hodlá vybudovat bytové domy a 

byty v těchto domech bude nabízet k prodeji či pronájmu občanům v tzv. střední třídě. Město 

jednalo s investorem, který mu sdělil, ţe byty vzhledem k jejich hodnotě nebudou slouţit jako 

byty sociální. V této souvislosti odkázal starosta na článek ve čtrnáctideníku Holešovsko a na 

veřejné prohlášení investora. 
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8. Kritika rozsahu péče o zeleň  - zejména v zámeckém parku. Poţadavek, aby stromy 

(kaštany) byly ošetřeny proti klíněnce jírovcové. Připomínka k rozšiřujícím se holinám v 

zámeckém parku, vznesen poţadavek na jejich zalesnění. Občané navrhují, aby město 

vyuţilo moţnost získání dotace na revitalizaci zeleně ze Státního fondu ţivotního 

prostředí. 

Město investuje ročně 2,5 mil. Kč do údrţby stromů, o kácení stromů rozhoduje odbor 

ţivotního prostředí na základě odborného posouzení. 

9. Proč není prováděn odvoz odpadků, úklid a údrţba parku ve Všetulích? V parku se 

projevuje vandalismus mládeţe. Občan ţádá o zvýšený dohled městské policie.  

Údrţba a úklid parku se pravidelně provádí. Park byl před dvěma lety kompletně opraven. 

Občané byli vyzváni, aby si všímali svého okolí a v případě, ţe zjistí jakékoliv závadové 

chování, upozornili vandaly na to, ţe ničí společné hodnoty  anebo to oznámili na městskou 

policii. 

10. Poţadavek na vyţádání studie o ţivotním prostředí ve věci průmyslové zóny včetně 

seznámení obyvatel Holešova s jejím obsahem.  

Studii zpracovává Zlínský kraj a po dokončení bude zveřejněna. 

11. Poţadavek občana z ulice Jiráskova na její opravu. 
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Červnová bouře strhla střechu z budovy kina a mrštila s ní na kruhový objezd. Trosky 

narazily do čelní zdi budovy spořitelny.   
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III. Počasí, zemědělství a ţivotní prostředí 
 

Extrémní sucho na podzim bylo největší za šedesát let 

 

 

Rok 2011 byl s průměrnou teplotou 9,51 stupně °C slabě nadnormální. Zima byla normální s 

nejniţší naměřenou teplotou  –18,4 stupně °C 30. ledna. Jaro a podzim měly nadnormální 

počet hodin slunečního svitu. Nejvíce slunce jsme si mohli dopřát v květnu, a to 307 hodin. 

Sráţkově nejvýznamnějším měsícem byl červenec se 145 litry na metr čtvereční. Léto s 

maximální teplotou 33,7 °C z 26. srpna přineslo 64 letních dnů, z toho 10 bylo tropických a 4 

tropické noci. V okolí Holešova jsme měli moţnost pozorovat 66 bouřek. Závěr roku byl 

extrémně suchý. V listopadu při převládajícím inverzním charakteru počasí spadlo pouze 1,1 

mm, to je nejméně sráţek za posledních sledovaných 60 let.  

Bouře strhla střechu z kina 

Prudký náraz větru odmrštil v pondělí 13. června odpoledne část střechy o velikosti zhruba 6 

x 10 metrů z budovy holešovského kina Svět. Trosky plechu a trámů přeletěly kruhový objezd 

a dopadly na chodník před budovou bývalé spořitelny, poničily fasádu a rozbily okna 

v objektu. Jen shodou náhod nebyl nikdo zraněn. Ve chvíli dopadu střechy bičovala centrum 

Holešova bouře, kterou vedle silných poryvů větru doprovázely i kroupy. Lidé se proto před 
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nepřízní počasí schovávali a tak po chodníku v inkriminovanou dobu naštěstí nikdo 

neprocházel. Poryvy větru polámaly v pondělí odpoledne i větve stromů ve Smetanových 

sadech a také u gymnázia. Trosky a větve následně odklidili hasiči a pracovníci Technických 

sluţeb Holešov.   

Emotivní jednání kolem stavby v zóně 

Bezmála šest hodin trvala únorová schůze Zastupitelstva města Holešova. Dlouhé a místy 

emotivní jednání prodlouţily zejména dva stěţejní body. Rozhodování zastupitelů o tom, 

jestli se bude pokračovat v dlouhodobě připravovaných nákladných investicích, a za druhé 

pak představitelé města obšírně diskutovali o tom, jak se postaví k záměru společnosti Mitas, 

která chtěla postavit v holešovské průmyslové zóně továrnu na výrobu zemědělských 

pneumatik.     

Na téma Mitas vedli zastupitelé vzrušenou a dlouhotrvající diskuzi. Starosta města v tomto 

případě udělal výjimku z jednacího řádu, aby k problému mohli diskutovat zároveň 

zastupitelé i občané, respektive přítomní zástupci občanských iniciativ, které veřejně 

vystupují proti výstavbě závodu společnosti Mitas v Holešově.  

Předmětem diskuze byla zejména hydrogeologická studie o moţném vlivu společnosti Mitas 

na kvalitu podzemních vod, kterou si zastupitelstvo nechalo vypracovat u nezávislého 

odborníka.  Ze závěrů této studie vyplynulo, ţe činnost firmy by ohroţovala kvalitu podzemní 

vody, a výstavbu závodu proto nedoporučuje. Nejen na základě této studie proto část 

přítomných navrhovala, aby zastupitelstvo vyslovilo nesouhlas se záměrem Mitasu postavit 

v Holešově svůj závod. V tomto duchu navrhl usnesení opoziční zastupitel Josef Bartošek. 

Jiná část zastupitelů však navrhovala, aby zastupitelé počkali s vyjádřením svého postoje aţ 

do chvíle, kdy své stanovisko sdělí společnost Vodovody a kanalizace Kroměříţ (VaK), která 

je správcem prameniště. Čerpání a prodej vody z těchto pramenišť bylo pro tuto firmu 

zdrojem příjmů v řádu desítek milionů korun ročně. Právě tato skutečnost byla pro část 

zastupitelům dostatečným kritériem, které zaručí objektivitu posudku hydrogeologa 

společnosti VaK. V tomto duchu proto formuloval svůj protinávrh radní Luděk Hradil. 

Zastupitelé nakonec těsnou většinou 13 hlasů podpořili jeho stanovisko, aby odloţili 

vyjádření svého stanoviska k výstavbě závodu společnosti Mitas do doby, neţ budou znát 

stanovisko správce prameniště.    

Tisíce nových stromů a keřů 

Celkem 14 701 stromů a keřů bylo vysazeno při budování základní infrastruktury v areálu 

Strategické průmyslové zóny Holešov. Jednalo se o kompenzaci za zrušenou původní 

výsadbu.  Dalších 11 000 stromů bylo vysazeno jako zcela nová zeleň. Jednalo se například o 

stromy a keře podél komunikací v průmyslové zóně či na ochranném zemním valu. Přímé 

výdaje Zlínského kraje na zeleň činily asi 14,7 milionu korun. Kromě toho ještě Zlínský kraj 

poukázal na účet města Holešova 3,712 milionu korun. Tyto prostředky poslouţily jako 

náhrada za část zeleně odstraněné z areálu někdejšího letiště a za zrušení části melioračního 

kanálu Ţabínek.  
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Sbírka jablek a suchého pečiva pro lesní zvěř 

Kaţdoročně pořádala v druhé části zimy majitelka Zverimexu u minigolfu Zdeňka Doleţelová 

sbírku suchého pečiva, které si odebírali myslivci z okolních mysliveckých spolků pro zvířata. 

Všichni, kdo jakoukoliv měrou do sbírky přispěli, dostali volnou vstupenku na minigolfové 

hřiště v Holešově. V roce 2010 se tak například podařilo sesbírat 65 pytlů suchého pečiva. 
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První továrna, která začala vyrábět ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Fotografie je 

z průběhu výstavby ze září 2011. 
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IV. Podnikání, průmysl a doprava 
 

Vývoj podnikatelského sektoru 

V roce 2011 ukončilo v Holešově svou činnost celkem 63 podnikatelů, z toho 3 právnické 

osoby a 60 fyzických osob, v zemědělství pak ukončila činnost l fyzická osoba. Nově se 

naopak zaregistrovalo celkem 173 podnikatelů, z toho 33 právnických a 140 fyzických osob 

podnikajících v ţivnostech a jedna fyzická osoba podnikající v zemědělství. Celkem tak bylo 

ke konci roku 2011 registrováno v Holešově a místních částech 2172 ţivnostníků, z toho 305 

právnických osob (PO) a 1867 fyzických osob (FP). Ve správním obvodu Městského úřadu 

Holešov pak bylo celkem 3772 ţivnostníků, z toho 388 PO a 3384 FO. Zemědělců bylo 

v Holešově celkem 37, z toho 5 PO a 32 FO, ve správním obvodu městského úřadu bylo 

celkem 107 zemědělců, z toho 14 PO a 93 FO.  

Z větších podnikatelských aktivit roku 2011 v Holešově stojí za pozornost otevření 

odpadového centra v areálu Technických sluţeb Holešov, otevření ubytovny s kapacitou 112 

osob v Tovární ulici společností EUROSTŘECHY a v průmyslové zóně začala vyrábět 

společnost Pokart, výrobce papírových kartonů. 

Firma POKART postavila nový závod 

Firma POKART začala v lednu 2011 se stavbou svého závodu v areálu Strategické 

průmyslové zóny Holešov a ještě v průběhu roku začala s výrobou.  Společnost se zabývala 

především výrobou kartonových obalů. Firma zakoupila v zóně 19 000 čtverečních metrů. V 

novém provozu chtěla zaměstnat 70 pracovníků, celková výše investice činila přibliţně 70 

milionů korun.  

Výstavba Technologického parku Progress 

Stavba Technologického parku Progress vyrostla v průběhu roku 2011 v průmyslové zóně.  

Komplex několika budov měl nabídnout prostory začínajícím podnikatelům či inovačně 

zaměřeným firmám. Investiční náklady činily 150 milionů korun, z toho více neţ 112 milionů 

tvořila dotace z Evropské unie. Investorem byla Zlínským krajem vlastněná firma Industry 

Servis ZK. Tato společnost měla na starosti rovněţ výstavbu a následný provoz holešovské 

zóny.  Budova s podnikatelským inkubátorem měla zastavěnou plochu přibliţně 2 000 

čtverečních metrů, univerzální haly pak celkem asi 4 000 čtverečních metrů.  

Společnost ELKO EP představila Inteligentní dům na kolech 

U příleţitosti celorepublikového setkání obchodních partnerů společnosti ELKO EP Holešov 

byl v květnu v zámeckém parku v Holešově oficiálně představen Inteligentní dům na kolech. 

Moderní ukázková místnost zařízená v nástavbě dodávkového vozu představovala nadčasové 

řešení inteligentní elektroinstalace i bezdrátového systému. Náročnější zákazníci si mohli 

vyzkoušet komplexní ovládání domu, a to nejen přes dálkové ovladače, ale také televizi, 
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dotykové panely nebo vzdálenou správu přes telefon a PC100. Inteligentní dům holešovská 

firma následně představila v dalších městech České republiky, ale zavítal také do Maďarska, 

Rumunska, Polska či Slovenska.  

Holešovské šišky s uzeným a zelím byly nejlepší v kraji  

Mezi nejlepšími potravinářskými výrobky Zlínského kraje v roce 2011 byly i produkty 

podnikatelů z Holešova a okolí. Nejlepší potravinářské výrobky Zlínského kraje byly 

zveřejněny 1. října v rámci dvou podobně zaměřených soutěţí – Perla Zlínska a Regionální 

potravina. V kategorii Cena hejtmana Zlínského kraje uspěla kolekce jídel firmy Jospo s.r.o. 

Holešov, stejná holešovská firma byla vyhodnocena jako nejlepší i v kategorii „Ostatní“ 

s vítězným výrobkem - bramborové šišky plněné uzeným masem se zelím. V kategorii 

pekařské výrobky byly mezi nejlepšími slunečnicový chléb z pekárny Františka Králíka 

v Třeběticích a pikantní rohlík z Agrodruţstva Roštění. Třebětický chléb dostal také Cenu 

hejtmana.  Jak do Perly Zlínska, tak do Regionální potraviny Zlínského kraje se přihlásilo 

kolem čtyřiceti výrobců.  Obě soutěţe sledovaly podobný cíl - podpořit malé a střední 

výrobce přímo z regionu, kteří měli mnohdy problém proniknout se svými produkty do 

obchodních řetězců - nezávisle na vysoké kvalitě nabízeného zboţí.  

 

 

V.  Státní instituce 
 

Vládní agentura ukončila činnost v Holešově  

 

Vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách ukončila po několika letech 

v Holešově svou činnost. Podmínky, které si vedení Agentury vymínilo pro další spolupráci, 

nebyly pro radu města z finančního důvodu akceptovatelné a proto na svém zasedání v 

pondělí 10. ledna tyto podmínky jednomyslně neschválila. Jak uvedl starosta Holešova, město 

by podle těchto podmínek muselo investovat velké prostředky do úzké skupiny občanů, 

přičemţ vyjádřil přesvědčení, ţe město uţ sociálně slabým občanům pomohlo výrazně a nad 

rámec svých povinností. Radní se navíc shodli na tom, ţe pomoc ze strany agentury nebyla 

pro město zvlášť přínosná. Agentura skončila v průběhu roku 2011 v sedmi ze třinácti měst, 

kde v roce 2008 začala působit. 

 

V březnu se konalo sčítání lidu, domů a bytů  

V březnu 2011 se konalo v Holešově stejně jako v celé České republice sčítání lidu, domů a 

bytů. Rozhodným okamţikem, ke kterému sčítání proběhlo, byla půlnoc z 25. na 26. března 

2011. Poprvé v historii se sčítaly všechny země  EU z nařízení Evropské komise v jeden 

společný rok. Náklady na sčítání lidu byly v České republice přibliţně 250 Kč na osobu. 
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Den otevřených dveří 

Český hydrometeorologický ústav Meteorologická stanice Holešov uspořádal v roce 2011 jiţ 

druhým rokem den otevřených dveří. Akce se uskutečnila v sobotu 26. března od 10 do 16 

hodin. Po zrušení letiště v roce 2009 byla meteorologická stanice přemístěna a nově 

postavena u vjezdu do průmyslové zóny ze směru od sídliště Letiště.  

 

Obvodní oddělení Policie ČR Holešov  

Vedoucím obvodního oddělení Policie České republiky v Holešově byl v roce 2010 

nadporučík Bc. Jan Novák, zástupcem vedoucího 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, Ţeranovice a Ţopy.  

Mimořádné situace, trestná činnost 

Podvody na seniorech  

Policisté zaznamenali stále se zvyšující počet případů sériové trestné činnosti páchané na 

seniorech. Tato kriminalita spočívala v tom, ţe se pachatelé vydávali za pracovníka 

energetické společnosti a pod legendou vrácení přeplatku za odebranou elektřinu, zapisování 

stavu elektroměru, prověření "černého" odběru elektřiny, kontroly elektrické sítě, zásuvek či 

spotřebičů vyuţívali nepozornosti seniorů a následně jim odcizili finanční hotovost. V době 

od 21. 10. 2010 do března 2011 spáchali takto na území krajských policejních ředitelství 

Zlínského a Jihomoravského kraje celkem 25 trestných činů. Škoda způsobená obětem 

dosáhla částky zhruba 1 070 000 Kč. Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Holešově 

Jan Novák o tomto trendu informoval starosty obcí mikroregionu, aby tito varovali před 

těmito praktikami své občany.  

Uprchlý vězeň přepadl hernu v centru města 

K ozbrojenému loupeţnému přepadení došlo v pondělí 7. února 2011 v centru Holešova. 

Uprchlý vězeň přepadl hernu na náměstí Dr. E. Beneše. Okolo sedmé hodiny ranní vstoupil 

do herny maskovaný muţ. Přes obličej měl šál a na hlavě kšiltovku. Pod pohrůţkou namířené 

krátké střelné zbraně přinutil obsluhu, aby mu vydala peníze. Ţena za barem mu dala více neţ 

čtyřicet tisíc korun. Lupič poté utekl. Prchajícího lupiče krátce nato nedaleko místa přepadení 

zadrţela hlídka obvodního oddělení v Holešově. Policisté následně zjistili, ţe se jedná o 

třiadvacetiletého cizince, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Mladík utekl z vězení v 

Rakousku. Zadrţený se následně pokusil o útěk také z budovy policie v Kroměříţi. Policisty 

poţádal o moţnost jít na toaletu. Po pouţití toalety se snaţil dostat na střechu. Dohlíţející 

policista mu v tom chtěl zabránit, mladíkovi se však přesto podařilo na střechu vylézt. Odtud 
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se pak dostal na protipoţární ţebřík. Pod ním na něj jiţ čekali policisté, kteří ho přesvědčili, 

aby slezl dolů. Následně jej odvezli do vydávací vazby vazební věznice v Brně, kde čekal na 

vydání zpět do Rakouska. 

 

Stoh u Všetul zapálily děti 

K poţáru stohu balíkovaného sena u silnice ze Všetul do Rymic došlo v sobotu 5. března 

odpoledne.  Svědci viděli poţár na poli a událost ohlásili na tísňovou linku. Od hořícího stohu 

viděli lidé utíkat několik dětí, po kterých následně pátrala hlídka policie. Děti vběhly do 

prostoru nedalekého sídliště.  Hasiči byli na místě poţáru do několika minut a velitel zásahu 

potvrdil zasaţení celého stohu, v němţ bylo uloţeno 70 balíků sena, které uţ nebylo moţné 

zachránit. Po příjezdu majitele bylo rozhodnuto nechat stoh vyhořet. Poţárem způsobená 

škoda byla majitelem vyčíslena na 14 tisíc korun.  

O víkendu někdo zapálil chatu a chtěl otrávit vodu 

Plné ruce práce měli hasiči z Holešova i celého regionu v průběhu předposledního 

březnového víkendu. Nejprve zasahovali při moţné kontaminaci veřejného vodovodu 

v Tučapích a následně museli likvidovat rozsáhlý poţár chaty na Ţelkově. Další chata shořela 

v Holešově uţ v pátek 18. března. Po příjezdu do Tučap hasiči zjistili, ţe došlo k výskytu 

chemické látky ve vodojemu. Do objektu se vloupal neznámý pachatel, který v místnosti a na 

příjezdové cestě vysypal ţlutý prášek. Pro podezření na kontaminaci pitné vody pracovníci 

vodáren informovali obec a starosta Holešova nechal preventivně vyhlásit varování pro 

občany. Došlo k uzavření hlavního přívodu vody do obce a obyvatelé byli informováni o 

zákazu pití zbytkové vody v rozvodech. Po příjezdu jednotky hasičů ze Zlína byla provedena 

detekce prášku pomocí speciálního přístroje. Ramanův spektrometr identifikoval chemickou 

látku, pravděpodobně hnojivo. Pomocí spektrometru provedli hasiči další detekci, a to přímo 

vody z vodojemu. Přístroj nezjistil přítomnost nebezpečných látek. Při dalším ohledání bylo 

hnojivo nalezeno také na okolních polích kolem vodárny. Případ si převzali kriminalisté, kteří 

jej vyšetřovali pro krádeţ a vloupání ve stadiu pokusu a poškození cizí věci.  

K poţáru chaty došlo v sobotu 19. března kolem osmnácté hodině v prostoru Ţelkova. Během 

zásahu museli hasiči rozebrat část konstrukcí chaty a dohasit skrytá ohniska. Po uhašení zbyla 

jen část obvodových zdí a krovů. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zaloţení. V Holešově 

se jednalo o druhý podobný případ v průběhu několika týdnů. 

K vyloučení úmyslného zavinění naopak došlo v případě poţáru, který zachvátil v pátek 18. 

března v 10.41 objekt nedaleko hasičské zbrojnice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe 

došlo k rozsáhlému poţáru chaty. V době oznámení poţáru byla jiţ chata plameny zasaţena 

ze značné části. Poţár zničil větší chatu o rozměru asi 12 x 5 metrů. Majitel chaty uvedl, ţe 

dopoledne odešel a asi hodinu poté byl zpozorován rozsáhlý poţár. Plameny se postupně 

rozšířily na značnou část objektu, který byl velmi poškozen. Ohnisko poţáru nalezl 

vyšetřovatel uvnitř v jedné z místností. Příčinou bylo nejspíše topení nebo některé jiné 
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elektrické zařízení. Vyloučeno bylo úmyslné zaloţení poţáru. Způsobenou škodu majitel 

odhadl na 500 000 Kč. 

Zákeřné prostitutky kradly 

V pondělí 26. září okolo desáté hodiny dopoledne oslovily v ulici Tovární dvě neznámé ţeny 

tmavší pleti zhruba ve věku třiceti aţ čtyřiceti let jednačtyřicetiletého místního muţe a 

nabízely mu sexuální sluţby. Muţ odmítal, proto se ho snaţily přemluvit a při tom se ho 

dotýkaly na hrudi. Kdyţ neuspěly, nasedly do osobního automobilu Škoda Octavia modré 

barvy a odjely. Poté si muţ zkontroloval náprsní kapsu bundy. Zjistil, ţe mu chybí tři a půl 

tisíce korun.  
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Po likvidaci holešovského letiště začali pořádat letečtí modeláři tradiční Čmelák model 

show na travnaté ploše za Větřákem. Snímek je z akce konané v srpnu 2011.  
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VI. Spolky a zájmové organizace 
 

Moravské děti Holešov  

Sbormistryně Lenka Polášková, manaţerka Jana Slovenčíková. 

Další cennou zkušenost získal dětský pěvecký sbor Moravské děti ve středu 2. února a ve 

čtvrtek 3. února. Zúčastnil se totiţ jako spoluúčinkující v Kongresovém centru Zlín 

koncertního provedení opery Giacoma Pucciniho Bohéma. Představení připravila zlínská 

Filharmonie Bohuslava Martinů a řídil ji italský dirigent Walter Attanasi. V průběhu 

posledního květnového víkendu se Moravské děti zúčastnily soutěţe VI. International Choir 

Festival MUSICA SACRA v Bratislavě. Celkem se kulturního programu zúčastnilo čtrnáct 

sborů ze sedmi států a jednu ze zlatých medailí si odvezl také holešovský sbor. V květnu sbor 

zpíval také ve Staré Boleslavi na mezinárodní přehlídce dětských a studentských sborů 

v oboru duchovní hudby. Letní soustředění sboru spojené s náborem nových členů se konalo 

v srpnu na rusavské Ráztoce. Vánoční koncerty Moravské děti absolvovaly v Otrokovické 

Besedě, v Kongresovém centru ve Zlíně a tradiční vánoční koncert sboru se uskutečnil 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie na druhý svátek vánoční. V roce 2011 byl hostem dětský 

pěvecký sbor Plamínek ze 3. Základní školy. V roce 2011 sbor Moravské děti vydal profilové 

CD, které natáčel s hudebním reţisérem Českého rozhlasu v zámecké sala terreně.   

Další dětské sbory 

V Holešově působil kromě Moravských dětí dlouhodobě také dětský pěvecký sbor při 3. 

Základní škole Plamínek. Ten oslavil na konci roku 2011 desáté výročí. Slavnostní koncert 

se konal v zámecké sala terreně. Na pódiu zpívali jeho současní, ale i bývalí členové. Na 

závěr vystoupení poděkovala ředitelka školy Jitka Heryánová členům sboru, především pak 

sbormistryním Gabriele Kovářové, Veronice Svobodové a Lence Hýţové.  Ředitelka 

Heryánová rovněţ přítomným představila sborník vydaný u příleţitosti výročí, který sestavila 

učitelka školy Jana Sovadníková.  Součástí oslav byla také výstava fotografií, plakátů a 

ocenění. Kmotra souboru, bývalá ředitelka školy Alena Grygerová, předala na závěr 

Plamínku členům dort s deseti svíčkami.  

Při první Základní škole pak působil pěvecký sbor Banana Vox pod vedením učitelky 

Moniky Vyhlídalové.  Soubor Banana Vox existoval od roku 2005. Pořádal výchovné 

koncerty pro základní a mateřské školy a rovněţ i pro veřejnost. Pravidelně se účastnil celé 

řady kulturních akcí v Holešově a jeho okolí. V roce 2011 například děti ze sboru zpívaly na 

náměstí v Holešově při rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncert uspořádaly také 

v kině Svět se speciálním hostem Karlem Markytánem. Sbor vystupoval i v jiných městech a 

obcích. 

 

 

Mateřské centrum Srdíčko 
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Vedoucí centra byla Eva Fuksová. 

Mateřské centrum Srdíčko i v roce 2011 připravilo pro rodiny s malými dětmi celou řadu 

rozmanitých akcí. Programy pod názvem Kolo, kolo mlýnský, Cvičení pro čiperky, Ţabičky, 

Notička, Výtvarné hrátky, Hrátky s batolátky a další pracovnice centra připravovaly zejména 

pro maminky na mateřské dovolené a jejich ratolesti. Pro těhotné se konalo kaţdý čtvrtek 

„Cvičení na míčích pro těhulky“ a pro předškoláky kurz s názvem „Předškoláček“. V únoru 

usedl v centru do křesla pro hosta MUDr. Miloš Janoušek, který přednášel o záchranné 

sluţbě a první pomoci. Oblíbené byly i kurzy háčkování a praktické ţeny. Ve spolupráci se 

Sportcentrem se konaly jarní kurzy plavání pod názvem Pulčíci, v září se uskutečnilo hudební 

a výtvarné odpoledne pro rodiny s dětmi v holešovském zámku. V listopadu proběhl zimní 

bazárek či vánoční dílny. V prosinci se například konal karneval pro pěstounské rodiny. 

Mateřské centrum Srdíčko Holešov bylo organizační sloţkou Městského úřadu Holešov. 

V centru nabízeli jako součást zázemí odborné poradenství pro rodiče, zdarma přístup na 

internet, v prostorách byla vybavená kuchyňka, přebalovací pult, dětské ţidličky, zařízená 

herna s míčkovým bazénem a další potřebné zařízení.  

 

Pionýrská skupina Dr. Mirko Očadlíka Holešov 

Vedoucí byla Mgr. Jarmila Vaclachová. 

Pionýrská skupina čítala v roce 2011 padesát členů. Ti se účastnili víkendových akcí, 

například turnaje v ringu, krajského turnaje ve vybíjené, zimní akce s názvem Ledová Praha 

či písničkové soutěţe Dětská porta. Zapojili se do charitativních akcí s názvem Květinkový 

den a Srdíčkové dny. Holešovští pionýři získali kromě jiného putovní pohár premiéra vlády 

ČR v oblasti hudby. Léto jako jiţ tradičně trávili na stanové základně v katastru obce Osíčko. 

Tábor v roce 2011 se uskutečnil pod názvem Tajemství Pána pokladu. 

 

Skautské středisko Holešov           

Vedoucí střediska Alois Reimer, zástupce vedoucího střediska Pavel Šťastný. 

Junácké středisko Holešov na začátku roku 2011 registrovalo 57 členů, z toho 20 členů v 

dívčím oddíle Slunečnice, 19 členů v chlapeckém oddíle Bílý Jednoroţec a 18 členů v oddíle 

oldskautů. Chlapecký i dívčí oddíl se věnoval všem věkovým kategoriím mládeţe, tedy od 6 

do 18 let. Ve středisku se v průběhu roku uskutečnila řada zajímavých událostí. V průběhu 

prvního lednového víkendu se jako kaţdoročně uskutečnila Tříkrálová sbírka. Finanční 

příspěvek, který malí koledníci vykoledovali, byl určený na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným 

skupinám lidí.  Dne 30. 4. 2011 se skauti vydali na Ivančenu. Vynesením 70kilogramového 

kamene uctili památku skautů padlých při sluţbě vlasti. V květnu pak uspořádali okresní kolo 

Svojsíkova závodu, kterého se zúčastnil jeden dívčí a jeden chlapecký tým z Holešova. 

Závodníky na stanovišti čekaly různé skautské úkoly a celou cestu je také provázela historie 
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města. Tým kluků z Holešova se umístil na druhém místě a tým holek na krásném třetím 

místě. Po letních prázdninách skauti uspořádali nábor, a to jak ve školkách, tak i vylepením 

plakátků na veřejná místa. V září pak do střediska přišlo 26 nových dětí, z toho 16 kluků a 10 

holek. Dorazilo dokonce i 8 dětí v předškolním věku a díky tomu skauti zaloţili tzv. 

koedukovanou druţinku, kde si tyto děti mohly hrát, ale zároveň se tak i připravovat na 

budoucí oddílovou činnost. Také v roce 2011 uspořádali společně s kroměříţskými skauty 

drakiádu, která se konala dne 5. 11. na letišti LMK Čmelák v Holešově. Po navýšení členů 

v oddílu se skauti rozhodli uspořádat mikulášskou besídku netradičně, a to v bývalém Drive 

klubu v kině Svět. Program se skládal z mnoha divadelních hříček, které si kaţdý oddíl 

připravil. Na závěr programu přišel i Mikuláš s andělem a s dvěma čerty. Celá akce pak byla 

završena malým rautem. Oddíl skautů a skautek během roku jezdil na různé výpravy a jako 

kaţdoročně vyrazili na tábor. Dívčí oddíl na 10 dní na skautskou základnu Líheň u Olomouce 

a chlapecký oddíl na 3týdenní tábor u obce Hoštejn v okresu Šumperk.  

 

TOM – turistický oddíl mládeţe Holešov 

Vedoucí oddílu Bc. Jakub Šneidr. 

TOM Medvědí stopa Holešov byl mládeţnický oddíl registrovaný pod Asociací turistických 

oddílů mládeţe (A-TOM) ČR, který v Holešově existoval od roku 1999. Nabízel svým 

členům ve věku 6 a více let plnohodnotné vyuţití jejich volného času, prostor pro přátelské 

vztahy a pro proţití tradičních i netradičních záţitků. Pro kolektiv vedoucích pak byl místem 

pro sebeuplatnění, osobnostní růst, získávání nových ţivotních zkušeností. Činnost vedoucích 

byla plně dobrovolná bez nároku na mzdu. V roce 2011 bylo sídlo oddílu v hájence 

v zámecké oboře, kde se také konaly oddílové akce, brigády či výroční schůze. Z řady 

oddílových akcí v roce 2011 se například v lednu konala beseda v Čajírně u Pythona o 

putování do Santiaga de Compostela, které dva členové oddílu podnikli v létě 2010. O 

prázdninách pak například turistický oddíl pořádal putovní tábor v Rychlebských horách a 

Jeseníkách. V září se oddíl podílel na organizaci tradiční turistické akce Rusavskými kotáry 

na kole i pěšky. Jedním ze zajímavých počinů bylo zřízení klubu deskových her. Jeho 

příznivci se scházeli kaţdé úterý v Krámku u kouzelného stolu v Malé ulici č. 73.  

 

SKŘÍTEK, o.s.  

V radě sdruţení působil Bc. Jakub Šneidr, Mgr. Júlia Mudruňková  a Aleš Soukup. 

Skřítek bylo sdruţení aktivních lidí, kteří se věnovali všestrannému osobnostnímu rozvoji 

člověka. Pořádáním kurzů se snaţili umoţnit všem účastníkům dotknout se zajímavých témat, 

podporovat dovednosti jako je komunikace, týmová spolupráce, sdílení, naslouchání, 

vyjádření názoru apod. Činnost sdruţení se v roce 2011 věnovala převáţně akcím pro školská 

zařízení. 
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Maţoretky Holešov, občanské sdruţení  

Vedoucí maţoretek byla Lenka Doleţelová. 

Holešovské maţoretky se v průběhu roku zúčastnily řady soutěţních i nesoutěţních přehlídek 

v Česku i v zahraničí. Mistrovství ČR v twirlingu se konalo v Nymburku 29. ledna. Uspěly 

zde  Nikola Zlámalová, která získala 2. a 3. místo, Lenka Doleţelová vybojovala 1. a 3. 

místo a Lenka Dujková 3. místo. Zástupkyně holešovských maţoretek se zúčastnily také 

Mistrovství Evropy v twirlingu, které se konalo v dubnu v Karlových Varech, ale na přední 

místa nedosáhly. Na Všetulské hůlce 10. dubna skončily Lentilky a Arabelky první, 

Miniformace Lentilky šestá a Holešovské maţoretky sedmé. Třetí ročník maţoretkové 

přehlídky se konal před početným publikem v neděli 17. dubna v prostorách 3. ZŠ v 

Holešově. Během dvouhodinového programu se na parketě vystřídaly všechny členky 

holešovských maţoretek a jako hosté i maţoretky Limmit TJ Sokol Kroměříţ a předvedly 

publiku všechna vystoupení, která natrénovaly během roku. Kromě skupinových skladeb 

mohli diváci obdivovat i sóla a dua. Na mistrovství ČR v Poděbradech 17. aţ 19. června se 

Lentilky staly v kategorii mladší děti vicemistryněmi ČR. Na červnovém mistrovství České 

republiky sólo a dua v Ronově nad Doubravou se v kategorii sólo děti pochod umístila na 

prvním místě Anetka Krčmařová, Lenka Smýkalová v kategorii sólo děti rekvizity skončila 

druhá a postoupila na mistrovství Evropy. Nikola Zlámalová v kategorii sólo rekvizity junior 

ml. vyhrála a rovněţ postoupila na ME. Vrchol sezóny byl na Mistrovství Evropy maţoretek 

v anglickém Bath ve dnech 1. - 2. 10. 2011. Lenka Smýkalová se tam stala druhou 

vicemistryní Evropy v disciplíně sólo děti. Nikola Zlámalová pak skončila v kategorii sólo 

junior mladší pátá v Evropě. 

 

Divadlo 6. května Holešov 

Vedoucí souboru byla Mgr. Ivona Vávrová. 

Po třetí se v zámku konal v sobotu 12. února 2011 Divadelní ples, tentokrát ve stylu 30. let 

dvacátého století. K tanci hrála kapela JAZZZUBS ze Zlína a v balkónovém sále zněly tóny 

disko písní starších dat. V programu vystoupily rovněţ členky a členové D6K. Členové 

souboru vystoupili rovněţ 1. dubna v rámci prohlídek zámku u příleţitosti otevření letní 

zámecké sezóny. Pětašedesáté výročí vzniku Divadla 6. května si soubor připomenul 

květnovým téměř měsíčním festivalem. Divadlo uvedlo pro diváky v kině Svět hry Návštěva 

staré dámy a Hrobka s vyhlídkou a v zámecké zahradě divadelní hru Lakomec. Program 

doplnily hudební koncerty různých ţánrů. V prostorách zámku bylo moţné po celou dobu 

festivalu navštívit výstavu zachycující historii ochotnického snaţení v Holešově. Divadelníci 

se zúčastnili v červnu také nové společenské akce s názvem Holešovská regata. Kromě 

vystoupení řady hudebních skupin se na zámeckém rybníku uskutečnilo představení různých 

plavidel. Členové souboru vypluli s plavidlem Archa D6K. 30. října ochotníci opět vystoupili 

u příleţitosti ukončení zámecké sezóny.  
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Castellum, o. s. 

Předseda sdruţení a jeho spoluzakladatel Mgr. Jiří Zapletal zemřel v neděli 6. února 2011 ve 

věku nedoţitých 82 let na následky váţného úrazu, který utrpěl 1. prosince 2010. V sobotu 5. 

února uspořádalo Castellum společně s Technickými sluţbami Holešov a Klubem přátel 

umění tradiční Velký zámecký ples, který uváděl populární moderátor Eduard Hrubeš.  

Program plesu měl navodit atmosféru přelomu 19. a 20. století, tedy období dalšího 

vrcholného kulturního rozkvětu holešovského zámku. Na počátku plesu připomněla osobnost 

Jiřího Zapletala jedna z organizátorek plesu JUDr. Jarmila Pokorná. To ještě nikdo netušil, 

ţe Jiří Zapletal během několika hodin zemře.  

 

Klub umění a řemesel, o.s. 

Předsedkyní byla ing. Lenka Bartošková. 

Občanské sdruţení se přestěhovalo z prostor 2. Základní školy ve Smetanových sadech do 

prostor Mateřské školy Radost Grohova v Holešově. Mělo 36 členů. Zde se konaly kromě 

prázdnin kaţdou středu schůzky pro zájemce o řemeslné „tvoření“. Chodili sem členové, ale 

také nečlenové klubu. Pracovali v řemeslných oblastech jako pletení košíků a dalších výrobků 

z pedigu, papírových proutků a proutí, výrobě šperků, patchworku, paličkování, vitráţování, 

malbě na látky a sklo či výrobě postaviček z kukuřičného šustí. Nově v roce 2011 přibyla i 

výroba keramiky, pro kterou byla vyuţívána keramická pec MŠ Grohova. Klub pokračoval v 

intenzivní spolupráci s PX centrem v Povaţské Bystrici, kde se členové sdruţení účastnili 

předváděním svých výrobků na tradičních akcích, kterými byl Povaţskobystrický jarmok, 

Dny města Pov. Bystrice apod. Tradiční akcí se stalo organizování řemeslných jarmarků 

v Holešově. Vánoční se konal první prosincovou (adventní) neděli a velikonoční v sobotu 

týden - před Velikonocemi. Klub organizoval rovněţ adventní setkávání pod městským 

vánočním stromem. Od 1. aţ do 23. 12. provozoval stánek na náměstí Dr. E. Beneše 

s vánočními teplými nápoji, ohněm v koši a lidovými specialitami a výrobky.  Klub se rovněţ 

účastnil jarmarků lidových řemesel v okolních obcích (Kroměříţ, Vítonice, Prusinovice, 

Rouské), kde předváděl lidová řemesla a své výrobky. Členky klubu rovněţ zajišťovaly 

výuku lidových řemesel (košíkářství, malba na skle, malba na textilu, předení, tkaní apod.) 

pro ţáky mateřských a základních škol v Holešově a okolních obcích. 

 

 

Holešovští trubači, o.s. 

Předsedou byl  JUDr. Vladimír Vyhlídal. 

Občanské sdruţení čítalo 15 členů. Pořádalo kaţdoročně řadu akcí a vystoupení lovecké i 

klasické hudby. Ve spolupráci s chrámovými pěveckými scholami a chrámovými sbory jiţ 

tradičně pořádalo adventní a vánoční koncerty. Hlavní se konal ve farním holešovském 
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chrámu Nanebevzetí Panny Marie, další potom v okolních i vzdálenějších obcích – v roce 

2011 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, Kroměříţi, v Rajnochovicích a v Litenčicích a na dětských dnech a akcích v řadě 

vesnic mikroregionu. Členové sdruţení se opět zúčastnili velkého koncertu hráčů na lesnice 

v rámci Klubu trubačů Praha v praţském Rudolfinu, zúčastnili se letního trubačského kurzu 

v Chlumu u Třeboně a vystupování v sousedních jihočeských i rakouských obcích. V roce 

2011 sdruţení secvičilo Hubertskou mši B-dur, kterou předvedlo v kostelech ve Fryštáku, 

v Zahnašovicích, v Kunovicích a v jihočeském Velešíně. Sdruţení se rozšířilo o sekci borlic a 

staralo se i o výchovu nejmladší generace trubačů. 

 

Rottal klub, o.s. 

Předsedou byl ing. Karel Bartošek.  

Občanské sdruţení mělo 22 členů a pořádalo kaţdoročně 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 

ţivota. Při pořádání Novoročního koncertu města Holešova spolupracovalo sdruţení 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 poţadavky a názory zástupci všech stran a uskupení, působících 

v holešovském zastupitelstvu.  

 

Vlastivědný krouţek Holešov, volné zájmové sdruţení občanů 

Předsedou byl Mgr. Ondřej Machálek.  

Vlastivědný krouţek 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 působil s určitými výkyvy aţ do roku 2011, kdy obnovil a razantně rozšířil svou 

činnost.  Byl zvolen nový výbor krouţku a zahájeny nové i obnoveny původní aktivity. 

Krouţek zorganizoval řadu vlastivědných přednášek, během roku byly organizovány rovněţ 

vlastivědné vycházky po okolních zajímavostech. Členové krouţku zahájili rozsáhlou 

publikační činnost zejména ve čtrnáctideníku Holešovsko  Byl uspořádán kurs čtení kurentu 

pro členy i nečleny krouţku, připravovalo se vydání sborníku k výročí úmrtí F. A. hraběte 

z Rottalu. Přednáškám a výstavám poskytovala zázemí Městská knihovna Holešov. Členové 

krouţku se rovněţ podíleli na provádění při prohlídkách historických památek Holešova, 

krouţek také realizoval prohlídky méně známých památek v rámci Dnů evropské kultury.          
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Společnost Judaica - OLAM 

Předseda společnosti byl Jiří Richter.  

Nejviditelnější stránkou činnosti společnosti byl opět prestiţní festival Týden ţidovské 

kultury. Olam však byl aktivní i v průběhu roku, například prostřednictvím svých 

internetových stránek www.olam.cz, kde probíhala diskuze ohledně ţidovských otázek, byly 

zde zveřejňovány pozvánky na bohosluţby a jiné akce.    

Festival Týden ţidovské kultury 

Pod záštitou starosty města Holešova Zdeňka Janalíka a velvyslance státu Izrael J. E. 

Jaakova Levyho byl v neděli 14. srpna zahájen 11. ročník tradičního festivalu Týden 

ţidovské kultury. Vzhledem k tomu, ţe v tomto roce měl festival niţší rozpočet, byl 

komornější i jeho program. V neděli dopoledne projíţděl Holešovem historický vlak a na 

vlakovém nádraţí proběhlo vystoupení prostějovské skupiny RUT stejně jako degustace 

výrobků firmy Rudolf Jelínek, která byla generálním sponzorem festivalu. Hlavním 

sponzorem pak byla akciová společnost České dráhy. Slavnostní zahájení se konalo ve 

velkém sále holešovského zámku. Festival uvedli představitelé města, izraelský velvyslanec, 

známý sociolog Fedor Gál a další. Součástí zahájení festivalu byla například i vernisáţ 

malíře Josefa Císařovského. V pondělí odpoledne přijali představitelé města mladé 

brigádníky, kteří přijeli v rámci festivalu pečovat o ţidovské památky. Festival provázel v 

Šachově synagoze cyklus přednášek Chaima Kočího z praţské ţidovské obce, který se 

zabýval ţidovskými rituály od narození aţ po smrt. Festival nabídl tradičně několik filmových 

projekcí a koncertů ţidovské hudby. Jedním z vrcholů byla inscenace pravé ţidovské svatby. 

Výstavou s názvem Osvětim se v synagoze představil mladý fotograf Igor Dostál. Závěr 

festivalu obstaralo divadelní představení s názvem Mikve, které v sobotu 20. srpna předvedli 

v kině Svět členové Divadelního spolku Kroměříţ.  

Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) 

V sobotu 26. února 2011 zemřel předseda svazu, letec a válečný hrdina Karel Bednařík, ve 

věku 90 let. Vzhledem k tomu, ţe věkový průměr členů svazu se neustále zvyšoval a počet 

členů naopak neustále sniţoval, aktivity ČSBS byly prakticky nulové. Smrt Karla Bednaříka 

symbolicky završila činnost svazu v Holešově.     

 

Klub důchodců – budova kina Svět 

Předsedkyně samosprávy byla Ivanka Hanzlíková. 

Klub důchodců měl k lednu 2011 78 členů, z toho 71 ţen. Většina členů měla mezi 75 a 85 

lety a dvě členky měly přes devadesát let. Klub pořádal v průběhu roku řadu besed, 

narozeninových oslav, kulturních akcí či zájezdů. Činnost klubu důchodců podporoval Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Holešově. Členové se rovněţ připravovali 

na oslavy 50. let od zaloţení klubu důchodců v Holešově, které měly být v roce 2012. 

 

http://www.olam.cz/
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Sdruţení zdravotně postiţených Holešovska 

Předsedkyní sdruţení byla Jitka Přikrylová. 

Ve sdruţení byli dobrovolně organizováni občané města Holešova a 29 okolních obcí 

s různými druhy zdravotního postiţení, včetně rodičů se zdravotně postiţenými dětmi.  V roce 

2011 sdruţení evidovalo necelých 500 členů. Těm kromě jiného zajišťovalo pomoc v oblasti 

právního poradenství. V klubovně ve Smetanových sadech umoţnilo svým členům celou řadu 

kulturního a společenského vyţití - přehrání kazet, CD a DVD, půjčování knih, hraní 

společenských her. Kaţdý se mohl zapojit do diskuzí o vaření, pletení, šití a podílet se na 

pracích k případné výstavě ručních prací pro veřejnost.  Sdruţení rovněţ pořádalo pro své 

členy návštěvy kulturních akcí, zájezdy a jiné akce. Pro členy bez průkazu ZTP/P nebo ZTP 

sdruţení zapůjčovalo permanentní povolení k výjezdu vlastním vozidlem na sv. Hostýn. 

Zájemci mohli rovněţ vyuţívat prostory fitcentra sdruţení. 

  

Český červený kříţ Holešov 

Předsedkyně byla Olga Rypková. 

Holešovský ČČK měl v roce 2011 77 členů. Organizace byla začleněna do krizového štábu 

města Holešova. Členové organizace aktivně pomáhali při pořádání akcí, a to bezplatným 

poskytnutím zdravotního dozoru. Asistovali při novoročním ohňostroji, turnaji v šermu, svou 

činnost předváděli na tradičním Dnu zdraví či na ekologické akci Den bez aut. Členové 

zajišťovali zdravotní sluţbu na fotbalových a volejbalových turnajích pořádaných 

holešovskými sportovními kluby. Jeden člen působil v průběhu prázdnin také na škole 

v přírodě v Německu.    

 

Klub českých turistů Holešov 

Předsedou byl František Hostaša. 

Klub českých turistů Holešov pokračoval i v roce 2011 ve svých tradičních aktivitách, 

kterými bylo pořádání výšlapů a besed s cestovateli. Turisté tak v průběhu roku navštívili 

například Pustevny, slovácké vinohrady, společně s holešovskými sokoly vystoupili na 

Kriváň ve Vysokých Tatrách. V rámci besed v kině Svět přednášel M. Mykiska o cestování 

po Norsku či Dušan Maceška o Austrálii a Novém Zélandu. Tradiční jiţ 42. ročník turistické 

akce s názvem „Rusavskými kotáry na kole i pěšky“ se konal v sobotu 10. září. Klub českých 

turistů v Holešově připravil pro pěší trasy v délce 50, 35, 25 a 10 kilometrů, pro cyklisty 25 a 

50 kilometrů. Padesátikilometrová trasa vedla většinou terénem, místy po nebo proti trase 

populárního Drásala. Start byl jako jiţ tradičně v holešovské sokolovně od 7 do 9 hodin. 

Účastníci vyráţející na některou z tras si před startem kromě jiného mohli nechat změřit tlak. 

Celkem vyrazilo do přírody 125 účastníků. Pěšky na 10 km trasu 26 lidí, na 25km 16 lidí, na 

35 km 11 lidí a 50 km šli 2 turisté. Na 25km dlouhou cyklistickou trasu vyjelo 16 a na 50 km 

trať 54 cyklistů. Poslední turisté dorazili do cíle aţ kolem půl osmé večer.  
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Kynologický klub Holešov 

Předseda klubu byl Ing. Aleš Němec.  

Klub se zaměřoval na výcvik všech druhů psů. Zajišťoval několikrát ročně zkoušky z výcviku 

poslušnosti, obrany, agility a další výcvik. Zajišťoval také výcvik ve skupinách i individuálně. 

Klub se nacházel v areálu za Rusavou na Střelnici a členům klubu byl kdykoliv přístupný. 

Jedna z největších akcí se konala v sobotu 20. srpna - 4. ročník neoficiálních závodů 

Holešovské hopsání o pohár místostarosty města Holešova. Na cvičišti se předvedlo 60 týmů. 

Za holešovský klub stáli na stupních vítězů Petra Češková, Jana Sucháčková, Zuzana 

Chrenščová a Luděk Cuták. Část z výtěţku akce ve výši 3000 korun kynologové věnovali 

rodičům postiţené Michalky Macurové. Svého 800korunového honoráře se zřekla ve 

prospěch Michalky také rozhodčí Jana Raczová. Holešovskou kynologii v roce 2011 vzorně 

reprezentovala Helena Čuřilová. Stala se mistryní republiky ve výkonu kníračů se psem 

Irtem od Dalajského potoka.  Jiţ 33. ročník závodů O štít města Holešova se uskutečnil na 

holešovském kynologickém cvičišti v sobotu 17. září 2011. Za příjemného počasí se utkalo 12 

týmů. Holešovský klub velmi úspěšně reprezentovaly Monika Zubíková, Alexandra 

Gajová, Kristýna Bránková a Helena Čuřilová.  

 

Moravský rybářský svaz  - místní organizace Holešov 

Předsedou byl  JUDr. Jindřich Pruš. 

Výroční členská schůze MO Holešov se konala 27. března v kině Svět. V průběhu schůze byli 

kromě jiného oceněni členové MO, kteří se výrazně podíleli na chodu organizace, a to 

čestnými povolenkami k rybolovu na vodách pstruhových i mimopstruhových. Při příleţitosti 

ţivotního jubilea byli oceněni MVDr. Antonín Zakopal, Mgr. Antonín Bačík a Vlastimil 

Zezulka. Průběh schůze výrazně ovlivnila malá účast členské základny. V průběhu letních 

dešťů došlo i na Holešovsku k několika menším povodním, které měly pro rybáře za následek 

zanesení náhonu vedoucího k zámeckému rybníku a k rybníku Kačák. Po poslední povodni 

byla za pomoci těţké techniky provedena oprava břehů náhonu a bylo provedeno také jeho 

prohloubení. Na podzim proběhlo vysazování pstruhů duhových na pstruhových revírech 

MRS MO Holešov. Na sklonku podzimu se konala další brigáda okolo rybářské chaty a na 

mimopstruhových revírech Rusava 2 a pstruhových revírech Rusava 1. Jednalo se převáţně o 

proklesťování keřů a sekání trávy. Tradičními veřejnými rybářskými akcemi byly i v roce 

2011 rybářský ples a rybářské závody.  
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Český zahrádkářský svaz Holešov 

Předsedkyní byla Vlasta Čablová. 

Novou předsedkyní Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Holešově se stala 

dlouholetá členka výboru Vlasta Čablová. Členové svazu ji zvolili na výroční schůzi, která 

se konala v sobotu 26. února v zahrádkářském domě Na Dlaţánkách. Ve funkci vystřídala 

Ladislava Vyňuchala, jenţ zemřel 2. března 2010. V lednu 2011 zemřela také dlouholetá 

členka výboru, kronikářka a knihovnice Věra Nášelová. V průběhu roku se konala řada 

tradičních zahrádkářských akcí. Mezi nimi například okresní kolo soutěţe mladých 

zahrádkářů, 1. dubna přednáška s besedou na téma rezistentní odrůdy jabloní a slivoní či 

zájezd na jarní Floru Olomouc, do firmy Semo Smrţice a na zámek Náměšť na Hané. Na 

přelomu července a srpna zahrádkáři uspořádali výstavu mečíků, kterou navštívilo přes 500 

návštěvníků. Vedle prezentací na veřejnosti rovněţ prováděli členové spolku údrţbu svého 

sídla Na Dlaţánkách. Na plné obrátky jela také zpracovna ovoce.  Díky dobré úrodě jablek i 

švestek byl Jaroslav Svoboda, který měl moštárnu i sušárnu na starost, plně vytíţený. Navíc 

se věnoval také dětem ze základních i mateřských škol, kterým například předváděl, jak se 

čerstvý mošt z jablek vyrábí. V roce 2011 rovněţ organizace spustila vlastní internetové 

stránky.  

 

Český svaz včelařů -  Základní organizace Holešov a okolí 

Předsedou byl Antonín Brázdil. 

Tradiční výstup celoroční včelařské práce na veřejnosti se v Holešově konal v sobotu 22. října 

v přízemí kina Svět pod názvem Medový den. Návštěvníci této akce si mohli zakoupit nejen 

med samotný, ale i například výbornou medovinu, propolisové masti či medové perníčky. Pro 

návštěvníky a zejména pro děti byla jistě zajímavá podívaná na prosklený včelí úl, v němţ se 

hemţilo tisíce včel. Základní organizace Českého svazu včelařů (ČSV) v Holešově a okolních 

obcích sdruţovala 140 členů a bezmála 1 500 včelstev. Měla celkem dvacet dva obvodů, z 

toho tři z Holešova a ostatní z okolních obcí. Cílem organizace bylo sdruţovat zájemce o 

tento zajímavý, ale náročný koníček a vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj včelařství. 

Organizace kaţdoročně uskutečňovala mnoho zajímavých přednášek či zájezdy k chovatelům 

a na včelařská pracoviště. 

 

Chovatelé drobného zvířectva, Český svaz chovatelů Holešov 

Předsedou byl Dušan Labuda. 

Tradiční výstavu okrasných holubů, králíků, drůbeţe a exotů uspořádali chovatelé tentokrát u 

příleţitosti 107. výročí zaloţení chovatelské organizace v Holešově o víkendu 8. a 9. října 

v chovatelském areálu na Plačkově. Organizátoři umístili do výstavních prostor 180 králíků, 

174 okrasných a uţitkových holubů, ve 30 voliérách pak bylo na 120 kusů velké a okrasné 
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drůbeţe. Jednotlivé kusy hodnotili delegovaní posuzovatelé a určili u králíků čtrnáct čestných 

cen, u holubů osmnáct a u drůbeţe dvanáct. Počasí organizátorům sice moc nepřálo, ale 

přesto si na akci našly cestu stovky návštěvníků. Základní organizace Českého svazu 

chovatelů byla zaloţena jiţ v roce 1904. Od roku 1976 vedl spolek Dušan Labuda. Stal se 

tak rekordmanem mezi předsedy holešovských spolků. V čele této organizace stál v roce 2011 

celých 35 let. Pod jeho vedením chovatelé postavili na uklizených pozemcích po bývalém 

Dřevopodniku výstavní halu o rozměrech 6x50 metrů a hospodářskou budovu. Členové 

spolku zde odpracovali při odklízení starých budov v roce 1984 devět tisíc bezplatných hodin 

a další čtyři tisíce při budování nového areálu.  

  

                                                         

                                       Předseda spolku chovatelů Dušan Labuda. 

 

 

Letecký modelářský klub Čmelák Holešov 

Předsedou klubu byl Ing. Vladimír Zicháček.  

Vrcholem modelářské sezóny v Holešově byla tradiční Čmelák model show. V roce 2011 se 

tato akce konala o víkendu 13. a 14. srpna na modelářské ploše mezi Větřákem a 

průmyslovou zónou. Do Holešova přijeli modeláři nejen z České republiky, ale i ze Slovenska 

a Polska. V průběhu show představilo 73 pilotů přes 80 modelů. Mezi nimi dvojplošníky, 

vojenské stíhačky, vrtulníky či historické modely z první republiky, jejichţ piloti byli 

oblečeni do dobových kostýmů a v průběhu letu atmosféru dokreslovala hudba třicátých let 

minulého století. Modeláře přiletěli pozdravit i piloti větších letadel. V okolí bývalého 

holešovského letiště však létala i další sportovní letadla. Jako by jejich piloti se zvědavostí 

a trochou nostalgie chtěli zavzpomínat na dobu, kdy na jih od Holešova mohli také přistát. 
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V sobotu modeláře dvakrát vydatně potrápil silný déšť, v neděli uţ však bylo příjemné letní 

počasí. V dobách holešovského letiště byly součástí show například prohlídka letecké 

techniky či vyhlídkové lety. Po zrušení letiště se holešovští modeláři na čas přemístili na 

louku mezi Hadovnu a Ţabárnu. Po jednáních s představiteli města Holešova a Zlínského 

kraje nakonec dostali k uţívání plochu na okraji průmyslové zóny.         

 

T. J. Sokol Holešov  

Starostkou byla Irena Smrčková. 

Rok 2011 byl jiţ 131. rokem trvání Tělocvičné jednoty Sokol Holešov. V roce 2011 čítala 

členská základna 329 členů, z toho 111 mládeţe do 18 let. Program jednoty naplňovaly 

nejvíce hodiny všestrannosti, kde probíhala pravidelná cvičení rodičů s dětmi, předškoláků, 

mladších ţaček a ţen se cvičením kondičním, zdravotním tělovýchovou a tai-či. Tradičními 

sportovními oddíly zůstávaly sportovní gymnastika, orientační běh, šachy a box. Svou činnost 

ukončily florbal, capueira a kalanetika. Dále rekreačně sportovaly dvě skupiny volejbalu, 

paintball, badminton a křesťanská mládeţ. Necvičící ţeny se pravidelně scházely kaţdý měsíc 

v senior klubu a o náplň se staraly sestry Tepličková a Ondrušková.  

V březnu proběhl tradiční společenský večer. Oddíl sportovní gymnastiky uspořádal dětské 

Šibřinky. V měsíci květnu se početná skupina zástupců Sokola zúčastnila vzpomínkového 

shromáţdění k výročí ukončení druhé světové války u památníku padlých. Vzpomínková akce 

pokračovala autobusovým zájezdem na Tesák, kde se konala pietní vzpomínka na profesora 

Lad. Jaroše – starostu Sokola Holešov umučeného nacisty v roce 1942. Skupina členů 

podpořená i zástupci jiných jednot i občanů města Holešov pak šla poloţit květiny k 

památníku prof. Jaroše na vrch Jehelník. V měsíci červnu město Holešov ocenilo kolektiv 

trenérů jednoty Holešov za dobrovolnou aktivitu ve volném čase v čele se starostkou Sokola, 

dále trenéry a cvičitelky sestry Neradilovou, Škubalovou, Polákovou, Peškovou, 

Láníkovou a bratry Foukala, Pešku a Botka. 

V měsíci červnu cvičilo 9 ţen skladbu Kaleidoskop na oslavách zaloţení Sokola v 

Morkovicích. Velmi zdařilá akce byla účast na Sletové štafetě, kterou holešovští sokolové 

dovezli z Holešova do Kostelce na kolech a zde se účastnili programu soutěţe v pétangue. 

Štafeta pokračovala celou republikou aţ do Tyršova domu v Praze. V měsíci červenci byl 

ukončen první půlrok cvičení na hřišti u sokolovny veřejnou cvičební hodinou. Závodivých 

her se zúčastnilo 30 dětí a více neţ 100 účastníků. Všichni strávili příjemné odpoledne i u 

táboráku s opékáním špekáčků. Pohoštění a pamlsky pro děti připravili cvičitelky a někteří 

rodiče. V měsíci říjnu se cvičící seniorky zúčastnily ţupní akce Senioři v pohybu, kde získaly 

druhé místo z 9 druţstev. Od podzimu byl zahájen nácvik na XV. všesokolský slet v Praze v 

roce 2012. Na vystoupení se připravovali rodiče s dětmi, předškoláci, ţačky sportovní 

gymnastiky a ţeny. Ústřední heslo XV. všesokolského sletu v Praze byl „150 let v pohybu“. 
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Sbor dobrovolných hasičů Holešov (SDH) 

Starostou SDH Holešov byl Jiří Jílek. 

Velitelem jednotky SDH Holešov zůstával Martin Horňák. Ve výjezdech dobrovolných 

hasičů v roce 2011 v celém Zlínském kraji obsadila holešovská jednotka sboru dobrovolných 

hasičů třetí příčku s 97 výjezdy. Nejvytíţenější byla jednotka Hasičského sboru města Roţnov 

pod Radhoštěm. Za rok 2011 evidovala celkem 208 zásahů. Druhou nejčastěji vyjíţdějící 

stanicí byla jednotka hasičů statutárního města Zlín, stanice Prštné, se 133 zásahy. V roce 

2011 se i holešovští hasiči účastnili likvidace extrémního poţáru v Chropyni. Pokračoval 

nastolený trend povolávání jednotek dobrovolných hasičů na pomoc při poţárech objektů a 

budov na území obce nebo při plošných poţárech např. v lesích, na loukách a polích. 

Základních důvodů bylo hned několik. Prověření funkčnosti jednotky a její akceschopnost, 

včetně techniky, nezastupitelná role při kyvadlové dopravě vody i do nepřístupných míst a 

nezastupitelná role při dohašovacích a likvidačních pracích po poţárech. V průběhu roku se 

samozřejmě konala celá řada dalších aktivit holešovských hasičů. Tradičně pořádali sběr 

ţelezného šrotu, účastnili se jako pořadatelé celé řady kulturních, společenských a 

sportovních akcí v Holešově a okolí. Zástupci hasičů stáli čestnou stráţ při různých 

slavnostních příleţitostech, jako bylo připomenutí si osvobození Holešova či vzniku 

republiky. V sobotu 14. května se v Holešově konala oslava čtyřicátého výročí podepsání 

smlouvy o přátelství a spolupráci mezi holešovským sborem a dobrovolnými hasiči ze 

slovenských Topoľčianek. Slavnostního programu se zúčastnili zástupci obou partnerských 

stran. Aktivní byli i v roce 2011 mladí hasiči pod vedením Milana Libenského. Pravidelně se 

účastnili soutěţí v poţárním sportu, ale i dalších akcích, jako bylo tradiční loučení 

s prázdninami spojené s opékáním špekáčků a přenocováním ve stanech v prostorách hasičské 

zbrojnice. Mladí hasiči se rovněţ účastnili brigádnických akcí v hasičské zbrojnici, 

organizovali čištění koryta Rusavy a pomáhali svým starším kolegům při pořádání různých 

akcí.   

 

Klub vojenských výsadkových veteránů Holešov 

Předseda byl Dušan Hric.  

Hlavní událostí roku 2011 pro vojenské výsadkové veterány bylo bezesporu srpnové setkání 

bývalých příslušníků pluku v Holešově. Několik set bývalých členů 7. výsadkového pluku 

zvláštního určení z Moravy, Čech i Slovenska – mnozí z nich i se svými blízkými – přijeli 

v sobotu 27. srpna do Holešova, aby si tady připomenuli 50. výročí zaloţení tohoto útvaru, 

který se v rámci tehdejších vojsk Varšavské smlouvy řadil mezi absolutní špičku. V teplém, 

ale větrném počasí napochodovali výsadkoví veteráni v jedenáct hodin za zvuku vojenské 

hudby na nádvoří holešovské policejní školy - tedy v místech, kde útvar v 60. letech minulého 

století sídlil. Z tribuny k nim postupně promluvili hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, 

místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, starosta Holešova Zdeněk Janalík, zástupce 

Armády České republiky a především potom někdejší náčelník štábu 7. výsadkového pluku 

Jiří Dufek jako nejvýše postavený ţijící velitel útvaru.  
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Na závěr slavnostního nástupu pak Jiří Dufek předal zástavu pluku holešovskému klubu 

vojenských výsadkových veteránů (KVV), z jeho rukou ji převzal předseda klubu Dušan 

Hric.  Celou akci moderoval ve vojenském duchu člen holešovského KVV Pavel Chmelík. 

V závěru zavelel nastoupeným vojákům „..naposledy v našem ţivotě - rozchod“. Chtěl tím 

říci, ţe tak velká akce spojená se 7. výsadkovým plukem, které by se zúčastnilo tolik 

bývalých příslušníků, se uţ v Holešově nejspíše neuskuteční. Oslavy výročí pluku 

pokračovaly odpoledne v prostorách holešovského zámku společně s akcí pro děti, které se 

zde loučily s prázdninami. Nakonec se neuskutečnil plánovaný vrchol programu, kterým měl 

být seskok parašutistů. Podle slov organizátorů nedostal vojenský vrtulník kvůli silnému větru 

povolení ke vzlétnutí.  V průběhu roku se členové účastnili celé řady dalších vzpomínkových 

akcí například v Praze, Lidicích, Liberci, na Ploštině a samozřejmě i v Holešově. Někteří 

z veteránů se zúčastnili tradičního nočního pochodu Clay – Eva, sjezdu řeky Moravy na 

raftech, střeleckého trojboje v Dobroticích a řady dalších společenských a sportovních akcí.   
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Tradiční ocenění učitelů se konalo v březnu 2011 ve velkém sále holešovského zámku. 
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VII. Školství 
 
 

Rok 2011 v Holešově potvrzoval zajímavý trend posledních let, který měl nejspíše své kořeny 

v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy se výrazně zvýšila porodnost a těmto dětem se 

začalo říkat Husákovy děti (podle tehdejšího prezidenta ČSSR). A právě děti těchto dětí 

začaly na konci první dekády dvacátého století nastupovat do mateřských školek. A tak 

zatímco počty ţáků ve školách od roku 1997 prakticky nepřetrţitě klesaly, počet dětí 

v mateřských školách se jiţ čtvrtým rokem zvyšoval.  

Zápis dětí do základních škol  

V pátek 11. února 2011 proběhl zápis dětí do prvních tříd holešovských základních škol 

s těmito výsledky: 1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630) - k zápisu přišlo celkem 

54 dětí (v roce 2010 48), z toho poprvé u zápisu bylo 48 dětí (v roce 2010 36) a po loňském 

odkladu přišlo 6 dětí (v roce 2010 12). 2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625) - 

k zápisu přišlo celkem 25 dětí (v roce 2010 21), z toho poprvé u zápisu bylo 20 dětí (v roce 

2010 15) a po loňském odkladu přišlo 5 dětí (v roce 2010 6). 3. Základní škola Holešov 

(Druţby 329) - k zápisu přišlo celkem 81 dětí (v roce 2010 84), z toho poprvé u zápisu bylo 

58 dětí (v roce 2010 64) a po odkladu přišlo 23 dětí (v roce 2010 20). K zápisu tedy v roce 

2011 přišlo o 7 dětí více neţ v roce 2010. Na 1. ZŠ a 2. ZŠ přišlo více dětí, zatímco na 3. ZŠ 

přišlo k zápisu méně dětí neţ v roce 2010.  

Počty ţáků v základních školách 

Do prvních tříd od září nakonec nastoupilo do 1. ZŠ 46 dětí (v roce 2010 43, v roce 2009 40), 

do 2. ZŠ 18 dětí (v roce 2010 18, v roce 2009 18) a do 3. ZŠ 58 dětí (v roce 2010 59, v roce 

2009 60), z toho bylo 9 ve speciální třídě pro děti s vadami řeči. Celkový počet prvňáčků tedy 

podruhé mírně stoupl na 122 ţáků. V roce 2010 jich bylo 120 a v roce 2009 jen 118. Celkový 

počet ţáků ve třech holešovských základních školách v roce 2011 byl 1221. Oproti 

předcházejícímu roku poklesl počet ţáků o 30 na 1251 celkem. Celkový počet ţáků od roku 

1997 stále rok co rok klesal. Jedinou výjimkou byl rok 2010, ve kterém počet ţáků stoupl o 

jednoho. Rok 2011 tedy nenavázal na předchozí růstový rok. Prognóza na rok 2012 však byla 

příznivá i z toho pohledu, ţe k 31. 8. 2012 měl skončit jak na 1. Základní škole, tak na 3. 

Základní škole jednoznačně nejslabší ročník na druhém stupni těchto škol. Na 3. Základní 

škole se jednalo o vůbec nejslabší ročník celé školy. Celkové počty ţáků: 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 

2011 klesl počet ţáků oproti roku 2010 na všech třech základních školách, nejméně na 1. ZŠ o 

3 (z 546 na 543), nejvíce na 2. ZŠ o 20 (z 216 na 196), na 3. ZŠ  o 7 (z 489 na 482). 
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2011/2012 1. třída  2. třída  3. třída  4. třída  5. třída  6. třída  7. třída  8. třída  9. třída  Celkem 

1. ZŠ 46 42 43 51 50 80 89 81 61 543 

2. ZŠ 18 18 16 20 20 29 22 27 26 196 

3. ZŠ 58 55 56 53 56 69 48 52 35 482 

Celkem 122 115 115 124 126 178 159 160 122 1 221 

           2010/2011 1. třída  2. třída  3. třída  4. třída  5. třída  6. třída  7. třída  8. třída  9. třída  Celkem 

1. ZŠ 43 42 49 50 57 80 79 68 78 546 

2. ZŠ 18 19 21 19 22 30 29 32 26 216 

3. ZŠ 59 57 52 58 65 45 52 35 66 489 

Celkem 120 118 122 127 144 155 160 135 170 1 251 

 

Počty dětí v mateřských školách 

Jiţ čtvrtý rok v řadě pokračoval nárůst počtu dětí v holešovských mateřských školách. Tento 

nárůst se navíc kaţdý rok zvyšoval. Celkový počet dětí činil 473. Největší nárůst zaznamenala 

stejně jako rok před tím Mateřská škola Sluníčko, a to 15 dětí (223 oproti 208 v minulém 

roce), nárůst 12 dětí vykázala Mateřská škola na Masarykově ulici (102 oproti 90 v minulém 

roce), nárůst 8 dětí vykázala Mateřská škola na Grohově ulici (148 oproti 140 v minulém 

roce). Celkový nárůst 35 dětí předčil i nárůst roku 2010 oproti roku 2009, který činil 24 dětí 

(ze 414 na 438). Rok předtím byl nárůst 21 dětí (z 393 na 414). Ještě rok předtím byl nárůst 

10 dětí (z 383 na 393).  

Ocenění učitelů 

Tradiční slavnostní ocenění pracovníků v holešovském obecním školství se uskutečnilo jiţ 

potřetí ve velkém sále holešovského zámku, a to v pondělí 28. března 2011. Na základě 

návrhů vedení holešovských škol a školských zařízení schválila Rada města Holešova udělení 

Pamětních listů v deskách deseti pracovnicím a jednomu pracovníkovi jako výraz ocenění a 

vyzdviţení jejich zásluh u příleţitosti této městské oslavy Dne učitelů. V rámci slavnostního 

podvečera je převzali z rukou starosty města Zdeňka Janalíka, místostarosty Rudolfa 

Seiferta, místostarosty Jaroslava Chmelaře a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky Josefa Smýkala. Oceněným přišli popřát i zástupci vedení z jednotlivých 

škol. Za 1. Základní školu Holešov byli oceněni Alena Kuklová, Otmara Jeřábková a 

Vlastimil Štopl, za 2. Základní školu Holešov Hana Hlobilová, za 3. Základní školu Holešov 

Alena Doleţelová a Jitka Šťastná. Za Mateřskou školu Sluníčko byly oceněny Lenka 

Holasová a Pavla Ševčíková. Z Mateřské školy Radost dostala ocenění Anna Mrázková. 

Ocenění z Mateřské školy Masarykova obdrţela Olga Beštändigová, za středisko volného 
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času Jarmila Vaclachová. V rámci kulturního programu vystoupili ţáci Základní umělecké 

školy F. X. Richtera Holešov a holešovský dětský sbor Moravské děti. Závěrečnou část 

tvořilo menší občerstvení v sále malých forem neboli v hudebním klubu a přátelské posezení 

zúčastněných. 

 

                        Městské školské příspěvkové organizace 
 

Mateřská škola Sluníčko, Holešov  

Ředitelka byla Lenka Pacíková. 

Zástupkyně ředitelky mateřské školy byla Jana Šálková, vedoucí školní jídelny Alena 

Ševčíková. Celkem ve školce pracovalo 29 zaměstnanců, z toho pedagogických 19, čtyři 

provozní zaměstnanci a šest pracovníků školní jídelny. Předškolní vzdělávání bylo ve školním 

roce 2011 – 2012 organizováno v 9 třídách, 6 tříd bylo umístěno na pracovišti Havlíčkova 

140, kde bylo na jednu třídu zapsáno 28 dětí a 1 třída logopedická s počtem zapsaných dětí 

18. Dvě třídy byly umístěny na pracovišti Všetuly, Sokolská 70 s počtem zapsaných dětí 45 a 

jedna třída byla umístěna na pracovišti – Tučapy 71 se 17 zapsanými dětmi.  

 

Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříţ  

Ředitelkou byla Jaroslava Turoňová. 

Školu navštěvovalo v roce 2011 padesát šest dětí ve dvou třídách v budově v Masarykově 

ulici a 44 dětí ve dvou třídách v Ţopích. Ve školce pracovalo sedm učitelek a čtyři provozní 

zaměstnanci. V Holešově byla škola i nadále ve dvoupodlaţní budově (opravené rodinné vile 

z roku 1962) v centru města Holešova v Masarykově ulici s rozsáhlou školní zahradou. 

Součástí školy zůstávalo odloučené pracoviště - dvoutřídní  mateřská škola, taktéţ umístěná v 

samostatné dvoupodlaţní budově místní části města Holešova v Ţopích, stojící na okraji obce 

s nezbytnou školní zahradou a zároveň blízkostí lesa. V průběhu roku probíhala ve školce celá 

řada akcí, například Děti v pohybu, besedy v Městské knihovně, nulté školičky na I. a II. ZŠ, 

koncerty v ZUŠ, angličtina, týden otevřených dveří a zápis do MŠ, zobcová flétna, keramika, 

základy ekologie, městská olympiáda MŠ, vítání občánků v Ţopích a další. Většina akcí 

probíhala za účasti a spolupráce s rodiči dětí. K těm patřily podzimní výlet, 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 či rozloučení s předškoláky. 
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Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392 

Ředitelkou byla Bc. Alena Kotoučková. 

Tato mateřská škola byla nadále zařazena do národní sítě škol podporujících zdraví. Pracovalo 

zde devět učitelek a sedm dalších zaměstnanců, z toho tři provozní zaměstnanci a čtyři 

zaměstnanci jídelny. V Grohově ulici bylo pět třídy. Na odloučeném pracovišti v  Dobroticích 

byla jedna třída a pracovali zde dvě učitelky a dva další pracovníci. V prázdninových 

měsících proběhla výměna krytiny střechy budovy školní jídelny a výměna osvětlení ve dvou 

třídách v přízemí budovy. Na odloučeném pracovišti MŠ v Dobroticích se ve výdejně stravy 

uskutečnily stavební úpravy podle poţadavků krajské hygienické stanice. Akce v roce 2011 

probíhaly podle školního vzdělávacího programu. Školka pokračovala v rozvoji  „Galerie v 

zahradě“, kde umisťovali keramické výtvory vzniklé při činnostech dětí a učitelek v mateřské 

škole. I v roce 2011 byla pro velký zájem rodičů o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v 

mateřské škole otevřena 5. třída. 

  

1. Základní škola Holešov 

Ředitelkou byla Mgr. Jarmila Růţičková. 

Statutárním zástupcem byl Mgr. Petr Oral, zástupcem na prvním stupni byla Mgr. Jarmila 

Hanáčková. Ve škole pracovalo 38 učitelů, 5 vychovatelek ve školní druţině a dvě asistentky 

pedagoga. Tři učitelky byly na mateřské dovolené. Mezi devíti správními zaměstnanci byli 

školník, uklízečky, ekonomka, sekretářka a správce haly. Ze školy odešli ke 30. červnu 2011 

dlouholetí pracovníci Mgr. Jiřina Kučerová, Mgr. Vlastimil Štopl a Mgr. Libuše 

Kořínková. Všichni byli pracujícími důchodci, takţe do důchodu odešli jiţ dříve a 30. 6. 

2011 definitivně opustili aktivní zaměstnání. 15. března 2011 zemřela Mgr. Eva Balatková, 

rozená Ševčíková. Pocházela z Ivančic (* 17. 7. 1945), vystudovala Pedagogickou fakultu 

UJEP v Brně.  Na 1. ZŠ učila tělesnou výchovu a ruský jazyk od roku 1966 do roku 1993, kdy 

odešla učit na střední školu v Holešově s názvem „Rodinná škola“, kde vyučovala i německý 

jazyk. V 1. ZŠ bylo v roce 2011 25 tříd, z toho 10 na I. stupni a 15 na II. stupni. V průběhu 

roku byly 2 třídy ve staré budově částečně renovovány. Byly opraveny elektroinstalace, 

podlahy, stropy a zdi. Škola byla vybavena 11 interaktivními tabulemi, původní tabule v 11 

učebnách byly nahrazeny keramickými, v těchto učebnách byly instalovány dataprojektory, v 

celé škole byla instalována internetová síť. Škole byla schválena ţádost o projekt financovaný 

ESF a státním rozpočtem ČR v rámci tzv. „šablon“. Projekt měl název Šance pro kaţdého a 

škola na něj získala dotaci 2 681 462  Kč. V průběhu roku uspěla v různých oborech celá řada 

ţáků školy. V praţském celostátním kole logické olympiády obsadila Jana Trdlicová (9.C) 

17. místo. V matematické soutěţi Klokan skončila Nikol Guľová v kategorii Cvrček na 1. 

místě ve Zlínském kraji. Soutěţe se zúčastnilo 2 573 ţáků. Jana Trdlicová se ve stejné 

soutěţi v kategorii kadet umístila na 3. místě ve Zlínském kraji z 1 920 soutěţících. Na Eko 

olympiádě skončila Veronika Hanulíková v rámci Zlínského kraje na 1. místě. V krajském 

kole pěvecké soutěţe O hanáckyho kohóta skončila Lucie Šlechtová (2. A) na 3. místě. 
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2. Základní škola Holešov 

Ředitelkou byla Mgr. Drahomíra Konvalinková. 

Zástupcem ředitele školy byla Mgr. Hana Hlobilová. Do školy bylo v roce 2011 zapsáno 25 

nových dětí, celkem ji navštěvovalo 195 ţáků, které učilo 7 učitelů. Ve školní druţině byly 

zaměstnány 2 vychovatelky a 1 vychovatelka ve školním klubu. Dále bylo ve škole 5 

správních zaměstnanců. V průběhu roku ţáci ze 2. Základní školy získali řadu ocenění. V 

pětatřicátém ročníku Pythagoriády zabodoval Martin Dubický z 8. A, který byl jediným 

úspěšným řešitelem školního kola. Ţákyně 2. Základní školy Martina Zapletalová z 8. A 

vyzpívala stříbro v tradiční pěvecké soutěţi Kostelecký slavíček. 2. ZŠ otevřela své brány 

veřejnosti. Škola uspořádala řadu akcí. Mezi nimi například první listopadovou středu tradiční 

Den otevřených dveří. Na Mikuláše donesli jako obvykle nejstarší ţáci výsluţku malým 

předškolákům. Rok chemie si připomněli na 2. ZŠ Holešov v průběhu dvou předvánočních 

týdnů souvislým chemickým zkoumáním.  

Bývalá škola ve víru oslav 

V září 2011 tomu bylo přesně 100 let, kdy byla ve Smetanových sadech slavnostně otevřena 

Dívčí obecná a měšťanská škola Boţeny Němcové, nynější 2. Základní škola. Koncem června 

odstartovaly oslavy tohoto významného výročí, které jinak probíhaly prakticky celý školní 

rok. Vrcholným dnem, který si nenechali ujít představitelé města ani bývalí absolventi školy, 

byl pátek 24. června. V rámci oslav byl pokřtěn almanach školy, který vyjma historie školy, 

vzpomínek významných absolventů školy, řady fotografií a dokumentů obsahoval rovněţ 

seznam všech učitelů a ředitelů působících na škole od jejího zaloţení aţ po rok 2011. Dalším 

významným momentem slavnosti byla vernisáţ výstavy obrazů oblíbeného učitele 2. ZŠ 

Jiřího Valenty při dni otevřených dveří v chodbách školy. Bohatý kulturní program 

posledního červnového pátku korunoval absolvent 2. ZŠ - klavírní virtuos Karel Košárek. 

Toho dne večer se potom sešli absolventi a zaměstnanci školy v zámku a zámecké zahradě při 

hudební produkci skupin Expo a AZ band. Oslavy byly uzavřeny v neděli 26. června ranní 

mší svatou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.  

 

3. Základní škola Holešov 

Ředitelkou byla Mgr. Jitka Heryánová. 

Statutární zástupce ředitelky školy zůstávali i nadále Mgr. Ivo Junášek a Mgr. Gabriela 

Kovářová. Ve škole bylo v roce 2011 32 pedagogických pracovníků, 4 vychovatelky školní 

druţiny a 2 asistentky pedagoga, 2 administrativní pracovnice, 1 školník, 1 údrţbář a 5 

uklízeček. Ve školní jídelně pracovalo 10 zaměstnanců. Na prvním stupni bylo 13 tříd, na 

druhém 9. Ve školní jídelně byla čtyři oddělení. Od října do prosince roku 2011 se konala 

rekonstrukce školního hřiště a v říjnu 2011 oprava střechy pavilonu B. V roce 2011 probíhala 

uspořádala celou řadu akcí. V únoru se konal tradiční přátelský večírek SRPDŠ, v březnu 

preventivní programy pro ţáky 1. i 2. stupně, v dubnu projektový den Bezpečná škola. 

Tradiční Den pro zdraví se uskutečnil ve spolupráci s MKS a Vital life v květnu. V témţe 
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měsíci proběhl Jarní koncert pro rodiče a veřejnost a dějepisná exkurze Polsko – Osvětim – 

Krakov. V červnu se konal poznávací zájezd do Anglie, v červenci školní tábor 

v Rajnochovicích, v srpnu příměstský tábor ve škole a v září adaptační pobyty pro ţáky 5. a 6. 

ročníků. V říjnu proběhly preventivní programy a besedy pro ţáky 1. - 9. ročníků a dějepisná 

exkurze – MODRÁ-VELEHRAD. V listopadu se konal v sala terreně slavnostní koncert k 10. 

výročí školního sboru Plamínek. V prosinci se uskutečnily mikulášská nadílka ve škole, 

vánoční jarmark s kulturním programem a den otevřených dveří. Během roku se pak konaly 

preventivní víkendové pobyty pro děti školní druţiny. V roce 2011 získala škola také celou 

řadu ocenění, v dubnu ocenění Minimálního preventivního programu školy – ve Zlínském 

kraji a Pěvecký sbor Plamínek „Zlaté pásmo“ v krajské soutěţi školních pěveckých sborů. 

V květnu škola obdrţela certifikát Bezpečná škola, v září pak titul multikulturní škola, a to na 

základě aktivního přístupu v otázce multikulturní výchovy, rovných příleţitostí ţáků a 

podpory začleňování sociálně znevýhodněných skupin. V listopadu byla úspěšná školní 

florbalová druţstva – mladší i starší ţáci postoupili do krajského kola – mladší ţáci se umístili 

na 4. místě v krajském kole, starší ţáci na 3. místě v krajském kole. V roce 2011 také uspěla 

celá řada ţáků v různých studijních soutěţích. Mezi nimi Klára Horková získala 6. místo v 

okresním kole matematické olympiády a 2. místo v soutěţi matematický klokan ve Zlínském 

kraji, Kateřina Neprašová získala 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, Adriana 

Hendrychová 1. místo v okresním kole matematické Pythagoriády a 2. místo v soutěţi Mladý 

zahrádkář a Jolana Saibertová 2. místo v okresním kole matematické Pythagoriády. Štěpán 

Plachý získal za účast a výbornou reprezentaci školy v okresním kole matematické 

olympiády 3. místo, v okresním kole chemické olympiády vybojoval 2. místo a postup do 

krajského kola. Martina Němcová skončila na 4. místě v okresním kole konverzační soutěţe v 

jazyce anglickém. 

 

Středisko volného času, příspěvková organizace 

Ředitelkou byla Mgr. Jarmila Vaclachová. 

Ve školním roce 2010/2011 pracovalo v SVČ –TYMY 13 pracovníků, z toho 8 

pedagogických a 28 externích spolupracovníků. Středisko mělo 70 zájmových útvarů, z toho 

57 pro děti a mládeţ. Působilo rovněţ ve 21 útvarech v okolních obcích. V krouţcích a 

kurzech bylo zapsáno 928 účastníků. K nejvýznamnějším akcím v roce 2011 patřila taneční 

soutěţ ve společenském a latinskoamerickém tanci O všetulskou lentilku, která se uskutečnila 

v listopadu. V únoru se konalo oblastní kolo Dívka roku, v březnu 1. ročník soutěţe 

Holešovský talent, kde se stal vítězem mladý bubeník Jan Nezval. V dubnu se uskutečnila 

celostátní přehlídka maţoretek O všetulskou hůlku. V prosinci 2011 se konala konference k 

Roku dobrovolnictví. V létě středisko uspořádalo stanový tábor v Podhradní Lhotě s názvem 

Indiánské léto, kterého se zúčastnilo 20 dětí. Konaly se také příměstské tábory s názvy Alenka 

v říši divů, Tábor s Katkou, Putování s Gormity a U nás v TYMY. Středisko uspořádalo 

rovněţ ozdravné pobyty v Chorvatsku a Itálii a 7 dětí a dospělých se zúčastnilo 

mezinárodního projektu v partnerském městě Pszczyna. V roce 2011 zahájily ve středisku  
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                       Jiné školské příspěvkové organizace v Holešově 
  

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 

Ředitelem byl Mgr. Blaţena Kubíčková. 

Ve školním roce 2010 aţ 2011 studovalo na čtyřletém gymnáziu v 16 třídách 460 ţáků, na 

osmiletém pak v šesti třídách 181 ţáků.  Nově bylo ve školním roce přijato 55 ţáků na 

čtyřleté a 28 na osmileté gymnázium. Ve škole pracovalo 38 pedagogů a 11 nepedagogických 

pracovníků, v průběhu roku odešly dvě ţeny na mateřskou dovolenou. K 30. červnu 2011 

neprospěli tři studenti, z toho dva na osmiletém gymnáziu. Naopak v  posledním ročníku 

prospělo 30 ţáků s vyznamenáním. Prokázalo se, ţe lepších výsledků dosahují ţáci 

osmiletého studia. V průběhu roku jedna ţákyně přerušila studium z důvodu zahraničního 

studia v USA. Na vysoké školy ředitelství školy zaznamenalo celkem 312 přihlášek. Největší 

zájem byl o studium na lékařských, filozofických, přírodovědeckých fakultách, na VUT a 

fakultách sociálních studií. V průběhu roku se ţáci školy prezentovali v okresních, krajských i 

celostátních odborných soutěţích, olympiádách, ve středoškolské odborné činnosti a 

uměleckých přehlídkách.  Škola uspořádala rovněţ celou řadu akcí v rámci prevence sociálně 

patologických jevů. Studenti se zúčastnili řady sportovních a kulturních akcí, například 

tradičního majálesu či sportovního turnaje holešovských škol O pohár starosty města. Škola 

se prezentovala na veřejnosti také tradičním plesem v holešovském zámku. Několik pedagogů 

pravidelně přispívalo do místního, regionálního i odborného tisku. 

  

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově 

Ředitelem byl plk. Ing. Jan Dvořák. 

Vyšší odborná škola byla koncipována pro příslušníky Policie ČR a občanské zaměstnance 

ministerstva vnitra. Ve školním roce 2010/2011 bylo přijato 30 uchazečů do 1. ročníku a 23 

uchazečů do 2. ročníku. Absolutorium probíhalo ve dnech 13. aţ 16. června 2011. V 

prostorách holešovského zámku bylo předáno vysvědčení o absolutoriu a diplom 63 

studentům, a to za účasti vedení města Holešova, ředitelů krajských policejních ředitelství 

Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje a rodičů studentů. Čtyřleté maturitní 

vzdělávání bylo jedinou státní školou, která poskytovala maturitní vzdělávání v oboru 

bezpečnostně právní činnost. Přijímacího řízení se zúčastnilo 480 uchazečů, do 1. ročníku 

bylo přijato 89 ţáků. Škola se od roku 2007 intenzivně zabývala 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. Ve školním roce 2010/2011 

studovalo na střední škole 52 ţáků z 15 národnostních menšin.  Ve školním roce 2010/2011 

také dobíhala základní odborná příprava pro nově nastupující policisty sluţby cizinecké 

policie. Vzhledem k pozastavení náboru nových policistů v rámci Policie ČR však byla tato 

forma vzdělávání v útlumu. V rámci dalšího vzdělání škola poskytovala specializační kurzy 

pro policisty, například jazykové kurzy, kurzy pro ostřelovače, kurzy pro sluţbu kriminální 

policie a vyšetřování, kurzy informačních technologií a kvalifikační kurzy pro policisty 
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územních odborů sluţby pořádkové policie. Škola rovněţ jako jediná policejní škola v ČR 

prováděla vzdělávání policistů a občanských zaměstnanců MV v problematice pobytu cizinců 

na území ČR. Škola rovněţ realizovala preventivní programy nejen pro ţáky maturitního 

vzdělávání, ale také pro ţáky škol holešovského regionu. Tyto aktivity se uskutečňovaly za 

finanční podpory města Holešova. 26. května škola uspořádala v prostorách zámecké zahrady 

Den Policie ČR. Škola byla zapojena také do řady mezinárodních projektů. Dne 20. června 

2011 vyvrcholily oslavy 20. výročí vzniku Policie České republiky. U této příleţitosti byla na 

Hradčanském náměstí v Praze pod záštitou policejního prezidenta ČR uskutečněna slavnostní 

přehlídka praporů Policie České republiky, které se zúčastnilo 31 čestných jednotek Policie 

České republiky, včetně čestné jednotky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 

Ministerstva vnitra v Holešově vedené ředitelem školy plk. Ing. Janem Dvořákem. Policejní 

prezident plk. Mgr. Petr Lessy předal čestné jednotce školy stuhu Policejního prezidia České 

republiky. Kaţdoročně uděloval ministr vnitra titul Policista roku. V roce 2011 udělil tento 

titul v kategorii nejlepší učitel policejní školy vrchnímu komisaři kpt. Mgr. Zdeňku 

Černochovi, učiteli oddělení společenskovědních předmětů, za dosahování vynikajících 

výsledků při vzdělávání policistů.  

 

Střední odborná škola Holešov 

Školu opustil v roce 2011 její dlouholetý ředitel Mgr. Mojmír Šemnický a instituce ukončila 

svoji činnost.  Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21. 9. 2011 bylo 

schváleno sloučení Střední odborné školy v Holešově se Střední školou nábytkářskou a 

obchodní v Bystřici pod Hostýnem od 1. 1. 2012. Do konce června 2012 byla výuka 

realizována ve stávající budově školy, tj. v Pivovarské 1419 v Holešově. Od 1. 9. 2012 jiţ 

měla výuka probíhat v Bystřici pod Hostýnem, přičemţ měl zůstat zachován původní školní 

vzdělávací program - ekonomika a podnikání.  Do Bystřice přešli jak ţáci, tak i učitelé. 

 

Střední odborná škola PaedDr. J. Stratil s.r.o. 

Ředitelem byl  PaedDr. Jaroslav Stratil. 

K zásadní změně došlo od školního roku 2010/2011. Sídlo školy bylo přestěhováno z budovy 

staré radnice na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Holešově do Kroměříţe 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, ţe tam vytvoří bezmála tři desítky nových bytů. 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. Ţáci školy se pravidelně účastnili nejrůznějších 

středoškolských soutěţí a exkurzí, aktivně se zapojili do řady charitativních sbírek, jako jsou 

sbírka Světlušky, Bílá pastelka či Srdíčkový den.  
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Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov 

Ředitelem byl Mgr. Miroslav Logaj. 

Škola poskytovala profesní vzdělávání absolventům základních škol praktických a těm 

absolventům základních škol, kteří z různých důvodů dosahovali během povinné školní 

docházky špatných výsledků a proto nebyli schopni připravovat se na své povolání na 

učilištích či jiných středních školách. Ve školním roce 2010-2011 nebyl poprvé vyučován 

učební obor šití oděvů pro nezájem uchazečů, coţ souviselo se situací na trhu s textilním 

zboţím. Ve školním roce 2011/2012 škola pokračovala v nastoleném trendu, tzn. ve sníţování 

počtu ţáků připravujících se na své povolání v učebním oboru kuchařské práce, a to vzhledem 

k nasycenosti trhu v regionu. Dále byli ţáci 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. Nově byl s ohledem na potřeby v regionu zřízen učební 

obor potravinářská výroba, druhý uvaţovaný obor zahradnická výroba se nepodařilo naplnit. 

Ve škole studovalo přes 90 studentů a 16 pedagogů a 9 nepedagogických pracovníků. Během 

školního roku  2010-2011 odešlo z učiliště 18 ţáků, z toho 11 bylo vyloučeno pro vysokou 

neomluvenou absenci.  Ke škole patřil také internát, který slouţil také ostatním středním 

školám v Holešově. Byl jedinou ubytovací kapacitou tohoto druhu ve městě. 

 

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov 

Ředitelem byl PhDr. Jaroslav Zámečník. 

V roce 2011 navštěvovalo ZUŠ Holešov zhruba 750 ţáků, z toho 440 v hudebním, 257 ve 

výtvarném a 56 v tanečním oddělení. Ţáky vyučovalo celkem 23 řádných a 7 externích 

pedagogů. Výuka ţáků byla realizována jak v hlavní budově školy v ulici Petra Bezruče 675, 

tak na odloučených pracovištích v Kostelci u Holešova, Prusinovicích a Ţeranovicích, 

v budovách tamních základních škol. Ţáci i pedagogové se pravidelně a aktivně zapojovali do 

kulturního dění ve městě. 25. ledna 2011 to byl např. Varhanní koncert Ludvíka Šuranského v 

kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, v zimních měsících vypomáhali pedagogové na 

plesech (Castellum) či vernisáţích. V měsíci březnu probíhala okresní kola soutěţí ZUŠ, tento 

rok vyhlášených pro nástroje klavír, akordeon a kytary. Na staronový svátek MDŢ 8. března 

nezapomněli ani na starší spoluobčany v centru pro seniory, kde pro ně připravili vystoupení 

nejen hudebníků, ale i tanečníků a zpěváků. V dubnu probíhaly ve škole hudební besedy pro 

ţáky mateřských škol, průzkum hudebního, výtvarného i tanečního nadání u dětí v MŠ a 1. 

třídách ZŠ v Holešově i širokém okolí. Opravdovými „ţněmi “ byly květnové absolventské 

koncerty v sala terreně zámku a v prostorách školy. V Drive clubu kina Svět se konala 

výstava prací ţáků výtvarného oboru, dále se uskutečnil koncert malých flétnistů i tradiční a 

oblíbený Muzikálový večer zpěváků školy v New Drive Clubu zámku. 2. června pak ve 

velkém sále zámku proběhly v dopoledních hodinách závěrečné koncerty souborů a orchestrů 

pro ţáky MŠ a ZŠ, večer byl uspořádán koncert pro rodiče a širokou veřejnost města. 

Pedagogové nezaháleli ani o prázdninách, účastnili se např. Týdne ţidovské kultury. V září se 

výtvarníci zúčastnili soutěţe a přehlídky s názvem Svět očima dětí ve Šternberku. 9. listopadu 
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proběhl koncert pro seniory i podzimní koncerty na odloučených pracovištích v Kostelci, 

Prusinovicích i Ţeranovicích. V listopadu byly hudební besedy pro ţáky MŠ, tentokrát na 

téma dopravní značky. 1. prosince 2011 se uskutečnil v místním kostele koncert učitelů, 

následovala mikulášská besídka v Ţeranovicích, vystoupení tanečníků v Ludslavicích,  

koncert malých flétnistů s vánočními koledami 14.12.2011 a vánoční besídka ţáků v sala 

terreně zámku 15.12.2011. Ve škole byla nainstalována také vánoční výstava ţáků výtvarného 

oboru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2011 zavítal do Holešova dlouhodobě nejpopulárnější český umělec, zpěvák Karel 

Gott. Na zámku se zúčastnil vernisáže výstavy svých obrazů. O jeho návštěvu byl velký 

zájem z řad občanů i zástupců médií. 
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VIII. Kultura, památky a církve 
 

 

 

1. Kultura 

 

 

Městské kulturní středisko Holešov (MKS)  

Ředitel byl Mgr. Pavel Chmelík. 

Zástupkyní ředitele MKS byla Lenka Hasníková. Holešovská veřejnost si pozvolna zvykla 

na to, ţe hlavním centrem holešovské kultury se stal zámek a v letních měsících také přilehlá 

zahrada. Festival váţné hudby Musica Holešov v roce 2011 úspěšně absolvoval druhý ročník, 

zámek hostil řadu akcí v rámci plesové sezóny, v létě tradiční závod horských kol Bike 

maraton Drásal, sraz historických vozidel a celou řadu dalších akcí. Kromě jiného se také 

konal v červnu první ročník hudebního festivalu pro celou rodinu s názvem Holešovská 

regata, na který přišlo tisíce návštěvníků.  

 

Vybrané kulturní akce pořádané MKS  

Rok začal jako obvykle tradičním novoročním ohňostrojem v neděli po Novém roce 

v zámecké zahradě.  Více neţ 700 hlasujících vyjádřilo svůj názor na kaţdoroční 

pořádání holešovského novoročního ohňostroje v rámci ankety na webových stránkách 

města. Anketa se konala na přelomu roku 2010 a 2011. Bezmála 400 lidí ohňostroj 

ocenilo a zatrhli názor, ţe se jim líbí. Zhruba 250 hlasujících uvedlo, ţe se jedná o 

zbytečně vyhozené peníze. Dvanácti lidem se pak akce nelíbila a 41 hlasujících uvedlo, ţe 

by to chtělo změnu. Ohňostroj přišel městskou pokladnu zhruba na 100 000 korun. 

Slavnostní novoroční koncert pod taktovkou svého uměleckého vedoucího Ivo Kurečky 

připravil pro posluchače Holešovský komorní orchestr ve velkém sále holešovského zámku v 

sobotu 15. ledna. Program zhlédly zhruba dvě stovky milovníků váţné hudby. Po ukončení 

koncertu pozval přítomné starosta města a oba místostarostové na číši vína.  

Třetí reprezentační ples města Holešova se konal v sobotu 22. ledna. Hlavní hvězdou 

večera byla zpěvačka Petra Janů.  Stěţejní část hudební produkce ve velkém sále 

obstarala skupina Showband Pavla Březiny, která v průběhu večera představila své 

různé tváře od Abby přes Elán aţ po Michala Davida. V balkonovém sále uţ tradičně 

kraloval se svou Oldies diskotékou Jarda Čápek. Vedle Hraběny pak hrála cimbálová 

skupina Linda. V plesové tombole bylo 165 hodnotných cen. Šťastný výherce první ceny 

si odnesl plazmovou televizi s úhlopříčkou 105 centimetrů.  
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Divadelní společnost HÁTA Praha uvedla v kině Svět ve středu 9. února v 19.30 komedii 

Antonína Procházky s názvem Klíče na neděli. 

Začátkem února se v zámeckém New Drive Clubu představila mladá nadějná zpěvačka 

a klávesistka Veronika Nováková. V repertoáru měla převáţně skladby americké 

skupiny Hanson.  

Koncert Evy Pilarové se konal v zámku v pátek 11. března. Předtím se ještě tato populární 

zpěvačka zúčastnila vernisáţe výstavy, na které vystavovala své fotografie společně 

s redaktorem Holešovska Robertem Rohálem.  

V rámci festivalu Musica Holešov vystoupil 17. března v holešovském zámku soubor 

Zuzana Lapčíková Kvintet. Repertoár souboru byl inspirován moravskou lidovou 

hudbou.   

Večerem sólistů ve čtvrtek 31. března oslavil v zámecké sala terreně Holešovský komorní 

orchestr své druhé narozeniny.   

V New Drive Clubu vystoupila 31. března bluesové kapela z USA Sugar Blue, drţitelka 

prestiţní ceny Grammy Awards. 

Tradiční zahájení zámecké sezóny se konalo v pátek 1. dubna večerními prohlídkami zámku 

s řadou scénických a hudebních vystoupení. 

Velikonoční koncert se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie 24. dubna. Vystoupily 

Holešovský chrámový sbor a Holešovský komorní orchestr.  

V New Drive Clubu oslavila na konci dubna 40. výročí svého zaloţení koncertem folková 

kapela Poutníci.   

Festival Musica Holešov pokračoval 30. dubna večer v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

vystoupením souboru středověké duchovní hudby s názvem Schola Gregoriana 

Pragensis.     

Den otevřených na zámku se konal 1. května. Součástí byl bohatý kulturní program. 

V sobotu 7. května poţehnal holešovský děkan v prostoru před kostelem stovkám 

motorkářů před začínající sezónou.   

V sobotu 14. května se konala v holešovském zámku a později také v hasičské zbrojnici 

oslava 40. výročí zaloţení druţby mezi Sborem dobrovolných hasičů Holešov a 

Dobrovolnickým hasičským sborem obce Topoľčianky.  

Od 7. do 26. května se konal divadelní festival u příleţitosti oslav 65. výročí zaloţení 

Divadla 6. května. 

V sobotu 21. května byla v zámku otevřena stálá expozice Slavné vily Zlínského kraje.  
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Jeden z nejlepších světových hornistů Radek Baborák vystoupil v rámci festivalu 

Musica Holešov v hlavním sále holešovského zámku 30. května večer. 

V úterý 2. června zavítal do Holešova tehdejší populární moderátor Leoš Mareš, který 

doprovodil finalistku soutěţe Česko Slovenská SuperStar Gabrielu Gunčíkovou. Tato v té 

době začínající výborná zpěvačka navštěvovala holešovské gymnázium a bydlela v nedaleké 

obci Jankovice. Návštěvu Holešova monitoroval štáb televize NOVA, který pořizoval 

reportáţ pro grandfinále soutěţe.  

Závěrečný koncert souborů a orchestrů Základní umělecké školy Holešov se uskutečnil 

2. června v holešovském zámku.  

11. června uspořádala společnost ENAP v zámecké zahradě Den pro rodinu.  

V sobotu 25. června se konal v zámeckém parku 1. ročník hudebního a rodinného 

festivalu Holešovská regata 2011. Kromě celé řady populárních hudebních skupin se na 

zámeckém rybníku představila roztodivná plavidla a konala se tady rovněţ soutěţ 

v překonání zámeckého rybníka po úzké lávce na bicyklu. Akce se zúčastnilo tisíce 

návštěvníků.  

Reprízu tragické komedie Návštěva staré dámy uvedlo 26. června od 20 hodin Divadlo 6. 

května v sále kina Svět.    

Představení Městského divadla ve Zlíně Sluha dvou pánů se uskutečnilo 3. července od 

20 hodin v holešovské zámecké zahradě.   

V červenci začala v zámku výstava obrazů populárního zpěváka Karla Gotta. Původně měla 

trvat do srpna, ale byla prodlouţena aţ do září, kdy na opoţděnou vernisáţ přijel samotný 

autor.  

Devátý ročník Letní školy barokní hudby se v roce 2011 poprvé konal v prostorách 

holešovského zámku. Zájemci o získání praktických i teoretických zkušeností z této umělecké 

oblasti se do Holešova sjeli ve dnech 5. aţ 14. srpna. 

11. ročník Týdne ţidovské kultury se konal ve dnech 14. aţ 20. srpna.  

Na vernisáţ výstavy svých obrazů do Holešova přijel 2. září zpěvák Karel Gott, jako host 

přijel rovněţ populární moderátor Karel Šíp. 

Sigmund Freud a Franz Kafka v díle českých a slovenských výtvarníků - tak se 

jmenovala výstava, která byla zahájena ve středu 7. září v galerii holešovského zámku. 

Výstava děl absolventů výtvarného oboru základní umělecké školy začala na zámku vernisáţí 

13. září od 17 hodin.  

Premiéra barokní opery Acis a Galatea se uskutečnila v rámci festivalu Musica Holešov 

ve velkém sále holešovského zámku 22. září večer. Druhé opakování opery se 

uskutečnilo o den později.   
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24. září pak uvedlo populární duo Uhlíř – Svěrák v podání Dětské opery Praha pro rodiče 

s dětmi klasickou pohádku pod názvem Miniopery. Večer se pak posluchačům představilo 

Zemlinského kvarteto. 

25. září pokračoval festival Musica Holešov koncertem barytonisty Romana Janála a 

klavíristy Karla Košárka. Večer pak festival završil Ondřej Havelka a jeho Melody 

Makers a také Karel Košárek. 

Tradiční souhrnná výstava obrazů, grafik, plastik, uţitého umění a fotografií LETNÍ ILUZE 

IX. začala 27. září v nově otevřené zámecké galerii Holešov v 1. patře zámku Holešov. 

Výstava trvala do 27. října.  

U příleţitosti státního svátku se konal v úterý 25. října večer ve velkém sále koncert 

Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína vedenou japonským dirigentem Koji 

Kawamoto.  

Tradiční ukončení zámecké sezóny netradičně nedělními prohlídkami se scénickými výstupy 

se uskutečnilo 30. října.  

Bluesový podzimek 2011 se konal 12. listopadu v zámeckém New Drive Clubu.  Největší 

hvězdou byla bluesová hvězda z Detroitu Pat Smillie, vystoupili i třeba skupina Blue 

Sugar či černý Američan Larry Gerner. 

Festival Musica Holešov pokračoval ve velkém zámeckém sále 24. listopadu vystoupením 

zpěváka Dana Bárty a uskupením s názvem Robert Baltazar trio.  

Tradiční vánoční trhy se konaly na náměstí Dr. Edvarda Beneše v sobotu 3. a v neděli 4. 

prosince.  

Vánoční koncert pěveckého sboru Banana Vox se konal v úterý 13. prosince od 15.30 v sále 

kina Svět.     

Předvánoční koncert Big Bandu Holešov se konal ve čtvrtek 22. prosince od 18 hodin 

v kině Svět.   

Vánoční koncert holešovského dětského sboru Moravské děti a jejich hostů – dětského 

pěveckého sboru Plamínek – se konal v pondělí 26. prosince od 17 hodin v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie. 

 

Městská knihovna Holešov 

Vedoucí byla Irena Ţelezná. 

Městská knihovna Holešov si v roce 2011 připomněla 150. výročí zaloţení Čtenářského 

spolku v Holešově a 90. výročí zaloţení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny. K 22. 7. 

2011 skončila svou práci v knihovně Renáta Rusinová v souvislosti s ukončením projektu 

Zlínského kraje „Projekt rozšíření internetu do knihoven ve Zlínském kraji“. Stav stálých 
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pracovníků knihovny zůstával beze změny. Pracovnice knihovny vypomáhaly podle potřeby i 

na kulturních akcích pořádaných MKS Holešov. Pravidelně rovněţ přispívaly do regionálního 

čtrnáctideníku Holešovsko (výročí měsíce, kniţní novinky, medailonky regionálních 

osobností, pozvánky, aktuální informace o knihovně), příspěvky zasílaly i do dalších 

regionálních periodik – např. Týdeníku Kroměříţska či Kroměříţského deníku.  

Z důvodu technických problémů na serveru a z důvodu časově náročnější rekonstrukce 

webových stránek navštívilo webové stránky knihovny o 4 271 uţivatelů méně neţ v roce 

2010 (celkem 8 233). Neúplné webové stránky knihovny částečně nahradily informace o 

knihovně na facebooku.  K 31. 12.2011 obsahoval on-line katalog knihovny celkem 80 084 

titulů a 122 128 svazků – z toho bylo 7 691 článků, 273 broţur, 4 277 hudebnin, 90 597 

knihovních svazků a 26 981 čísel periodik. Na základě smlouvy o regionálních sluţbách 

uzavřené s Knihovnou Kroměříţska zajišťovala Městská knihovna v Holešově odborné 

knihovnické sluţby pro 17 obecních knihoven v okolních obcích. Přírůstek fondů v roce 2011 

byl 1 991 svazků (o 97 více neţ v roce 2010). Zakoupeno bylo celkem 1 139 svazků, další 

svazky byly získány darem nebo jiným způsobem. Vyřazeno bylo celkem 1 528 svazků, 

především z důvodu opotřebovanosti, duplicity a obsahové zastaralosti. Knihovna vlastnila k 

31. 12. 2011 celkem 116 275 knihovních jednotek. 

Počet celkově registrovaných uţivatelů poklesl o 18, z toho uţivatelé do 15 let poklesli o 2. 

Naopak i přes pokles registrovaných uţivatelů byl zaznamenán nárůst u návštěvníků 

knihovny celkem o 5 048. Fyzické návštěvy se zvýšily o 5 379, zvýšení bylo zaznamenáno 

jak u návštěvníků půjčoven a čítáren (3 197), u návštěvníků internetu (551; nárůst především 

v oddělení pro dětské čtenáře a na pobočce Novosady), tak i u kulturních a vzdělávacích akcí 

(1 631 - dvě velké výstavy).  U výpůjček došlo oproti roku 2010 ke sníţení o 3 851.  Pokles 

nastal především u periodik  - 4 495, coţ bylo způsobeno sníţením počtu odebíraných titulů 

časopisů, u naučné literatury pro dětské čtenáře -958, naopak nárůst zaznamenali u beletrie 

pro dospělé čtenáře 1 726 a beletrie pro děti 745 

Kulturní akce pro veřejnost: 

V roce 2011 knihovna uspořádala pro veřejnost celkem 5 vzdělávacích akcí (ve spolupráci s 

vlastivědným krouţkem a holešovským muzeem) a 137 kulturních akcí – např. besedy pro 

děti, přednášky pro širokou veřejnost, výstavy a soutěţe. Jiţ tradičně probíhala spolupráce se 

školami všech stupňů (od mateřských škol aţ po střední školy – MŠ Masarykova, MŠ 

Sluníčko, MŠ Grohova, MŠ Martinice, I. ZŠ, II ZŠ, ZŠ Druţby, ZŠ Přílepy, ZŠ Martinice, 

Základní a praktická škola, Gymnázium Ladislava Jaroše, SOŠ Pivovarská). V roce 2011 také 

při knihovně vzniklo Malé divadlo MěK, jehoţ členové – Mgr. Luděk Maňásek, Eva 

Pešková, JUDr. Jarmila Pokorná, Ing. František Rafaja, Oldřich Rektořík a Jiřina 

Šašková – připravovali literárně-hudební večery pro veřejnost. 

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, se společností Olam-Judaica (přednášky, Týden ţidovské kultury), s Českou 

archeologickou společností pro Moravu a Slezsko (přednášky, setkání amatérských 
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archeologů v prostorách knihovny), s Občanským sdruţením Korálky při Speciální škole pro 

děti s více vadami v Kroměříţi (prodejní výstavky velikonočních a vánočních výrobků v 

prostorách knihovny), s Českým rozhlasem Brno (literární soutěţ „Řekni mi co čteš“), s 

Hnutím Brontosaurus (propagace), s projektem Světluška (propagace akce „Den, kdy svítí 

světlušky“), se Základní školou a Mateřskou školou při FN Motol (podpora jejich projektů).  

Výběr z kulturních akcí v knihovně 

„Dalekáť cesta má! Marné volání!!“: literárně-hudební pásmo k 200. výročí narození K. H. 

Máchy doplněné výstavou spisovatelových portrétů, které vytvořili ţáci a studenti Základní 

umělecké školy F. X. Richtera a Gymnázia Ladislava Jaroše. Účinkující: Mgr. Luděk 

Maňásek, Eva Pešková, JUDr. Jarmila Pokorná, Ing. František Rafaja, Oldřich Rektořík, 

Jiřina Šašková a komorní soubor Corda Magico (1.2.2011). 

„Tajemná místa Velké Moravy“: poetické vyprávění o ţivotě, duchovnu a etice našich 

předků, spojené s prezentací knihy „Od Velké Moravy svítá“ a autogramiádou. 

Účinkující: autorka Jarmila Grobcová a nakladatelka Věra Burgetová (24.2.2011). 

„Zvony – nejstarší artefakty Holešova“: přednáška o zvonech, které neodmyslitelně patří k 

historii města Holešova, a jejich významu v určitém historickém období, doplněná 

informacemi o vládnoucích šlechtických rodech v Holešově a jejich erbech. Účinkující: JUDr. 

Lubomír Bartošek a Ing. Karel Bartošek (15.3.2011). 

„Březen – měsíc knihy“: tradiční literární soutěţ pro ţáky 4. tříd základních škol 

(23.3.2011). 

„Noc s Andersenem“: celorepubliková akce, kdy děti proţívají nová dobrodruţství v tajuplné 

knihovně a ve světě kouzelných knih. Po registraci a uloţení spacího vybavení následovalo 

loutkové pohádkové představení divadla Hvizd. Noc pak pokračovala večerní prohlídkou 

zámku s poutavým slovním doprovodem průvodce a pestrým kulturním programem, který 

probíhal pro veřejnost v zámeckých prostorách“. Po návratu do knihovny čekaly malé 

nocleţníky ještě před spaním literární soutěţe, noční čtení (1.4.2011). 

„Austrálie a Nový Zéland“: cestopisná přednáška doplněná bohatým obrazovým 

materiálem. Účinkující: Ing. Dušan Maceška (12.4.2011). 

„Klára Janečková“: beseda s regionální autorkou románů především pro ţeny (6.5.2011). 

„Netradiční výtvarné techniky“: vernisáţ výstavy studentů Gymnázia Ladislava Jaroše 

Holešov (12.5.2011). 

„Loutky a bábky aneb Holešov bez hranic“: festival alternativního pouličního a loutkového 

divadla. Účinkující: divadlo Hvizd (29.5.2011). 

„XXX. setkání členů ČAS, pobočky pro Moravu a Slezsko“:plenární schůze členů České 

archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko v prostorách Městské 

knihovny Holešov (4.6.2011). 
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„Dávnověk Fryštácké brázdy“: přednáška doplněná obrazovým materiálem o pravěkých i 

středověkých lokalitách povodí říčky Dřevnice a archeologických nálezech v těchto místech. 

Účinkující: Dalibor Kolbinger (9.6.2011). 

„Ozvěny ţidovské kultury 2011 - 100 let izraelské písně“:  povídání o izraelské písni 

doplněné poslechovou diskotékou. Účinkující: MUDr. Štěpánka Soukupová (16.9.2011). 

„Týden knihoven – 3.-9. října 2011“: zapojení knihovny do celostátní akce, pro  veřejnost 

připravena např. vernisáţ výstavy  „Lidé, knihy, knihovny“,  Týden otevřených dveří, 

registrace nových čtenářů zdarma, vyhlášena amnestie pro hříšníky.  

„Lidé, knihy, knihovny“: vernisáţ výstavy s literárně hudebním pásmem ke 150. výročí 

zaloţení Čtenářského spolku v Holešově a k 90. výročí zaloţení Masarykovy veřejné 

knihovny a čítárny. Účinkující: Mgr. Luděk Maňásek, Eva Pešková, JUDr. Jarmila 

Pokorná, Ing. František Rafaja, Oldřich Rektořík, Jiřina Šašková a hudební soubor 

Corda Magico. 

„Architekt Dušan Jurkovič a Holešovsko“: přednáška o významném představiteli secesní 

architektury a jeho působení v regionu. Účinkující JUDr. Lubomír Bartošek a Ing. Karel 

Bartošek (26.10.2011). 

„Karel Jaromír Erben – český Edgar Allan Poe“: literárně-hudební pořad u příleţitosti 

200. výročí narození českého spisovatele K. J. Erbena, doplněný výtvarnými díly na 

téma „Erbenova Kytice a Erbenovy pohádky očima mladých výtvarníků“. Účinkující: 

Malé divadlo MěK a hudební soubor Corda Magico. 

„Beseda s cestovatelkou, spisovatelkou a redaktorkou Českého rozhlasu Pavlou Jazairiovou“: 

večer vzpomínek a dojmů z cest po Indii, doplněných spoustou fotografií a vtipným 

komentářem zkušené cestovatelky (23.11.2011). 

„Vánoční rozjímání“: historie, tradice, zvyky a obyčeje českých Vánoc. Účinkující: 

folklórní soubor Zrníčko, Malé divadlo MěK a hudební soubor Corda Magico. 

„Erbenova Kytice a Erbenovy pohádky očima mladých výtvarníků“: vernisáţ výtvarných 

prací ţáků holešovských základních škol a ZŠ Přílepy, Základní umělecké školy F. X. 

Richtera v Holešově a studentů Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově k 200. výročí narození 

K. J. Erbena, inspirovaná Erbenovou pohádkovou tvorbou a jeho poezií, spojená s oceněním 

vybraných prací. V rámci vernisáţe vystoupili členové divadla Hvizd Vladimíra Dvořáková a 

Jiří Kuhl, který předal oceněným dětem  diplomy a drobné dárky.  

 

Městské informační centrum (MIC) 

Vedoucí byla Jana Vybíralová. 

V průběhu roku 2011 bylo rozhodnuto o tom, ţe se Městské informační centrum přesune 

v roce 2012 z přízemí Městské knihovny na náměstí Dr. Edvarda Beneše do přízemí 
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holešovského zámku, kde uţ fungovala pokladna a informační sluţba zámku. Ve spolupráci s 

městem Holešov prezentovalo MIC i v roce 2011 město na veletrzích cestovního ruchu v 

tuzemsku i v zahraničí. V České republice byl nejvýznamnějším veletrh Regiontour, který se 

konal na brněnském výstavišti. Pro Slovensko plnil stejnou funkci Slovakiatour Bratislava. 

Město Holešov nabízelo tradičně nejen jedny z nejvýznamnější ţidovských památek na 

Moravě a sakrální památky v čele s kostelem Nanebevzetí P. Marie a s Černou kaplí, ale od 

roku 2009 se jiţ mohlo pochlubit přístupným zámkem a zámeckou zahradou. Ostatně 

holešovský zámek se stal 25. ledna 2011 hostitelem výroční konference Centrály cestovního 

ruchu Východní Moravy, nad jejímţ průběhem převzal záštitu i ředitel CzechTourismu 

Rostislav Vondruška. Město Holešov se prezentovalo na tuzemských i zahraničních 

setkáních a veletrzích ve spolupráci se Sdruţením cestovního ruchu Kroměříţsko, jejímţ bylo 

důleţitým členem, a také Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. Holešov se dále 

prezentoval na veletrzích v Praze (Holiday World), v Olomouci, Ostravě („Dovolená“), 

Hradci Králové (zaměřen na cykloturistiku) a také dalších českých i zahraničních městech 

(Vídeň, Poznaň, Berlín atd.). K propagaci Holešova a celého regionu slouţila řada 

prezentačních materiálů financovaná z rozpočtu města a také činnost a aktivity pracovníků 

Odboru školství a kultury MěÚ, Městského informačního centra a Městského kulturního 

střediska.   

Státní svátky a významné dny 

66. výročí osvobození Holešova si připomenuli představitelé města a společenských 

organizací u památníku na městském hřbitově ve čtvrtek 5. května. Slavnostní projev pronesl 

místostarosta města Rudolf Seifert. Poloţením kytic a věnců k pomníku T. G. Masaryka si 

občané, představitelé města a zástupci politických a společenských organizací připomněli v 

úterý 25. října v 17 hodin 93. výročí zaloţení Československa. Pietní akt se konal u pomníku 

T. G. Masaryka, moderoval jej Petr Chvátal, hrála dechová hudba Ţopanka a se slavnostním 

projevem vystoupil starosta Zdeněk Janalík. 

Vánoční trhy  

Tradiční vánoční trhy se konaly na náměstí Dr. Edvarda Beneše v sobotu 3. a v neděli 4. 

prosince. Zatímco v sobotu zaplnily náměstí stánky spíše s komerčním zboţím, v neděli to 

byly výhradně řemeslnické výrobky a lidoví řemeslníci, nechyběl ani kovář, který uprostřed 

náměstí předváděl své umění. Doprovodný program byl plný tanců, koled a písní na biblické 

texty, tisíce návštěvníků si mohlo pochutnat na typických vánočních pochutinách jako jsou 

punč, grog, svařené víno, klobásy, bramboráčky sladké trdelníky a jiné. Vánoční atmosféru 

pod holešovským vánočním stromem udrţoval aţ do 23. prosince stánek klubu umění a 

řemesel. 
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2. Památky 

 

V roce 2011 bylo dokončeno restaurování bočního oltáře sv. Floriána, ke kterému patří i 

významný obraz s vyobrazením holešovského náměstí. Veškeré náklady na opravu byly 

hrazeny z dotace Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón v roce 2011 ve výši 495 620 Kč. Sochařské práce na tomto oltáři 

prováděla MgA. Veronika Medková z Napajedel. MgA. Ludmila Zálešáková z Bánova 

restaurovala obraz sv. Floriána a prováděla zlacení dřevořezeb. Umělé mramory opravoval 

MgA. Jan Zbořil z Moravských Prus. V roce 2011 byl rovněţ dokončen oltář sv. Josefa. Byl 

zrestaurován nákladem 644 380 Kč opět díky dotaci Zlínského kraje. Oltář sv. Josefa 

restaurovala opět MgA. Zálešáková a MgA. Zbořil, štukovou výzdobu opravil Mgr. Filip 

Novotný z Prahy. V roce 2011 byla z Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón opravena rovněţ fasáda domu č. 65 naproti kinu Svět. 

 

 

3. Církve 

 

Římskokatolická farnost Holešov 

 

Novým děkanem holešovské farnosti se stal v roce 2011 Jerzy Walczak. Kaplanem zůstával 

Miroslav Jáně. V průběhu celého roku ţila holešovská farnost vedle bohosluţeb rozmanitým 

způsobem ţivota. V únoru se například konal v holešovském zámku farní ples. V noci 27. 

května se konal v rámci celostátní akce Noci kostelů program také v holešovských kostelech. 

O prázdninách proběhl letní farní tábor pro děti, v neděli 11. září 2011 uspořádalo Centrum 

pro rodinu spolu s farností "Veselé odpoledne pro všechny". V neděli 23. října farnost oslavila 

270. výročí od posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. V období 

Vánoc se pak jako jiţ tradičně konaly v kostele koncerty duchovní a vánoční hudby.   

Oprava střechy farní budovy 

Farní budova procházela nezbytnou opravou. Havarijní stav plechové střechy byl jiţ 

alarmující. Do budovy na několika místech zatékalo a na půdě musely být umístěny nádoby, 

které zachytávaly dešťovou vodu protékající skrze poškozenou krytinu. Tento stav velmi 

poškodil také dřevěné prvky vazby. V roce 2011 římskokatolická farnost obdrţela od 

Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 1 551 000 Kč. Výběrové řízení vyhrála stavební firma 

RAPOS Holešov. Na střeše byly vyměněny části krovů a místo plechové krytiny byl poloţen 

eternit DAKORA cihlové barvy. Celkové náklady na opravu dosáhly zhruba dvou milionů 

korun.  
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Českobratrská církev evangelická 

Farářem byl Mgr. Leoš Mach. Farní sbor sídlil v Prusinovicích a pod farnost spadal i 

Holešov, kde se bohosluţby konaly vţdy druhou a čtvrtou neděli v měsíci v Bratrském domě 

církve Jednoty bratrské v ulici Nerudova č. 320. Většina akcí farního ţivota se však 

odehrávala v Prusinovicích. Jedním z pojítek sboru na Holešov byl i holešovský orchestr 

Corda Magico, který pravidelně na církevních akcích vystupoval. Orchestr tvořila pětice 

hudebnic a zároveň učitelek Základní umělecké školy F. X. Richtera v Holešově – pěvkyně 

Iva Svobodová, kytaristky Nelly Billová a Danuše Pospíšilová, flétnistka Sylvia Šimečková 

a violistka Lucie Kolaříková. Farnost například také uspořádala první červencovou neděli 

zájezd na Růţový palouček, coţ je park na samotě nedaleko Litomyšle opředený řadou 

pověstí. Tou nejzajímavější pro církev byla ta, ţe se tady v dobách temna naposledy loučili s 

rodnou vlastí bratři ze staré Jednoty. 

Sbor Jednoty bratrské v Holešově 

Knězem byl Mgr. Milan Svoboda. Na úvodní stránce internetových stránek sboru kromě 

jiného stálo: „Naší vizí je, ţe nechceme ţít uzavřený ţivot jenom v našem sboru, ale 

směrujeme svým příkladným ţivotem naši pozornost na oslovení lidí tohoto města a 

přilehlých obcí, na naše sousedy, spolupracovníky, naše spoluţáky a rodiny. Předkládáme 

lidem sami sebe, příkladným, nesobeckým ţivotem, podle biblických principů, který jiţ před 

námi v Holešově a jeho okolí kdysi ţili členové Jednoty bratrské v minulých stoletích.“  

Bohosluţby církve se konaly kaţdou neděli v 9:30 hodin v budově Jednoty bratrské 

v Nerudově ulici č. 320.  
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Církev adventistů sedmého dne  

Církev měla sídlo na nám. F. X. Richtera č. p. 1212. Vedoucím sboru byl Stanislav Řach, 

kazatelem Pavla Ţůrková, DiS.  V sobotu se členové scházeli ke společné bohosluţbě, která 

byla otevřena všem lidem.  Pro děti byla v sobotu dopoledne připravena dětská sobotní 

školka, ve které se seznamovaly s biblí pro ně vhodným způsobem. Pro veřejnost pak církev 

pořádala studijní seminář seznamování s poselstvím bible s názvem Bible – kniha pro dnešek. 

Starší děti se scházely v Klubu moudré sovy a mladší děti se jmenovaly Kulíšci. Na 

schůzkách měli pestrý program, včetně výprav, výletů a sjíţdění řek. 
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Sbor svědků Jehovových Holešov sídlil na Holajce č. p. 1638.  

 

 

 

Sídlo sboru svědků Jehovových v Holešově na Holajce č. p. 1638. 
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Holešovský triatlon pod názvem Holešovman už měl v roce 2011 v regionu slušnou 

pověst mezi závodníky a dalšími příznivci atletiky, plavání a jízdy na kole. 
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IX. Tělovýchova a sport 
 

Úspěšní sportovci 

 

Osobnosti města Holešova v oblasti sportu 

V rámci oceňování osobností města za rok 2010 vyhlásila Rada města Holešova v roce 2011 

také nejúspěšnější sportovce a sportovní kolektivy. V kategorii trenér či organizační 

pracovník udělila ocenění kolektivu trenérů a cvičitelů TJ Sokol Holešov, nejlepším 

sportovním kolektivem bylo vyhlášeno druţstvo mladších ţáků TJ Holešov - oddíl 

vzpírání, sportovní nadějí do 15 let se stal golfista Filip Jakubčík. Mezi jednotlivci do 20 let 

se stal nejlepším sportovcem vzpěrač Petr Navrátil z SKP Holešov.  

Pohár poslance Josefa Smýkala si odvezli fotbalisté Prusinovic 

Maximálně dramatický závěr měl Josefovský turnaj O pohár poslance Josefa Smýkala, který 

se konal v soboru 5. března ve sportovní hale 1. základní školy. Ve finále se utkaly celky TJ 

Prusinovice a SK Bystřice pod Hostýnem. O vítězi se v řádné hrací době nerozhodlo, a tak na 

řadu přišly penalty. Šťastnější nakonec byli hráči Prusinovic, kteří tak vyhráli celý turnaj. O 

třetí místo se utkaly celky KSK Retro Holešov a FK Valašské Meziříčí. Holešovský celek 

vyhrál a v turnaji tak skončil třetí. V zápase o páté místo byli lepší hráči Ţeranovic. Poslední 

se tak překvapivě umístil vítěz turnaje z roku 2010 - celek TJ Holešov Staří páni.      

Turnaj mladších ţáků O pohár starosty města 

Jiţ čtvrtým rokem se konal v Holešově turnaj mladších ţáků v kopané „O pohár starosty 

města“. Turnaj se uskutečnil v úterý 10. května na stadionu ve Všetulích. Sjely se celkem 

čtyři týmy – SFK Elko Holešov, SK HS Kroměříţ, FC Tescoma Zlín a TJ Valašské Meziříčí.   

Vítězem turnaje se stal tým TJ Valašské Meziříčí. Na druhém místě se umístil tým FC 

Tescoma Zlín, třetí místo obsadil tým SK HS Kroměříţ a čtvrté místo patřilo domácímu SFK 

Elko Holešov.  

Holešovské děti v pohybu  

Městské finále pohybového programu určeného pro nejmenší děti v Holešově s názvem Děti 

v pohybu se uskutečnilo 26. května 2011 ve sportovní hale 1. Základní školy. Nejrůznějších 

pohybových disciplín se zúčastnili předškoláci z mateřských škol a prvňáci ze základních 

škol. Městské finále se stalo vyvrcholením celoročního snaţení dětí, učitelek a organizátorů. 

Zúčastnil se jej také populární zpěvák Stanislav Hloţek, představitelé města a další hosté. 

Hlavní organizátorkou akce byla zastupitelka Svatava Ságnerová.  

V Holešově se konal mezinárodní florbalový turnaj  

Ve dnech 4. a 5. 6. 2011 se ve sportovní hale 1. Základní školy uskutečnil pod záštitou 

hejtmana Zlínského kraje 1. ročník mezinárodního florbalového turnaje Plum Cup. Turnaj 
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uspořádal klub florbalových nadšenců SKP Falkoni a FbC Holešov. Turnaje se účastnilo 7 

muţstev, která nejdříve hrála základní část v jedné skupině mezi sebou kaţdý s kaţdým. V 

další části turnaje hrály týmy klasické semifinále: první proti čtvrtému a druhý proti třetímu. 

Trochu zklamaní poraţení semifinalisté svedli boj o třetí místo a úspěšnějším se v tomto 

případě stal tým FbC Holešov, který porazil Orel Zlín 2:0. Ve finále favorit Křídla bufetů 

porazil Beach Boys 6:2 a získal první místo.  

Filip Jakubčík přivezl z evropského šampionátu stříbro 

Evropský šampionát v golfu se odehrál ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2011 ve skotském Gullane. 

Zúčastnil se jej i nadějný holešovský golfista Filip Jakubčík. V jeho kategorii chlapců do 7 

let soupeřilo 39 hráčů nejen z evropských států, ale i z USA a Jiţní Afriky. Filip se vyrovnal 

se všemi nástrahami závodu a celkovým součtem 108 úderů obsadil skvělé druhé místo. Filip 

Jakubčík obdrţel v roce 2011ocenění Rady města Holešova v kategorii sportovní naděje za 

rok 2010.  

Holešovan Klabal skončil druhý v Evropě 

Medaili ze soutěţí mistrovství Evropy ve vzpírání masters nad 35 let v německém 

Heinsheimu přivezl Holešovan Radovan Klabal. V celkovém součtu dvojboje zvedl 266 kg a 

obsadil vynikající druhé místo, pouze 3 kg od titulu mistra Evropy.  

 

Drásalovi předcházela průtrţ mračen 

Počasí 18. ročníku Bike maratonu Drásal v roce 2011 přálo. Navzdory ničivým povodním, 

které dva dny před závodem zasáhly Hostýnské vrchy. Katastrofická čtvrteční průtrţ mračen 

sice odřízla od světa Rusavu, v Trnavě na Zlínsku připravila o ţivot člověka a z lesních cest 

na mnoha místech Hostýnských vrchů udělala bahnité peklo, přesto v den závodu aţ na 

některé lokální výjimky prakticky nepršelo.  Celkově se však předpověď podepsala na účasti. 

Na trasu 115 kilometrů se vydalo - celkem 495 cyklistů, nedojelo 118 z nich. Padesáti tří 

kilometrovou trasu vzdalo nebo z jiných důvodů nedokončilo 137 bikerů ze 616 borců a 

borkyň, kteří se postavili na startovní čáru.  

Holešovský triatlon vyhrál Radoslav Šíbl 

Vítězem pátého ročníku holešovského sprint triatlonu pod názvem Holešovman se stal v roce 

2011 domácí borec Radoslav Šíbl. Tento muţ vyhrál v roce 2011 také Rohálovský duatlon 

(10 km běh a 50 km na kole) a jako nejlepší Holešovan skončil devátý na Drásalovi. Vítěz 

ročníku z roku 2010 se nevešel na stupně vítězů a skončil na čtvrtém místě se ztrátou 4 

minuty a jedna vteřina na vítěze. Nejlepší mezi ţenami se umístila Lucie Javorová z CT 

Hvozdná v čase 1:56,24. Holešovský sprint triatlon byl sloţen ze tří částí – 500 metrů plavání 

v bazénu zámeckého koupaliště, 26 kilometrů jízdy na kole po cestách Hostýnských vrchů a 

pětikilometrový běh přes Ţelkov. Cíl byl na stadionu Míru.  Nadmíru spokojeni mohli být 

pořadatelé s účastí. Na start závodu se postavilo 174 jednotlivců a 22 tříčlenných štafet.   
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Minigolf získal dvě stříbrné medaile na mistrovství ČR 

Ve dnech 21. - 23. 7. 2011 se v Rakovníku uskutečnilo Mistrovství ČR v minigolfu. Na dvou 

hřištích (eternitovém a betonovém) se turnaje zúčastnilo téměř 130 nejlepších hráčů a hráček 

z celé ČR. Barvy klubu MGC Holešov hájili čtyři hráči a jedno druţstvo juniorů. I přes 

nepříznivé počasí lze účinkování hráčů klubu povaţovat za velmi úspěšné. V jednotlivcích se 

nejvíce dařilo Tomáši Klimkovi, který v kategorii juniorů vynikajícím výkonem 165 úderů 

získal stříbrnou medaili. Radek Doleţel ml. (186 úderů) obsadil 12. místo. V ţácích se dařilo 

Janu Juroszkovi, který taktéţ skvělým výkonem 173 úderů získal stříbrnou medaili.  

Tenisté uspořádali přebor ve čtyřhře 

Přebor holešovského tenisového klubu ve čtyřhře se konal v sobotu 3. září na kurtech na 

Střelnici. O putovní pohár si to přišlo rozdat 23 párů. Vítězství si nakonec odnesli Pavel 

Červenka a Zdeněk Zapletal, kteří ve finálovém zápase porazili Rostislava Doleţela a 

Viktora Dohnala.  Den plný sportu a zábavy pak završil společenský večer s kapelou Texas. 

Tenisový klub v Holešově vznikl uţ v roce 1905. V roce 2011 spravoval areál se čtyřmi 

tenisovými dvorci na Střelnici, měl 192 členů, z toho 111 muţů, 51 ţen a 30 mládeţníků. 

Předsedou klubu byl Zdeněk Janalík. 

Grygera přestoupil do Londýna 

Nejlepší holešovský sportovec - fotbalista Zdeněk Grygera - přestoupil koncem srpna 

z Juventusu Turín do anglického Fulhamu. Holešovský odchovanec Grygera opustil italský 

Juventus po čtyřech letech. Jeho rozhodnutí urychlila skutečnost, ţe by nedostával v 

omlazeném Juventusu tolik šancí, a tak se rozhodl okusit angaţmá v třetí zahraniční soutěţi. 

Před Juventusem hrával v Holešově, Zlíně, Drnovicích, ve Spartě a v Ajaxu Amsterodam. 

Působil také v české reprezentaci, za národní tým odehrál 65 zápasů.  

Pohár si odvezla Sigma Olomouc 

V Holešově se konal v úterý 13. září 2011 jiţ 4. ročník turnaje mladších ţáků O pohár 

poslance Josefa Smýkala. Na fotbalový stadion ve Všetulích se sjelo sedm týmů, některé 

z nich pak postavila dvě druţstva, která hrála na obou polovinách hřiště. Vítězem turnaje se 

stal tým SK Sigma Olomouc A. Na druhém místě se umístil tým FC Tescoma Zlín, třetí místo 

obsadilo muţstvo SK Sigma Olomouc B. Týmy SFK ELKO Holešov a druţstvo DFK 

Holešov do bojů o prvenství nezasáhly.  

V hokejové lize začal hrát i Holešov 

Do ročníku 2011/12 Kroměříţské hokejové ligy (KHL) se přihlásilo 10 týmů, mezi nimi 

poprvé i druţstvo HC Holešov. Doplnilo tak druhého z místních účastníků, tým HC Ţopy. 

Druţstvu se však příliš nedařilo a skončilo poslední. Kroměříţská hokejová liga (KHL) byla 

amatérská soutěţ rekreačních hráčů ledního hokeje, kteří nesměli být registrováni minimálně 

5 let v ţádné oficiální soutěţi Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ani svazu jiného. První 

(nultý) ročník hokejové ligy byl sehrán v sezóně 2002-2003 s počtem čtyř muţstev. Jednotlivá 
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muţstva (hráči) hradili náklady na pronájem ledové plochy a šaten. Dále hradili odměnu 

rozhodčích. 

Turnaj O pohár starosty Holešova vyhráli sportovci 1. Základní školy   

V úterý 18. 10. 2011 proběhl na třech holešovských školách turnaj O pohár starosty města 

Holešova; pořadatelem soutěţí bylo Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov. Tato škola 

připravila pro účastníky turnaje v basketbale hochů, volejbale smíšených týmů a v kopané 

dívek. Basketbalový turnaj se konal v tělocvičně gymnázia, soutěţ ve volejbale hostila 3. 

Základní škola a turnaj dívek ve fotbale probíhal ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov. Utkala se 

zde děvčata v kategorii starších a mladších ţaček z 1. ZŠ, 2. ZŠ. 3. ZŠ a gymnázia. Souboj o 

celkové prvenství probíhal aţ do posledního utkání a nakonec se radovala 1. ZŠ Holešov, 

překvapením byla stříbrná příčka gymnázia a další místa obsadily 3. ZŠ a 2. ZŠ.  

Lakros získal bronz na mistrovství ČR 

Lakros a obzvláště jeho česká verze nepatřily mezi známé a příliš rozšířené sporty. V České 

republice bylo asi tisíc lakrosáků. V Holešově však měl tento sport dobrou základnu v klubu 

Iktočante. V červnu 2011 dosáhli členové týmu nejlepšího výsledku v šestileté historii týmu 

třetí místo na mistrovství ČR. V roce 2011 se rovněţ týmu výborně dařilo v 1. Moravské 

lakrosové lize a po pěti kolech bez poráţky vedl tabulku. Tým hrál ve sloţení: Gajdoš 

Pavel, Šafář Martin, Ondroušek Martin, Němčík Petr, Valášek Jan, Šefčík Martin, 

Šneidr Jakub, Šneidr Martin, Kurovec Daniel, Košacký David, Melichar Matěj, Lánský 

Petr, Trhlík Kamil, Heidler Vojtěch, Paseka Pavel. 

První ročník turnaje vyhrála děvčata DFK Holešov 

V neděli 6. listopadu 2011 proběhl premiérový ročník turnaje ţákyň a ţáků, který poprvé pro 

tuto věkovou kategorii uspořádal Dívčí fotbalový klub Holešov. Akce se konala ve sportovní 

hale 1. ZŠ Holešov. Na palubovce se postupně představila druţstva domácích děvčat, TJ 

Loukov, TJ Moravan Kostelec u H., Sokol Martinice a TJ Sokol Skaštice. Pod dohledem 

rozhodčích Mgr. Jana Koláčka a Pavla Karlíka odehrál kaţdý celek čtyři utkání po 18 

minutách se všemi účastníky, a tak vykrystalizovalo celkové pořadí soutěţe.  Pořadí týmů: 1. 

DFK Holešov 10, 2. TJ Kostelec u H. 9,  3. TJ Loukov 5, 4. Sokol Martinice 2,  5. TJ Skaštice 

1. 

Charitativní turnaj vyhrál tým ze Slovenska 

V sobotu 26. listopadu se konal ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov jiţ IV. ročník Mikulášského 

turnaje – mezinárodního turnaje v kopané ţen. Organizátoři se rozhodli stejně jako rok před 

tím dát ve svém programu kromě ţenské kopané také prostor mentálně postiţené gymnastce a 

výtěţek turnaje věnovat nemocné 14 měsíční holčičce. Celkové pořadí týmů: 1.  TJ Termál 

Diakovce  2. LKS Goczalkowice Zdrój  3. FC Union Nové Zámky 4. Sokol Vlkoš 5. DFK 

Holešov 6. SK Březnice 7. FS Napajedla 8. Slavoj Podivín. 
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Skvělý podzim házenkářů 

Oddíl házené TJ Holešov ukončil podzimní část soutěţe 2011 – 2012 ( II. liga – 

severomoravská oblast) na výborném 2. místě, kdyţ 8 utkání vyhrál a byl poraţen pouze 

favoritem soutěţe TJ Fatra Napajedla a také TJ STM Olomouc a Sokol Polanka. Ve všech 

těchto utkáních podlehli holešovští házenkáři vţdy pouze o jednu branku. Házenkářům se 

rovněţ dařilo v Českém poháru, kdyţ vypadli aţ ve čtvrtém kole s prvoligovým celkem 

Cement Hranice. 

Nový dětský bazén 

Spektrum nabídek holešovského Sportcentra rozšířil od října 2011 nový dětský bazén. Měl 

rozměr 6 krát 3 metry a hloubku 70 centimetrů. Teplota vody byla udrţovaná na úrovni 32 

stupňů. Čistotu udrţovala bezchlorová dezinfekce. Bazén byl určen pro děti od 2 do 5 let. 

Vzhledem k hygienickým parametrům vody byl vhodný i pro mladší děti. Proto ve 

sportcentru plánovali otevřít také plavecké kurzy pro kojence. V průběhu prázdninové 

odstávky kromě jiného zaměstnanci nového správce objektu, kterým se stalo Tepelné 

hospodářství Holešov, vyměnili silně opotřebované hlavní potrubí u velkého bazénu. 

 

 

Sportovní oddíly 

 

Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdruţení 

Předsedou jednoty byl Milan Hudec a tvoří ji celkem 6 oddílů. K 31. 12. 2011 měla celkem 

724 členů, z toho bylo dospělých 638 (muţů 338, ţen 300) a mládeţe 86 (dorostenců 59, 

dorostenek 10, ţáků 12 a ţaček 5). Za rok 2011 tedy celkových členů mírně ubylo (22), 

mládeţe ubylo 18, z toho dorostu 13 a ţactva 5.  

 

1) Oddíl házené – předsedou byl Libor Krejčí. Mistrovská utkání i tréninky probíhaly ve 

sportovní hale u 1. Základní školy. K 31. 12. 2011 měl celkem 170 členů, z toho bylo 

dospělých 129 (muţů 128, ţen 1) a mládeţe 41 (dorostenců 37, dorostenek 1 a ţáci 3). 

Celkové počty zcela stejné, nárůst 7 dospělých a úbytek 7 dorostenců.  

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Muţi – 2. liga (8. místo z 12 účastníků) 

Mírné zhoršení proti loňské sezoně, kdy obsadilo druţstvo muţů 5. místo. 

Mrzí jiţ několikaletá existence jediného druţstva tohoto tradičního oddílu v dlouhodobých 

soutěţích, protoţe ještě v nedávné době měl oddíl druţstev mnohem víc. Ještě v sezoně 
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2006/07 hráli dlouhodobé soutěţe i starší ţáci a mladší ţáci, v sezoně 2003/04 dokonce pět 

druţstev – vedle starších a mladších ţáků to byli i dorostenci a miniţáci. 

 

2) Oddíl stolního tenisu – předsedou byl Libor Liška. Mistrovská utkání i tréninky probíhají 

v herně stolního tenisu u kina Svět. K 31. 12. 2011 měl celkem 53 členů, z toho bylo 

dospělých 53 (muţů 46, ţen 7). Celkový počet stejný jako loni, pouze ubyl jeden dorostenec a 

přibyl jeden dospělý. Mrzí úplná absence mládeţe. 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Muţi "A" – krajská soutěţ I. třídy (11. místo z 12 účastníků - sestup) 

Muţi "B" - okresní přebor I. třídy (3. místo z 12 účastníků) 

Tato sezona byla jiţ druhá, ve které oddíl reprezentovala pouze dvě druţstva. Dále také mrzí 

sestup „A“ do nejniţší krajské soutěţe (krajské soutěţe II. třídy). Naopak úspěchem je třetí 

místo „B“ v nejvyšší okresní soutěţi, coţ je nejlepší umístění „B“ za posledních minimálně 

10 let. Do nové soutěţní sezony 2011/12 jiţ oddíl vstoupil s druţstvy třemi.  

 

3) Oddíl odbíjené – mistrovská utkání i tréninky probíhaly v tělocvičně gymnázia. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 70 členů, z toho bylo dospělých 70 (muţi 3, ţen 67). Celkové 

počty stejné jako loni. Ubyly čtyři dorostenky a přibyly čtyři ţeny. Mrzí úplná absence 

mládeţe. 

Konečné výsledky druţstev v sezóně 2010/11: 

Ţeny – Okresní přebor Kroměříţska 

Po mnoha letech bylo zrušeno druţstvo, které hrálo krajský přebor. 

 

4) Oddíl vzpírání – předsedou byl Daniel Kolář. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 51 členů, z toho bylo dospělých 46 (muţů 40, ţen 6) a mládeţe 5 

(dorostenci 3, ţáci 2). Celkový počet stejný jako loni. Nárůst třech muţů, úbytek jednoho 

dorostence a dvou ţáků. 

 

5) Oddíl česká asociace sport pro všechny 

K 31. 12. 2011 měl celkem 240 členů, z toho bylo dospělých 235 (muţů 70, ţen 165) a 

mládeţe 5 (dorostenek 5). Celkový počet členů klesl o 22, z toho mládeţ o jednoho. 
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6) Oddíl plavání 

K 31. 12. 2011 měl celkem 59 členů, z toho bylo dospělých 30 (muţů 16, ţen 14) a mládeţe 

29 (dorostenců 14, dorostenek 4, ţáků 7 a ţaček 4). Celkový počet stejný, ale ubyli dva 

mládeţníci. 

 

Sportovní klub policie Holešov 

Předsedou SKP Holešov byl JUDr. Vlastislav Pacík a skládá se z 9 stabilních oddílů. K 31. 

12. 2011 měl celkem 416 členů, z toho bylo dospělých 315 (muţů 237, ţen 78) a mládeţe 101 

(dorostenců 48, dorostenek 9, ţáků 36 a ţaček 8). Velice příjemný je absolutní nárůst o 91 

členů!!! Nárůst mládeţe činil 35. U dospělých tedy byl 56. 

1) Judo – předsedou byl Ing. Ludvík Urban. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 38 členů, z toho bylo dospělých 6 (muţů 4, ţen 2) a mládeţe 32 

(dorostenců 18, dorostenek 6, ţáků 8 a ţačky 0). Celkový počet vyšší o 7, z toho nárůst 

mládeţe o 7.  

2) Lyţování – předsedou byl Mgr. Pavel Kubíček. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 60 členů, z toho bylo dospělých 54 (muţů 43, ţeny 11) a mládeţe 

6 (dorostenec 5, ţák 1). Velký nárůst členů o 26, z toho mládeţ 5. Do tohoto oddílu patří i 

badminton, florbal, horská cyklistika. 

3) Tenis – předsedou byl Mgr. Lumír Hendrych. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 22 členů, z toho bylo dospělých 11 (muţů 11) a mládeţe 11 

(dorostenec 1, dorostenka 1, ţáků 3 a ţačky 6). Celkově úbytek 4, mládeţe 1. 

4) Volejbal – předsedou byl Mgr. Antonín Nášel. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 38 členů, z toho bylo dospělých 35 (muţů 35) a mládeţe 3 

(dorostenců 3). Celkový úbytek členů jeden, z toho dorostenec 1. 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Muţi – zlínský krajský přebor 3. místo z 8 účastníků 

Junioři – zlínský krajský přebor 4. z 5 účastníků 

Oproti loňské sezoně ubylo jedno druţstvo muţů. Junioři se zhoršili z druhého místa na 

čtvrté. 
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5) Vzpírání – předsedou byl Mgr. Daniel Kolář. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 47 členů, z toho bylo dospělých 18 (muţů 17, ţen 1) a mládeţe 29 

(dorostenců 9, dorostenek 0, ţáků 20 a ţákyň 0). Celkový nárůst o 31 členů, z toho mládeţ o 

20!!!  

6) Rekreační sport – předsedou byl Miroslav Odstrčil. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 105 členů, z toho bylo dospělých 100 (muţů 43, ţen 57) a 

mládeţe 5 (dorostenců 1, dorostenek 0, ţáků 2 a ţákyň 2). Nárůst členů o 12, z toho 

dospělých 12. Pod tento oddíl patří i turistika, aerobic, sálová kopaná. 

7) Střelectví – předsedou byl Mgr. Karel Kratochvíl. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 19 členů, z toho bylo dospělých 19 (muţů 19). Úbytek o sedm. 

8) Nohejbal – předsedou byl Mgr. Karel Pospíšilík. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 16 členů, z toho bylo dospělých 16 (muţů 16). Úbytek o jednoho. 

Konečné výsledky sezony 2011: 

Krajský přebor Zlínského kraje – muţi 6. místo ze 6. 

Ve dvou předcházejících letech byli předposlední (2010, 2009), ještě dva roky předtím první 

(2008, 2007). 

9) Aikido – předsedou byl Radek Spáčil. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 71 členů, z toho bylo dospělých 56 (muţů 49, ţen 7) a mládeţe 15 

(dorostenců 11, dorostenek 2 a ţáků 2). Celkový nárůst členů o 28, z toho mládeţ 5. 

Vedle těchto 9 stabilních oddílů byly 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 byl Ing. Petr Labancz. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 323 členů, z toho bylo dospělých 302 (muţů 298, ţen 4) a 

mládeţe 21 (dorostenců 21, ţáků 0). Celkový počet členů stejný, úbytek dorostenců (15). 

Mistrovská utkání i tréninky probíhají na fotbalových hřištích na Střelnici a ve Všetulích. 

Dále uţívá areál stadionu Míru. 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 
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Muţi "A" - krajský přebor (8. místo z 16 účastníků) 

Muţi "B" – krajská soutěţ I. B třídy (14. místo ze 14 účastníků - sestup) 

Dorost - krajská soutěţ (12. místo z 14 účastníků) 

Starší ţáci – krajská soutěţ (5. místo ze 13 účastníků) 

Mladší ţáci „A“ – krajská soutěţ (1. místo ze 13 účastníků)  

Mladší ţáci „B“ – okresní přebor ( . místo ze 11 účastníků) 

Starší přípravka – krajská soutěţ ( . místo z 10 účastníků) 

Mladší přípravka – krajská soutěţ ( . místo z 10 účastníků) 

Velice příjemná je stálá účast šesti mládeţnických druţstev v dlouhodobých soutěţích, 

naopak mrzí sestup muţského béčka po několika letech v krajské soutěţi I. B třídy. 

 

Dívčí fotbalový klub Holešov (DFK Holešov)  

Předsedkyně klubu byla od 25. 10. 2011 Mgr. Svatava Ságnerová.   

K 31. 12. 2011 měl celkem 170 členů, z toho bylo dospělých 103 (muţů 12, ţen 91) a 

mládeţe 67 (dorostenek 45, ţáků 5 a ţaček 17). Mírný nárůst celkového počtu členů o 1. 

Nárůst dospělých o 13, úbytek mládeţe o 12 (dorostenky o 6, ţáci plus jeden, ţačky o 7). 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Ţeny „A“ - moravskoslezská divize ţen (1. místo z 10 účastníků) 

Ţeny „B“ - moravskoslezská divize ţen (10. místo z 10 účastníků) 

Ţačky - okresní přebor mladších ţáků (5. místo z 6 účastníků) 

Jiţ pátou sezonu hrají ţačky úspěšně okresní přebor mladších ţáků. Zúčastňují se mnoha 

turnajů v celé republice i v zahraničí. Ţeny měly oproti minulým létům dokonce dvě druţstva. 

Klub uspořádal 4 okresní a krajské soutěţe pro příchozí děvčata ze základních a středních 

škol Zlínského kraje, dále halový turnaj pro ţákyně a ţáky, mezinárodní halový turnaj ţen 

s charitativním podtextem a podporou postiţených sportovců. Dále proběhlo společné letní 

soustředění ţákyň a rodičů v Itálii. Oddíl trénuje na stadionu Míru, kde si na vlastní náklady 

opravil a vybavil místnost pro materiální zabezpečení činnosti. 
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Fotbalový klub Holešovské holky                                                                             

Předsedou klubu byl Jan Bukovjan. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 42 členů, z toho bylo dospělých 36 (muţů 8, ţen 28) a mládeţe 6 

(dorostenek 6, ţačky 0). Celkový počet členů stejný, jen dvě dorostenky přešly do ţen.  

Konečné výsledky druţstva v sezoně 2010/11: 

Ţeny – moravskoslezská liga ţen (4. místo z 12 účastníků). Jiţ několik let hraje střed 

moravskoslezské ligy ţen. 

 

Florbalový klub Holešov, o. s. (FBC Holešov) 

Předsedou klubu byl Petr Šíma (Fryšták). Mistrovská utkání a tréninky probíhají ve sportovní 

hale u 1. Základní školy a v tělocvičně gymnázia. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 334 členů, z toho bylo dospělých 257 (muţů 197, ţen 60) a 

mládeţe 77 (dorostenců 48, dorostenek 2, ţáků 26 a ţačky 1). Celkový počet členů zůstal 

stejný. Úbytek ţactva o 5, dorostu o 1 a nárůst dospělých o 6. 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

3. liga muţů – (2. místo z 11 účastníků) 

Zlínská liga muţů „B“ – (8. místo z 9 účastníků) 

2. liga juniorů – (8. místo z 9 účastníků) 

2. liga dorostenců – (7. místo z 8 účastníků) 

Zlínská liga starších ţáků – (7. místo ze 7 účastníků) 

Zlínská liga mladších ţáků – (7. místo ze 7 účastníků) 

Zlínská liga elévů – (4. místo ze 4 účastníků) 

Nesporným úspěchem této sezóny je udrţení stejného počtu druţstev v dlouhodobých 

soutěţích jako v minulé sezoně, tedy 7. Všech těchto sedm druţstev hrálo stejnou soutěţ jako 

v minulé sezoně. Všechna druţstva s výjimkou muţů „A“ se umístila na spodních příčkách 

tabulky. 

 

 

MGC Holešov 

Prezident klubu byl Ing. Radek Doleţel. Mistrovská utkání a tréninky probíhají na 

minigolfovém hřišti na Palackého ulici č. 1666 (areál bývalého letního kina). 
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K 31. 12. 2011 měl celkem 80 členů, z toho bylo dospělých 63 (muţů 30, ţen 33) a mládeţe 

17 (dorostenců 10, dorostenek 1, ţáků 6). Celkový počet členů stejný, ubyli čtyři ţáci a 

přibyli tři dorostenci a jeden muţ. 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Druţstvo juniorů -  extraliga (3. místo z 5 účastníků, bronzová medaile!!!) 

Mezi velké úspěchy patří bronzová medaile juniorů z mistrovství ČR. Naopak mrzí celkový 

počet druţstev v dlouhodobých soutěţích, který se zredukoval z loňských 4 na jediné. 

Zatímco ještě před dvěma a třemi roky bylo těchto druţstev dokonce 6. 

 

Tenisový klub Holešov 

Předsedou klubu byl PaedDr. Zdeněk Janalík. Mistrovská utkání a tréninky probíhají v 

tenisovém areálu na Střelnici.  

K 31. 12. 2011 měl celkem 191 členů, z toho bylo dospělých 167 (muţů 113, ţen 54) a 

mládeţe 24 (dorostenců 9, dorostenek 5, ţáků 4 a ţaček 6). Celkový počet členů se zvýšil o 

jednoho. Dospělých přibylo 8, mládeţe ubylo 7, a to tři dorostenky, jeden dorostenec, čtyři 

ţáci, přibyla jedna ţákyně.   

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2011: 

Dorost: jihomoravská oblast II. třída – 7. místo z 8 účastníků 

Starší ţactvo: jihomoravská oblast III. třída - 8. místo z 8 účastníků 

Za úspěch lze povaţovat dvě mládeţnická druţstva, tedy stejně jako v letech 2010, 2009 a 

2008. Dva roky předtím (2007 a 2006) druţstvo dorostu totiţ nehrálo. Naopak po mnoha 

letech přestalo hrát soutěţ druţstvo muţů. 

 

Šachový klub Holešov (Šachový oddíl při MKS Holešov) 

Předsedkyní byla Mgr. Irena Seifertová. Sportoviště: budova bývalé DUHY, Školní 1582, 

dnes Mateřské centrum Srdíčko. K 31. 12. 2011 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 

28 (muţů 28). Počty zcela stejné jako v roce 2010. 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Muţi "A" - II. liga (11. místo z 12 účastníků - sestup)  

Muţi "B" - krajský přebor (4. místo z 12 účastníků) 

Muţi "C" – regionální přebor (12. místo z 12 účastníků - sestup) 
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Výsledky v této sezoně byly o dost horší neţ v několika minulých sezonách, ve kterých byly 

výsledky zhruba stejné. Rozdíly jsou v tom, ţe klub reprezentovala jen tři druţstva (v 

minulosti čtyři), „A“ druţstvo a „C“ druţstvo sestoupila ze soutěţí, ve kterých v minulých 

sezonách hrávala. 

 

KST Holešov  (Klub stolního tenisu Holešov) 

Předsedou klubu byl Zdeněk Matela. 

Mistrovské zápasy i tréninky probíhaly v tělocvičně TYMY ve Všetulích.  K 31. 12. 2011 měl 

celkem 60 členů, z toho bylo dospělých 41 (muţů 33, ţen 8) a mládeţe 19 (dorostenců 12, 

dorostenek 6, ţáků 1 a ţaček 0). Celkový počet členů jakoţ i počet mládeţe a dospělých 

zůstal stejný. 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Muţi – 3. liga (8. místo z 12 účastníků) 

Úspěchem této sezóny je jiţ třetí rok působení druţstva ve 3. lize. Škoda je zrušení druhého 

druţstva. Pro sezonu 2011/12 jiţ klub neobsadil ţádnou dlouhodobou soutěţ.  

 

KST Količín (Klub stolního tenisu Količín) 

Sportoviště: sál hostince U Tří lip v Količíně. O klub se staral především Libor Došlík. 

K 31. 12. 2011 měl celkem 22 členů, z toho bylo dospělých 22 (muţů 20, ţen 2). Počet členů 

zůstal zcela stejný jako loni. 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Muţi - okresní přebor I. třídy (10. místo z 12 účastníků). 

Jiţ čtvrtý rok reprezentuje klub pouze jedno druţstvo, které hraje Okresní přebor I. třídy a 

pohybuje se na spodních příčkách tabulky, zatím se v něm však vţdy udrţelo. 

 

TJ Sokol Tučapy  

Předsedou byl od 26. 2. 2011 Jiří Vrtělka.  

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Muţi - okresní přebor (II. třída) - 13. místo ze 14 účastníků (sestup). 

Třetí rok působili v okresním přeboru (II. třída), ve dvou minulých sezonách se jim podařilo 

udrţet tuto soutěţ, letos jiţ ne. Po třech letech se tedy vrací do okresního přeboru III. třídy, 
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kde předtím několik let působili. Spoluúčastní se na pořádání kulturních akcí v obci, například 

provedli částečné odvodnění pronajatého areálu. 

 

TJ Sokol Holešov 

Starostkou byla Irena Smrčková. Tradiční sportoviště je holešovská sokolovna. 

Tradiční sportovní oddíly jsou sportovní gymnastika, orientační běh, šachy a box. Program 

jednoty nejvíce naplňovaly hodiny všestrannosti, kde probíhá pravidelné cvičení rodičů 

s dětmi, předškoláků, mladších ţaček a ţen. 

Oddíl šachu 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Muţi „A“ - regionální přebor - 4. místo z 12 účastníků  

Muţi „B“ – regionální soutěţ - 7. místo z 8 účastníků  

Jiţ druhou sezonu má oddíl dvě druţstva v dlouhodobých soutěţích (předtím pouze jedno). 

 

HC Ţopy 

Vedoucím týmu byl Roman Vašut. 

Klub začal hrát v sezóně 2010/11 Kroměříţskou hokejovou ligu. 

Konečné výsledky jednotlivých druţstev v sezóně 2010/11: 

Muţi – Kroměříţská hokejová liga - 10. místo z 10 účastníků. 

Klub hraje Kroměříţskou hokejovou ligu i v sezóně 2011/12.  

 

HC Holešov Gators, o. s.  

Předsedou byl Michal Novotníček. 

Klub začal hrát v sezóně 2011/12 Kroměříţskou hokejovou ligu. Také se zaregistroval jako 

občanské sdruţení – oficiální vznik (registrace) je však aţ 7. 5. 2012. 

Statistické údaje o počtech členů k 31. 12. 2011 jsou brány tak jako v minulých letech ze 

statistik Okresního tělovýchovného sdruţení Českého svazu tělesné výchovy Kroměříţ. 
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Tříkrálovou sbírku v roce 2011 zahájili holešovský děkan a představitelé Charity na 

městském úřadu v Holešově. 
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X. Zdravotnictví a sociální oblast 
 

V roce 2011 došlo k vytvoření nového Komunitního plánu sociálních sluţeb (KPSS) 

v Holešově pro období 2012 – 2014 a zároveň ke zhodnocení období střednědobého KPSS, 

který byl schválen Zastupitelstvem města Holešova pro období 2009 - 2011. Tento plán 

slouţil především k tomu, aby tým odborníků a uţivatelů zhodnotil potřeby a zájmy občanů 

daného regionu a naplánoval si pro střednědobé tříleté období, o které sociální sluţby a 

zájmové aktivity bude mezi občany města zájem. Tvorbou nového Komunitního plánu se 

zabývaly tři pracovní skupiny: pro děti a mládeţ, osoby ohroţené sociálním vyloučením a 

seniory a osoby se zdravotním postiţením. Nakonec práci pracovních skupin a jejich návrhy 

hodnotila a koordinovala řídicí skupina ve sloţení Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta, Bc. 

Jakub Šneidr, předseda pracovní skupiny děti a mládeţ, Mgr. Milan Jelínek, předseda 

pracovní skupiny osoby ohroţené sociálním vyloučením, Mgr. Ivana Bozděchová, 

předsedkyně pracovní skupiny senioři a osoby se zdravotním postiţením, a Mgr. Irena 

Seifertová, koordinátorka KPSS. Pracovníci skupin konstatovali, ţe mnohé sluţby zanikly a 

zaniknou pro nedostatek finančních prostředků, jelikoţ od roku 2012 měla skončit pro mnohé 

organizace moţnost získávání financí na jejich provoz z fondů Evropské unie a dalšího 

grantového financování. 

 

Vládní agentura skončila 

Začátkem roku 2011 ukončila po třech letech svoji činnost v Holešově vládní Agentura pro 

sociální začleňování v romských lokalitách. Podmínky, které si vedení agentury vymínilo pro 

další spolupráci, nebyly pro město akceptovatelné. Rada města Holešova na svém zasedání 

v pondělí 10. ledna tyto podmínky jednomyslně neschválila. Podmínky ze strany vládní 

agentury by totiţ podle radních znamenaly výrazné zatíţení městského rozpočtu na úkor jedné 

skupiny obyvatel.  V roce 2011 ukončila agentura spolupráci z podobných důvodů i v dalších 

městech.  

 

Centrum pro seniory (CpS), příspěvková organizace (Příční 1475) 

Ředitelkou byla Mgr. Ivana Bozděchová.   

V průběhu roku začal ve staré panelákové budově centra gradovat problém se zastaralou 

elektroinstalací a protipoţárními opatřeními, které neodpovídaly novým předpisům. Hasiči na 

tyto skutečnosti pravidelně upozorňovali. Situací se proto začalo zabývat také vedení města a 

zastupitelstvo, které s investicí do CPS počítalo i při přípravě rozpočtu města na rok 2012. 

Kromě celé řady kulturních akcí v Centru pro seniory v roce 2011 poprvé slavili se vším 

všudy také masopust. V sedmi patrové budově se poprvé objevil krásný medvěd a osm 

pěkných masek, které připravily sestřičky z terapie. Masky navštívily kaţdý pokoj. Medvěda 

vedl švarný myslivec, doprovázeli je lékař, nevěsta, ţenich, víla, Karkulka a čarodějnice na 
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koštěti. K tomu jim hrál harmonikář. V budově to hřmělo, někteří si i zatancovali s medvědem 

a maskami. Kuchařky usmaţily dobré koblíţky. V průběhu roku začala také spolupráce ţákyň 

Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov a holešovského Centra pro seniory. Pětice děvčat z 

oktávy absolvovala pod vedením zástupkyně ředitelky pro sociální oblast Mgr. Petry 

Miklíkové několik školení a teoretických přednášek na téma senioři a jejich svět. Děvčata se 

také seznámila se s chodem CpS Holešov a začátkem léta začaly pravidelné návštěvy u 

jednotlivých klientů. Dívky se klientům věnovaly ve svém volném čase, snaţily se o navázání 

aktivní komunikace a vyplnění části volného času těchto seniorů. V průběhu roku se rovněţ 

úspěšné druţstvo seniorů z CPS účastnilo turnajů ve hře pétanque.  

 

Charita Holešov 

Ředitelem byl Mgr. Milan Jelínek. 

V rámci tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Holešov v roce 2011 koledníci vybrali 

475 565 Kč. Jako první se v ulicích města objevila jiţ v pátek 7. 1. speciální tříkrálová 

skupinka ve sloţení: Otec děkan P. Petr Bulvas, ředitel Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek 

a zaměstnanec Charity Holešov František Pirkl. Tito tři králové objíţděli na bryčce taţené 

koňmi a řízené kočím panem Konečným z Ludslavic místní úřady a také firmy – konkrétně 

městský úřad, finanční úřad, katastrální úřad, firmu Jacom, Rapos, DobeCar, Tracheu, Jospo, 

Lenu a BM plus. Díky ochotě a štědrosti jejich vedení a zaměstnanců vykoledovali celkem 31 

154 Kč.  Následující den, v sobotu 8. 1., se konala samotná Tříkrálová sbírka. Na „základně“ 

v domě U sv. Martina se shromáţdili koledníci a vedoucí skupinek. Dobrovolnice jim 

pomohly převléci se do tříkrálového kostýmu a nabídly jim pohoštění. Poté se všichni 

účastníci sbírky přemístili v průvodu do kostela, kde jim otec děkan P. Petr Bulvas dal 

poţehnání a posvětil jejich křídy. Vzápětí se rozběhli do ulic Holešova, aby mohli svým 

zpěvem a úsměvem poţádat o příspěvek do kasičky. V průběhu roku pak ještě koledníci 

získali další odměnu, bezplatný vstup do bazénu holešovského Sportcentra. Na jaře a na 

podzim Charita uspořádala tradiční sbírku šatstva a dalších věcí pro potřebné. Na jaře 

posbírali dobrovolníci celkem 723 banánových krabic a přes 170 velkých igelitových pytlů. 

Na podzim pak posbírali 689 krabic a 120 pytlů. Charita rovněţ pořádala od roku 2010 a 

v roce 2011 tzv. sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi z Holešova a Mikroregionu 

Holešovsko, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a tuto situaci nedokázaly řešit 

vlastními silami. Pracovníci sluţby se snaţili tyto rodiny podporovat ve stabilizaci a vrácení 

se do běţného ţivota. Za dobu fungování vyuţilo sluţbu celkem 14 klientů, kterým byla 

poskytnuta například pomoc a podpora při školní přípravě dětí, doprovod dětí s rodiči k lékaři 

či do školského zařízení, podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s 

institucemi prostřednictvím nácviku různých typů jednání a pohovorů, při vyřizování 

osobních dokladů, sociálních dávek či nového zaměstnání.  
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Vrškiáda pro Michalku 

Devadesát ţáků holešovského gymnázia uspořádalo charitativní akcí Vrškiáda aneb 

Gymnázium Ladislava Jaroše pro Michalku, která proběhla ve dnech 26. aţ 27. 4. 2011. 

Hlavním organizátorem celé akce byla třída 2. A gymnázia, která si připravila pro své mladší 

spoluţáky 12 stanovišť s různými úkoly. Při dvoudenním klání soutěţilo 12 pětičlenných 

druţstev se snahou rozmnoţit co nejvíce vklad – 50 plastových víček, která kaţdý tým 

obdrţel na začátku soutěţe. Na účastníky čekalo např. skládání mozaiky v časovém limitu, 

hod víčkem na cíl, čára s víčkem, víčkové pexeso a další a další úkoly. Kaţdý účastník 

Vrškiády včetně pořadatelů jako dárek přinesl minimálně 10 svých víček, která byla 

nashromáţděna po oba dny jako společný dar všech malé Michalce. Výtěţek celé akce – 

nasbíraná plastová víčka – byl předán Michalce a její mamince, které byly přítomny 

zakončení celého dopoledne. 

 

Sbírky potřebným 

V závěru roku 2011 proběhly v Holešově sbírky na podporu potřebných lidí, kterých se 

účastnili studenti některých škol. Nejdříve se konala sbírka Červená stuţka uskutečněná na 

podporu Světového dne boje proti AIDS. Vybraní ţáci prováděli 5. prosince osvětovou a 

informační kampaň spojenou s prodejem červených stuţek, a podařilo se jim získat 3 122 

korun. Dva dny poté se další skupina ţáků zúčastnila akce Srdíčkový den, jejíţ výtěţek byl 

určen na podporu těţce handicapovaných dětí, které byly stabilně odkázány na domácí péči 

svých rodičů, zejména maminek. Získaných 7 365 korun bylo pouţito na zakoupení 

rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků apod.  

 

Vývoj nezaměstnanosti 

Situace na pracovním trhu v Holešově se v roce 2011 od začátku roku mírně zlepšovala. Ke 

konci roku se však situace opět zhoršila. V srpnu 2011 dosáhla míra nezaměstnanosti 8,25 

procenta, coţ bylo pod celokrajským průměrem. Bez práce bylo 541 lidí.  V červenci byla 

přitom nezaměstnanost na úrovni 8,7 procent a v lednu 2011 dokonce dosáhla 10 procent. 

V prosinci 2011 se ale míra nezaměstnanosti zvýšila na 9,3 procenta. Počet volných 

pracovních míst se však výrazně neměnil. V srpnu byl dokonce podobně jako v lednu stejný – 

zaměstnavatelé nabízeli 23 nových míst, v prosinci firmy nabízely 27 volných míst.  V rámci 

obce s rozšířenou působností dosáhla nezaměstnanost na Holešovsku 8,4 procenta. Ke konci 

srpna 2011 bylo na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji evidováno 

celkem 27 822 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji poklesla na 

hodnotu 8,93. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 byla míra nezaměstnanosti ve 

Zlínském kraji niţší. Nejčastěji nabízená volná pracovní místa ve Zlínském kraji byla v 

profesích seřizovači a obsluha obráběcích strojů - 146 míst, svářeči - 105 míst, řidiči 

nákladních automobilů a tahačů - 75 míst, číšníci a servírky - 61 míst a obchodní zástupci - 53 

míst.  
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XI. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A STATISTIKA 

 

 

Počet obyvatel se sníţil 

V roce 2011 se v Holešově narodilo 112 dětí, paradoxně naprosto stejně jako v roce 2010. 

V témţe roce zemřelo 144 občanů města. Nově se v Holešově přihlásilo k trvalému pobytu 

155 občanů. K 31. prosinci 2011 ţilo v Holešově 11 823 obyvatel. Ke stejnému datu roku 

předcházejícího to přitom bylo 11 906 obyvatel. 

 

Nejstarší občanka Količína se doţila sta let 

Ve čtvrtek 18. srpna 2011 se doţila sta let paní Marie Zapletalová z Količína. K jejímu 

ţivotnímu jubileu jí přišli popřát představitelé města Holešova, Osadního výboru v Količíně a 

Okresní správy sociálního zabezpečení v Kroměříţi. Marie Zapletalová se narodila v Količíně 

v roce 1911. Tatínek byl cestářem, maminka zůstala v domácnosti a pracovala na poli. 

Základní školu navštěvovala v sousedních Rymicích. V jednadvaceti letech se provdala a s 

manţelem měli tři děti. Kdyţ měla nejmladší dcera dva roky, začala studovat v Brně roční 

kurs porodní asistentky. Po absolvování studia pak vykonávala toto povolání aţ do důchodu. 

Ţeny tehdy rodily doma, takţe u rodiček dělala kaţdý týden návštěvy. Měla na starosti 

několik vesnic, které objíţděla na motocyklu.  Proţila také hořké chvíle. V osmatřiceti letech 

ovdověla, zůstala sama s dětmi a nedostavěným domem. Aby toho nebylo málo, pochovala i 

jedno ze svých dětí. Kdyţ bylo druhému synovi devatenáct let, zahynul v dolech. Dostala 

pojistku třicet tisíc, koupila si ojetého sporťáka a mohla jezdit do terénu autem. To uţ ale 

vznikla porodnice v přílepském zámku. Svou práci porodní asistentky neopustila ani v 

důchodu a zaskakovala za kolegyně. Za rodičkami jezdila za kaţdého počasí, například i na 

Rusavu nebo do Rajnochovic. A tak se v zimě dokonce stalo, ţe ji museli i s autem vytahovat 

ze sněhu. Svůj ţivotní elán zaměřila Marie Zapletalová i jiným směrem. V Količíně zaloţila 

skupinu Českého červeného kříţe, kterou také vedla. Po otevření koupaliště v obci dělala 

dokonce plavčíka a zároveň prodávala dětem občerstvení.  
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Ve čtvrtek 2. června přijela vicesuperstar Gabriela Gunčíková ve společnosti populárního 

moderátora Leoše Mareše i do Holešova. 
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XII. Zajímavosti 
 

Vicesuperstar se stala Gabriela Gunčíková  

Obdivuhodné angaţmá sympatické studentky holešovského gymnázia Gabriely Gunčíkové 

v populární česko-slovenské soutěţi SuperStar skončilo v pondělí 6. června 2011 finálovým 

večerem. Celkové vítězství jí sice těsně uniklo, odborné hodnocení jejího pěveckého projevu i 

popularita, kterou si získala v řadách tisíců příznivců, však opět dokázaly, ţe na Holešovsku 

není o talenty z různých oborů nouze.  

U říčky Rusavy přebýval exotický host 

Myslivec a publicista Zdeněk Hlaváč si všiml zajímavého ptáka, který se usadil v prvních 

měsících roku 2011 v korytě říčky Rusavy. „Nezamrzlé, proudící vody se v zimních měsících 

stávají útočištěm rozsáhlé rodiny vodních ptáků. Nezřídka mezi nimi můţeme najít i vzácné 

hosty, kteří k nám zalétají, hledajíce ochranu před důsledky krutých severských zim. Mezi 

„domácími“ a četnými divokými kachnami tak můţeme spatřit např. ostralky štíhlé, hvízdáky 

euroasijské, kajky mořské, hoholy severní, morčáky, v poslední době téţ kormorány velké a 

volavky bílé. Říčka Rusava, protékající Holešovem, hostí jiţ třetí měsíc neméně exotického 

hosta, který však není dočasným emigrantem ze severu, nýbrţ patrně uprchlíkem ze zajetí. 

Jedná se o kačera kachničky karolínské (Aix sponsa), jehoţ původním domovem je Severní 

Amerika. V západní Evropě byl tento druh, spolu s kachničkou mandarinskou (Aix 

galericulata), záměrně vysazován a např. ve Velké Británii jiţ dosahuje poměrně početných 

stavů,“ napsal na jaře 2011 Zdeněk Hlaváč pro čtrnáctideník Holešovsko a připojil rovněţ 

fotografii vzácného ptáka. 

                                  

                                                          Kachnička karolínská v říčce Rusavě. 
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Krypta pod Černou kaplí po několika letech promluvila 

V předvečer Památky zesnulých, 1. listopadu, zvedli po šesti letech pracovníci technických 

sluţeb těţký litinový poklop uzavírající vchod do krypty pod Černou kaplí ve farním kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Důvod byl prostý – v kostele se začali v nadměrné 

míře vyskytovat potkani a bylo nutné provést deratizaci i v podzemních prostorách pod 

chrámem. Krypta byla stále v dobrém stavu, relativně suchá. Od doby jejího uzavření se z ní 

nic neztratilo, jen poněkud oprýskala omítka na zdech. Na levé straně krypty byl prostý 

ţelezný kříţ, proti schodišti na zemi novodobá pískovcová deska se znakem Wrbnů s 

kovovými kruhy, která měla zřejmě slouţit k zakrytí vchodu do krypty namísto litinové 

rottalovské desky. Úzkým průchodem na levé straně krypty, vedle kříţe, bylo moţné projít do 

menší klenuté místnosti. Ta se nacházela pod pravou lodí kostela a zřejmě to byla původně 

jedna ze tří starých krypt, které byly objeveny pod podlahou kostela při opravě v roce 1870 

(jedna v presbytáři naproti hlavnímu oltáři, jedna na epištolní (pravé) a jedna na evangelijní 

(levé) straně kostela. Při rekonstrukci krypty pod Černou kaplí v roce 1893 byl nově do této 

staré krypty probourán spojovací vchod a byly sem pravděpodobně přeneseny rakve, původně 

umístěné v kryptě pod Černou kaplí. Rakví bylo celkem osm, umístěných ve dvou řadách 

těsně vedle sebe a po celé šířce místnosti. Oproti pověstem kolujícím v našem městě, zde 

nebyla ani jedna rakev dětská. Nepodařilo se najít ani ţádnou rakev se skleněným okénkem 

ve víku, i kdyţ byly rakve značně zaprášené, a tudíţ nebylo moţné existenci okénka zcela 

vyloučit, navíc k rakvím ve druhé řadě menší krypty se nebylo moţné dostat. Účastníci 

znovuotevření krypty uctili památku zde pohřbených umístěním květin do obou místností a 

modlitbou za zemřelé. Deratizace v kryptě probíhala zhruba dva měsíce a poté byla krypta 

znovu uzavřena.  

 

Vánoční výzdoba měřila pět kilometrů 

Vánoční strom na holešovském náměstí v roce 2011 byl ozdoben kilometrem světelných 

řetězů a zářilo na něm deset tisíc nízkovýkonných ţárovek. Firma EMKa, která se o vánoční 

výzdobu ve městě starala, začala v roce 2011 s přezbrojováním vánoční výzdoby na moderní 

led diodové úsporné osvětlení. To však v tom roce svítilo zatím pouze na vánoční hvězdě 

umístěné na holešovském zámku. Součástí vánočního stromu byla také zvonkohra, která však 

byla kvůli zachování nočního klidu od 22 hodin do šesti hodin ráno vypnutá.  Délka 

světelných řetězů výzdoby Holešova čítala zhruba pět kilometrů. Na vánočním osvětlení 

pracovali zaměstnanci firmy jiţ od 1. října. Výzdoba Holešova krášlila město do Tří králů. 

Součástí výzdoby vánočního stromu na holešovském náměstí byla i vánoční kometa z dílny 

ELKO EP. Kaţdý si ji mohl rozzářit po zaslání sms na příslušné telefonní číslo. Za kaţdou 

odeslanou sms společnost ELKO EP věnovala na konto Světlušky 7,- Kč.  
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XIII. Osobnosti a úmrtí v roce 2011 
 

Zemřel válečný hrdina Karel Bednařík 

Letec a válečný hrdina Karel Bednařík zemřel v sobotu 26. února 2011 ve věku 90 let. 

Narodil se 19. prosince 1920 v Holešově, kde také absolvoval povinnou školní docházku. V 

roce 1934 se začal učit klempířem. Zároveň navštěvoval pokračovací školu (kovodělnou). 

Jeho další ţivot ovlivnila násilná okupace zbytku republiky v březnu 1939. Továrna, ve které 

pracoval, omezila výrobu a on se ocitl bez zaměstnání. Rozhodl se tedy odejít za prací do 

sousedního Německa. 4. srpna 1939, během cesty vlakem do Německa, vystoupil společně s 

dalšími čs. dělníky v polské ţelezniční stanici Czew. Společně byli všichni odvezeni do 

Krakova a později do tábora v Malých Bronovicích, ve kterém byli uprchlíci z protektorátu 

soustřeďování. Rozhodl se podepsat předběţný závazek ke vstupu do cizinecké legie a byl 

zařazen do transportu do Francie. Po vypuknutí války odplul do Anglie, kde si podal přihlášku 

k letectvu. Odcestoval do školy pro radiotelegrafisty. Sloţil přísahu a stal se příslušníkem 

Dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Na jaře ukončil výcvik ve škole pro 

palubní střelce. Velmi příznivé výsledky ze zkoušky vidění ve tmě ho předurčily pro sluţbu u 

noční stíhací perutě. Dne 14. května se Sgt K. Bednařík hlásil u 96. britské perutě. V září 

1941 byl K. Bednařík přeloţen k 68. peruti. Svoji sluţbu u této perutě ukončil v únoru 1943. 

Na svém kontě měl 386 hodin a 55 minut strávených ve vzduchu. Byl povýšen do hodnosti 

Warrant officer. Poté byl převelen do Usworthu k operačně výcvikové jednotce k vykonání 

instruktorských zkoušek. Po úspěšném sloţení zkoušek působil od 1. června 1943 jako 

instruktor navigace s úkolem cvičit nové radar-operátory. V únoru 1944 působil v jednotce, 

která chránila oblast, v níţ se soustřeďovala technika k invazi do Normandie.  K. Bednařík se 

zapojil se svým pilotem i do potírání německých bezpilotních střel V-1. Domů se rotmistr K. 

Bednařík vrátil 4. srpna 1945. Na začátku roku 1946 se K. Bednařík rozhodl ukončit své 

působení v čs. armádě; 13. března 1946 byl ještě povýšen do hodnosti podporučíka letectva. 

Nastoupil jako vedoucí biografu Svět v Holešově, později pracoval jako obchodní zástupce v 

textilní továrně Ferdinand Hübner. Po únoru 1948 byl K. Bednařík z práce propuštěn. 

Rozhodl se proto i se svou ţenou odejít ilegálně za hranice. Pokus se však nezdařil a oba byli 

zadrţeni a uvězněni. Po amnestii prezidenta republiky v červnu 1948 byl K. Bednařík 

propuštěn, dobře pro něj dopadl i následný soud. Do svého odchodu do důchodu vykonával 

K. Bednařík různá povolání, například účetního či svářeče. Aţ po změně politického systému, 

ke kterému došlo na konci roku 1989, se dočkal morální a politické rehabilitace a zároveň byl 

mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka v záloze.   

 

Zemřel Stanislav Štěpán, bývalý místostarosta města 

V květnu 2011 zemřel Stanislav Štěpán – bývalý zastupitel a místostarosta města z první 

poloviny 90. let dvacátého století. Velmi se angaţoval při demokratizaci společnosti a rozvoji 

města po roce 1989, kdy byl členem Občanského fóra. Zaslouţil se spolu s dalšími 

osobnostmi o postavení sochy T. G. Masaryka před Gymnáziem Ladislava Jaroše a byl 
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významným aktivistou skautského hnutí v našem městě i na republikové úrovni. V rámci 

popularizace myšlenek skautingu a ve snaze o rehabilitaci Rudolfa Plajnera byl 

spoluzakladatelem vzpomínkových setkání na Sv. Hostýně a k Plajnerově památce přispěl 

iniciováním a realizací jeho pomníčku. Angaţoval se i v jiných oblastech veřejného ţivota a 

byl platným členem dalších občanských iniciativ – například občanského sdruţení Castellum 

Holešov či Českého svazu zahrádkářů.  

                                                                                                                                                                                                                        

                                   

 

Stanislav Štěpán (vpravo) na jubilejním setkání – Memoriálu Rudolfa Plajnera na Svatém 

Hostýně v roce 2009. 

 

 

 

Zemřel bývalý starosta města Antonín Foukal 

V květnu 2011 zemřel bývalý starosta města Holešova Antonín Foukal. Narodil se 10. 

listopadu 1931 v Količíně. Do školy začal chodit v roce 1937 v Rymicích a v roce 1941 přešel 

do měšťanské školy v Holešově, kde absolvoval i jednoroční učební kurz. V roce 1946 zahájil 

studia na obchodní akademii v Přerově, kde také v roce 1950 maturoval. Po škole nastoupil 

do zaměstnání jako účetní v ZPS v tehdejším Gottwaldově. Po ukončení vojenské sluţby 

nastoupil do Svitu Gottwaldov jako manipulant. V roce 1955 přešel do Komunálních sluţeb 

Holešov do funkce účetního. V letech 1962 aţ 1970 byl vedoucím finančního a plánovacího 
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oddělení městského národního výboru v Holešově a poté přešel do Okresního podniku sluţeb 

v Holešově, kde zastával celou řadu řídících funkcí. 

Antonín Foukal se významnou měrou zapojil do veřejného ţivota našeho regionu a města po 

roce 1989. V roce 1990 kandidoval za Československou stranu lidovou v prvních svobodných 

komunálních volbách po roce 1989. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 6. prosince 1990 

byl pak zvolen starostou města, jeho zástupcem se stal Stanislav Štěpán. Starostou města se 

stal v době, kdy naše země přecházela k demokracii. Následovalo náročné období přechodu 

městských struktur do nových podmínek, přeměna městského úřadu a městských organizací a 

jejich stabilizace a zajištění provozu. Probíhala malá i velká privatizace a obnova 

společenského a především občanského ţivota. V tomto náročném období Antonín Foukal 

pokládal v Holešově základy novodobé demokratické společnosti a ţivota. Starostou města 

byl do poloviny roku 1995. 

Zastupitelé uctili památku Václava Havla 

Upřímnou soustrast truchlící rodině a českému národu vyjádřilo město Holešov po úmrtí 

Václava Havla na sklonku roku 2011.  Na jednání holešovského zastupitelstva v pondělí 19. 

prosince uctili jeho památku minutou ticha zastupitelé i všichni ostatní přítomní. Město 

Holešov se připojilo ke státnímu smutku všemi standardními opatřeními. Úmrtí Václava 

Havla připomínala i pietní tabule s jeho obrazem ve vestibulu městského úřadu. 

 


